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: بيان

أقر أنا مقدـ الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير، وأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة 

باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما ورد، وأف ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية درجة عميا 

. ألي جامعة أو معيد

 

: ................... التوقيع

رائد طو محمود عمايره 

  2013   / 6 /  9:    التاريخ
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الـمـقــدمـــة 

خالؿ دراستنا لمقانوف تعممنا العديد مف المصطمحات القانونية مف حيث مفيوميا ووظيفتيا  

ومجاؿ عمميا مف الناحية النظرية دوف أف ندرؾ حقيقة تطبيقيا في الواقع العممي، ومع بداية الحياة 

العممية بدأنا نتأمؿ ونراجع تمؾ المصطمحات التي تعممناىا وترسخت في أذىاننا لنحدد مجاالت 

عمميا فال نجد ليا أثر في الواقع العممي، ولعؿ مف أبرز ىذه المصطمحات القانونية التي غابت 

ىويتيا وحقيقتيا ومضمونيا وظير مسماىا وشكميا فقط في مجاؿ العمؿ القانوني مصطمح التكييؼ 

القانوني، فيذا المصطمح لـ يجد االىتماـ الكافي في التعامؿ معو في المجاالت القضائية والدراسات 

القانونية، لذلؾ نجد أف لدينا في البيئة القانونية أزمة المصطمح القانوني، فالغالبية لدييـ معرفة 

بمصطمح التكييؼ القانوني ولكف القميؿ مف يستخدمو ويستفيد منو في مجاؿ عممو القانوني، إما لعدـ 

. معرفة مضموف ىذا المصطمح وحقيقتو، أو لعدـ إدراكيـ ألىميتو

 فإف معرفة واقع الحاؿ أمر يسبؽ في (الحكم عمى الشيء فرع من تصوره)وانطالقًا مف قاعدة 

األساس معرفة الحكـ فيو، أي أف تصور الواقع ىو العمـ بو بشكؿ مسبؽ عمى إصدار الحكـ فيو، 

وكؿ واقعة تعرض حاليا مستدعية إيقاع حكـ يصمح ليا وال يصمح لغيرىا مما يختمؼ عنيا في 

جانب أو أكثر، فمف المياـ األساسية لرجؿ القانوف االىتماـ واالعتناء بقاعدة التصور ألف األحكاـ 

تبنى عمييا، وعميو فإف جميع المسائؿ التي تحدث في أي وقت يجب أف تتصور قبؿ كؿ شيء، فإذا 

عرفت حقيقتيا وشخصت صفاتيا وتصورت تصورًا تامًا بذاتيا ومقدماتيا ونتائجيا طبقت عمييا 
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نصوص التشريع تطبيقًا سميمًا، ومف ىذا المنطمؽ فإف التكييؼ القانوني يأتي قبؿ إيقاع الحكـ عمى 

الوقائع عندما يقـو بو القاضي أو وكيؿ النيابة أو المستشار القانوني أو المحامي فيما يعرض عمييـ 

. مف قضايا

ويعد التكييؼ القانوني في حقيقتو تحميؿ الوقائع والتصرفات القانونية تمييدًا إلعطائيا وصفيا 

السميـ ووضعيا في المكاف المالئـ بيف التقسيمات السائدة في فرع معيف مف فروع القانوف، وتحديد 

طبيعة الواقعة وضميا إلى نظاـ قانوني أمر الحؽ عمى تحميؿ الواقعة القانونية، فالتكييؼ القانوني 

يعتبر العممية الذىنية المتمثمة في إنزاؿ حكـ القانوف عمى الواقعة، أو إدراج الواقعة في طائفة معينة، 

. أو حتى بياف القاعدة القانونية الواجب إعماليا عمى الواقعة المطروحة

يقارب التكييؼ القانوني إلى حد قريب التشخيص في مجاؿ الطب، فإذا كاف مف اليسير عمى 

الطبيب أف يفرؽ بوضوح بيف العالج المقرر لمرض معيف، والعالج الذي يتعيف إتباعو لمرض آخر 

فإف تشخيص حالة المريض وما إذا كاف يشكو مف ىذا المرض أو ذاؾ أمر ميـ في تحديد العالج 

، وىذا التشخيص يمثؿ القدرة الحقيقية لمطبيب الكفؤ والذي يميزه عف غيره مف األطباء، فمف  الالـز

. خالؿ التشخيص الطبي الصحيح والدقيؽ نستطيع أف نحدد العالج السميـ

تنبع أىمية الدراسة مف أف الحاجة لمتكييؼ القانوني ألي حادثة أو : أىمية الدراسة وأىدافيا

فعاًل ماديًا أو واقعة طبيعية أو مسألة أو قاعدة قانونية، فالوقائع غير متناىية والنصوص الشرعية أو 

ف كؿ جزئية بحاجة إلى بياف حكميا، مما يعني أف التكييؼ القانوني بيذا  القانونية متناىية، وا 

االعتبار غير مختص بفرع دوف آخر مف فروع القانوف، بؿ وجوده عاـ في جميعيا سواء في ذلؾ 

. الموضوعية منيا أو اإلجرائية
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ويشكؿ الخمؿ في فيـ حقيقة التكييؼ القانوني آثارًا قانونية خطيرة في الواقع العممي فقد تنتيؾ 

حريات أو تنتزع حقوؽ أو تصادر أمواؿ نتيجة ليذا الخمؿ، فالواجب عمى القانونييف عمى اختالؼ 

ال تكوف  مواقعيـ ممف تحمموا مسؤولية وميمة التكييؼ القانوني أف يتحروا الدقة في ىذه الميمة، وا 

مجرد عمؿ روتيني ينجزه فقط مف أجؿ االنجاز وليس مف أجؿ اإلتقاف، وينبغي في ىذا اإلطار أف 

يصقؿ مياراتو ومعارفو في إتقاف ميمة التكييؼ القانوني بجميع الوسائؿ، كما ينبغي عمى الجيات 

المسؤولة عف التكييؼ القانوني سواء القضائية أو التحقيقية وغيرىا مف الجيات التي تتعامؿ مع 

مصطمح التكييؼ القانوني أف يكوف لدييا مرجعية قانونية وكفاءات وخبرات مميزة تتولى التأكد مف 

سالمة التكييؼ القانوني لمقضايا المعروضة لخدمة العدالة والحؽ مف جية، وتحقيؽ سالمة التطبيؽ 

 .وفؽ النموذج الذي حدده المشرع مف جية أخرى

فمف الناحية : والواقع أف التكييؼ يثير مشاكؿ عديدة ومتنوعة مف الناحيتيف النظرية والتطبيقية

النظرية ال يوجد في الفقو نظرية كاممة لبنياف تكييؼ الواقعة وبالذات تحديد مجاؿ التكييؼ 

وضوابطو، أما مف الناحية العممية فيناؾ وقائع وظروؼ معينة تؤثر وتتأثر بالتكييؼ، باإلضافة إلى 

أف تطبيؽ التكييؼ وما يرتبط بو مف قواعد يختمؼ بحسب المرحمة التي تمر بيا الدعوى الجزائية 

.  (مرحمة التحري واالستدالؿ، التحقيؽ االبتدائي، مرحمة المحاكمة، وأماـ محكمة االستئناؼ والنقض)

ف الخطأ في التكييؼ باعتباره مف  تتجمى أىمية التكييؼ القانوني كونو مف النظاـ العاـ، وا 

مسائؿ القانوف يعد خطأ في القانوف ومسوغًا لمطعف في الحكـ بطريؽ االستئناؼ أو الطعف بالنقض، 

وكذلؾ تتجمى أىمية ىذا الموضوع لكوف أنو مف خالؿ التكييؼ يتـ تحديد الواقعة الجرمية وتحديد 

القاعدة واجبة التطبيؽ، واستخالص التكييؼ القانوني السميـ، باإلضافة لتحديد المحكمة المختصة 
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نوعا بالفصؿ في الدعوى، وبياف مدى سمطة القاضي الجنائي في تكييؼ واقعة الدعوى، وىذا ما 

إن القانون الجنائي بأكممو متوقف عمى مسائل "  بقولو Garrauel  عبر عنو الفقيو الفرنسي 

". التكييف

تيدؼ ىذه الدراسة إلى فتح آفاؽ جديدة لدى جميع الميتميف والمشتغميف : أىداف الدراسة

بالقانوف وخاصة كؿ ما يتعمؽ بموضوع التكييؼ وما يثيره مف قضايا حيوية ىامة، باإلضافة لتشجيع 

الرغبة في عمؿ المزيد مف الدراسات بشأنو، خاصة أف دراسة التكييؼ القانوني لمجريمة أو الواقعة 

 . طبقًا لمقانوف الجنائي وقواعد حميا يسيـ إسيامًا مباشرًا في التطبيؽ السميـ لمقانوف وتحقيؽ العدالة

التكييؼ مشكمة تفرض نفسيا عمى المحقؽ والباحث والقاضي في مختمؼ : إشكالية الدراسة

فروع القانوف ففي نطاؽ القانوف المدني يعتبر التكييؼ إجراء أولي ضروري يترتب عميو تحديد 

القواعد القانونية التي تطبؽ عمى النزاع، أما في القانوف التجاري تظير أىمية التكييؼ بصورة خاصة 

بالنسبة لإلثبات، أما في نطاؽ القانوف اإلداري تبرز أىمية التكييؼ بشكؿ خاص بالنسبة لمعقود 

اإلدارية، أما في نطاؽ القانوف الجنائي يتعيف وصؼ الفعؿ الذي ارتكبو المتيـ لمعرفة ما إذا كاف 

إلخ، والتكييؼ عمى ىذا النحو إذف ىو ... يعتبر مف قبيؿ السرقة أو خيانة األمانة أو االختالس

تحميؿ لموقائع والتصرفات القانونية تمييدًا إلعطائيا وصفيا الحؽ ووضعيا في المكاف المالئـ مف 

.  بيف التقسيمات السائدة في فرع معيف مف فروع القانوف

وأماـ ىذه األىمية العممية طرحت اشكالية تمثمت في أف تكييؼ الواقعة الجرمية أحد مراحؿ 

الفصؿ في الدعوى الجزائية واستخراج الحكـ، ومف ىنا تبرز أوؿ مشاكؿ التكييؼ القانوني في رسـ 
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الحدود الفاصمة بيف مرحمة اإلثبات المادي، ومرحمة التكييؼ القانوني، وبيف ىذه المرحمة األخيرة 

 .ومرحمة التطبيؽ مف ناحية أخرى

اعتمد الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لبحث مفيـو التكييؼ : منيج الدراسة

ونطاقو في القانوف الموضوعي والقانوف اإلجرائي مستعينًا بذلؾ بالقانوف الفمسطيني واألردني 

والمصري باإلضافة إلى المبادئ واالجتيادات القضائية لمحكمة النقض الفمسطينية والمصرية وكذلؾ 

محكمة التمييز األردنية باإلضافة آلراء الفقياء وخاصة المصرييف منيـ، مستندًا بذلؾ كوف التكييؼ 

عممية اجتيادية يراد بيا إدراؾ الوقائع عمى ما ىي عميو في حقيقتيا، ثـ تبيف األنظمة القانونية التي 

: تندرج تحت مظمة حكميا تمؾ الوقائع سواء بالتشريع أو بالتطبيؽ، فالتكييؼ عمى العمـو يعني

التعرؼ وبالطرؽ العقمية إلى الواقع عمى ما ىو عميو لتحديد ما يجب في ىذا الواقع مف حكـ القانوف 

لالنتقاؿ بو مما ىو كائف إلى ما يجب أف يكوف عميو في ضوء قصد المشرع، وبالتالي فإف التكييؼ 

بيذا المعنى سابؽ ألي تطور في حياة األفراد والشعوب واألمـ وفي القوانيف التي تحكميا، بؿ ىو 

شرط في تحقؽ التغيير والتطور مف حيث أنيما يعنياف االنتقاؿ مف واقع إلى واقع آخر يفترض فيو 

أنو أفضؿ مف سابقو، وبيذا المعنى السابؽ لمتكييؼ القانوني اعتمدنا في التحميؿ والمقارنة بيف 

.  القوانيف موضوع البحث

التكييؼ القانوني لمواقعة الجرمية بشكؿ عاـ في كؿ مف  تناولت ىذه الدراسة: نطاق الدراسة

القانوف الموضوعي وكذلؾ القانوف اإلجرائي، متعرضًا بإسياب إلى ماىية التكييؼ، وضرورتو 

ووظيفتو وتمييزىا عما يشتبو بو، مضيفا إلى ذلؾ بياف الظروؼ التي تؤثر أو تتأثر بالتكييؼ، تـ 
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التوسع نسبيًا في البحث عف سمطة كؿ مف الضابطة القضائية، والنيابة العامة، والمحكمة في 

.  التكييؼ

صادؼ طريؽ البحث في موضوع التكييؼ القانوني الكثير مف الصعوبات :      صعوبات الدراسة

خاصة قمة األبحاث والمراجع المتخصصة في موضوع الدراسة سواء في الفقو العربي أو األجنبي 

وعمى الرغـ مف ندرة األحكاـ أو المبادئ الصادرة عف المحاكـ الفمسطينية حوؿ ىذا الموضوع الياـ 

إال أف محكمة النقض المصرية قد قامت بجيد مشكور بتغطية ىذا الموضوع، ىذا باإلضافة إلى 

إحجاـ وابتعاد الكثير مف الفقو عف الخوض في مشكمة التكييؼ، وربما يأتي ذلؾ لكوف التكييؼ 

عممية ذىنية غير مرئية بؿ ىي مسألة عممية بحتة وليست مسألة نظرية تحتمؿ الجداؿ والمجادلة، 

وكذلؾ نالحظ أف القانوف الجنائي لـ يتضمف نصًا واحدًا يواجو بو مشكمة التكييؼ القانوني، 

. باإلضافة لعدـ وجود قانوف عقوبات فمسطيني

:  تستمـز دراسة موضوع التكييؼ القانوني تقسيـ ىذه الرسالة إلى ثالثة فصوؿ: خطة الدراسة

. تحديد التكييؼ القانوني لمواقعة الجرمية: الفصل التمييدي
. التكييؼ القانوني لمواقعة الجرمية في ظؿ القواعد اإلجرائية: الفصل األول

 آثار التكييؼ القانوني لمواقعة الجرمية: الفصل الثاني
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ممخص الدراسة 
 

يحظى التكييؼ القانوني لمواقعة أو لمجريمة بأىمية بالغة وذلؾ مف خالؿ تدخمو في كافة 

مراحؿ العمؿ القضائي، إذ يعد بمثابة العمود الفقري والمؤثر فيو، بؿ يعتبر التكييؼ القانوني عصب 

. القانوف الجنائي وأساس تطبيقو

اكتسب التكييؼ القانوني أىمية بالغة الرتباطو بمبدأ الشرعية، إذ أف الخطأ فيو قد يؤدي إما 

إلى إعالف الجريمة عف فعؿ ال يشكؿ جريمة، وذلؾ حيف يمسؾ القاضي بعالقة كاذبة بيف الواقعة 

حدى القوالب اإلجرامية، حيث ال ترتبط الواقعة كما أثبتيا الحكـ بأي قالب إجرامي في القانوف،  وا 

ما إلى إعالف الجريمة عف الفعؿ مع أنيا  فتحتـ البراءة انصياعا لمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات، وا 

تتطابؽ مع القالب اإلجرامي لجريمة أخرى، وىذا ينجـ عف الفيـ الخاطئ لممفيـو المجرد لمقوالب 

. اإلجرامية

بما أف التكييؼ القانوني يعتبر عممية ذىنية اجتيادية يراد بيا إدراؾ الوقائع عمى ما ىي 

عميو في حقيقتيا، فقد تـ اعتماد المنيج الوصفي التحميمي لبحث مفيـو التكييؼ ونطاقو في القانوف 

الموضوعي والقانوف اإلجرائي مستعينًا بذلؾ بالقانوف الفمسطيني واألردني والمصري باإلضافة 

.  لالجتيادات والمبادئ القضائية

يثير التكييؼ القانوني العديد مف المشكالت والصعوبات سواء في قانوف العقوبات، أو في 

إطار قانوف اإلجراءات الجزائية، إذ يمثؿ تكييؼ الجريمة أو الواقعة إحدى مراحؿ الفصؿ في الدعوى 

صدار الحكـ فييا، وبما أف الفصؿ في الدعوى الجزائية يمر بمراحؿ ثالث،   اإلثبات األولىالجزائية وا 
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تطبيؽ النتائج الثالثة  التكييؼ القانوني لموقائع الثابتة، والثانيةالمادي لموقائع المتنازع عمييا، و

. القانونية المترتبة عمى ىذا التكييؼ

والتكييؼ القانوني يعني المطابقة بيف الوقائع أو األفعاؿ المرتكبة مع الوقائع التي يعاقب 

عمييا القانوف، أي المطابقة بيف الواقع والقانوف، وبذلؾ تتحمؿ عناصر تكييؼ الواقعة الجرمية إلى 

. (الواقعة الجرمية، القانوف، والمطابقة بينيما)ثالثة عناصر 

ويختمؼ التكييؼ القانوني لمجريمة عف التوصيؼ القانوني لمجريمة، وتظير أىمية التكييؼ 

القانوني لمواقعة الجرمية في نطاؽ قانوف اإلجراءات الجزائية في تحديد الوقت الذي يحدث فيو 

التكييؼ القانوني أثره،  انطالقًا مف التكييؼ في مرحمة االستدالؿ والتحري التي يقوـ بيا مأمورو 

الضبط القضائي أوعندما تضع النيابة العامة يدىا عمى الواقعة الجرمية وىذا التكييؼ يعتبر تكييفًا 

أوليًا ومؤقتًا لحيف أف تضع المحكمة يدىا عمى الدعوى الجزائية، فتقوـ بدراستيا بجميع ظروفيا 

. ومالبساتيا لتحديد النص القانوني السميـ المنطبؽ عمييا

ف الخطأ في التكييؼ  باعتباره – يعتبر التكييؼ القانوني لمواقعة الجرمية مف النظاـ العاـ وا 

يعد خطأ في القانوف ومسوغًا لمطعف في الحكـ بطريؽ االستئناؼ أو النقض، -  مف مسائؿ القانوف 

وىذا باإلضافة المتداد وشموؿ قوة الحكـ الجزائي لكؿ التكييفات القانونية التي تحتمميا الواقعة 

. الجرمية، احترامًا لحجية الشيء المحكوـ فيو

الواقعة الجرمية، القانوف، والمطابقة )يتألؼ بنياف تكييؼ الواقعة الجرمية مف عناصر ثالثة 

والمطابقة ال تشمؿ إنزاؿ التكييؼ القانوني برمتو عمى واقعة الدعوى بؿ تقتصر عمى شؽ  (بينيما

التجريـ دوف شؽ الجزاء، كما يرتبط التكييؼ القانوني لمجريمة بقاعدة التقيد باالختصاص النوعي 
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جنايات، )لممحاكـ، باعتبار أف المشرع قد وزع االختصاص النوعي حسب درجة جسامة الجريمة 

ومف ثـ ال يجوز لممحكمة أف تتجاوز اختصاصيا النوعي عند تكييفيا لواقعة  (جنح، ومخالفات

الدعوى، ونتفؽ مع ما ذىب إليو التشريعات المختمفة ومنيا التشريع الفمسطيني بوجوب قياـ المحكمة 

المختصة بإسباغ التكييؼ القانوني السميـ عمى واقعة الدعوى، مع التقيد بحدودىا واحتراـ حقوؽ 

الدفاع، فالتكييؼ القانوني الذي تقـو بو النيابة العامة وغيرىا ىو مؤقت بطبيعتو وغير ممـز لممحكمة 

المختصة، وال سمطة لمأمور الضبط القضائي في عممية التكييؼ القانوني، مع أف القانوف أوجب 

.  عميو التمييز بيف الجنايات والجنح والمخالفات أثناء مباشرتو الختصاصاتو

نرى بضرورة تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأمورو الضبط القضائي عمى بنياف وأصوؿ 

التكييؼ القانوني وتطبيقاتو، مع ضرورة عمؿ المزيد مف األبحاث إليجاد األسس والقواعد الالزمة 

لعممية التكييؼ القانوني نظرًا لما أظيره ىذا البحث مف أف النظاـ القانوني لدينا لـ يضع األسس 

ال بد أف  (التكييؼ القانوني)والقواعد الالزمة والواضحة لعممية التكييؼ القانوني، فيذا العمؿ الذىني 

 يتفؽ عمى قواعده تحقيقًا لمبدأ المشروعية الجنائية
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ABSTRACT 
 
 

The legal adaptation of a criminal offense is of utmost importance, as 
it is part of all judicial procedures.  Legal adaptation is considered to be the 
most significant factor and the back bone of both criminal law and its 

enforcement. 
 

 The legal adaptation of the criminal facts is highly important since it 
is linked to the legitimacy principle. For instance, an error while legally 
adapting a criminal offense may lead to declaring that the crime is a 
permissible act, especially when the judge recognizes a false relation 
between the facts and the crime. Therefore, such proven facts do not 
constitute and do not fall under any crime. As a result, innocence will be 
the legitimate result based on the Principle of Legitimacy of crimes and 
penalties. Furthermore, an error while legally adapting a crime may also 
lead to the mischaracterization of a crime that falls under another crime. 
Generally speaking, the mischaracterization of crimes is due to the 

misunderstanding of facts. 
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Since legal adaptation is considered a mind activity, I analytically described 
these aspects within my research, based on the Palestinian, Jordanian and 
Egyptian Law in addition to the Principles of Law that are enforced in these 

countries. 
 

 Legal adaptation poses several complications in both the Criminal 
Law and the Law of criminal procedures.  The legal adaptation of the 
criminal facts is amongst the stages within a criminal case.  Criminal cases 
have three stages; (a) material facts of the evidence; (b) legal adaptation of 

the facts;  (c) applying the law based on the legal adaptation. 
 

 The legal adaptation of a crime is a conformity between facts and 
illegal acts or conformity between facts and laws.  Accordingly, the 
adaptation of elements are illegal acts, laws, and conformity.  The 
adaptation of a crime is different from the description of law.   This 
difference is essential in the criminal law procedures in which the 
adaptation takes effect during the investigation and detection stage. Such 
adaptation is considered primary and momentary till the court takes over 
the criminal case in terms of adaptation and enforce the applicable law.  
The legal adaptation of criminal acts is part of the public domain.  Hence, 
mischaracterization – as a legal issue- is considered an error in law and a 
reason for appeal before either the appellate court or the court of 

cassation.   
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The legal adaptation of a crime consists of three elements; (a) criminal act; 
(b) law; (c) conformity.  The conformity part does not include the entire 
case; it is restricted to the incrimination part and does not include the 
penalty part.  In addition, legal adaptation to the jurisdiction of value as the 
legislator categorized it to; (a) crimes; (b) misdemeanors; and (c) offences. 
 Therefore, the court cannot exceed jurisdiction of value when legally 
adapting a fact. Thus, I agree with various Acts including the Palestinian 
Act which restricted court to legally adapt a fact correctly taking into 
account the courts authority and defense rights.  The prosecution 
adaptation of a fact is temporary and is not binding to the competent court 

as the prosecutor has no authority over the legal adaptation of  the facts. 
 

I suggest that it is highly important to train judges, prosecutors, and 
law enforcement authorities on the principles of legal adaptation of facts 
and its enforcement.  My research also illustrated that there is no clear 
principles for the subject of legal adaptation, and that the Palestinian Laws 
as well as the laws in the Arab countries have not enforced these principles 
for the legal adaptation of law which in return will assist in achieving the 

legitimacy principle. 
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الفصل التمييدي 

 تحديد التكييف القانوني لمواقعة الجرمية

 يحتؿ التكييؼ القانوني في المواد الجنائية أىمية كبرى سواء في نطاؽ قانوف العقوبات، أو في 

الجزائية أو الجنائية، عمى اعتبار أف التكييؼ عمؿ قانوني ممـز يجريو كؿ  نطاؽ قانوف اإلجراءات

مف المحقؽ والقاضي في كؿ جريمة أو واقعة تعرض عمييما إلسباغ التكييؼ القانوني الصحيح مف 

أجؿ بياف النص القانوني الواجب التطبيؽ عمييا، إال أف ىذا الموضوع لـ ينؿ العناية الالزمة كنظرية 
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عامة ليا أسسيا المستقمة، ولبياف أىمية التكييؼ القانوني لمواقعة أو الجريمة فقد تـ تخصيص ىذا 

وقد تـ تناوؿ ماىية التكييؼ الفصؿ التمييدي الستعراض موقؼ الفقو والقضاء والتشريعات المختمفة، 

. (المبحث الثاني)، كما تـ تحديد ضابط التكييؼ القانوني في التشريع (المبحث األول)القانوني 

 

المبحث األول 

ماىية التكييف القانوني لمجريمة 

 ال بد قبؿ الدخوؿ في بحث موضوع التكييؼ القانوني أف يتـ تحديد مفيومو وضوابطو باعتبار 

أف تكييؼ الواقعة محؿ الدعوى ليس عماًل عشوائيًا بؿ لو بنيانو وقواعده، إذ يتألؼ بنياف تكييؼ 

، ويتقيد تكييؼ واقعة محؿ (الواقعة الجرمية، القانوف، والمطابقة بينيما)الواقعة مف عناصر ثالث 

الدعوى بضوابط منطقية وقانونية عديدة منيا ما يتعمؽ بالوصؼ المادي لموقائع، ومنيا ما يرتبط 

وليذا سنتناوؿ في ىذا المبحث مفيـو بتحديد التكييؼ القانوني، وكذلؾ في تحديد التكييؼ القضائي، 

 .(المطمب الثاني) ، وضابط التكييؼ القانوني لمجريمة(المطمب األول)التكييؼ القانوني 

 

 

 

 

 

المطمب األول 
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مفيوم التكييف القانوني 

يعتبر اصطالح التكييؼ القانوني أحد االصطالحات الشائعة لدى فقو القانوف الجنائي، ولدى  

الميتميف والمشتغميف بتطبيقو العممي، ولكنو في ذات الوقت يعبر عف مجموعة مف المعاني، وقد 

يمكننا مف خالليا تحديد مفيـو التكييؼ القانوني عرؼ  في التشريع والقضاء والفقو بصيغ مختمفة، 

 أو عبر تحديد فكرة التكييؼ القانوني في المواد الجنائية ،(الفرع األول)سواء في المغة واالصطالح 

  .(الفرع الثاني)

 

الفرع األول 

التحديد المغوي واالصطالحي لمفيوم التكييف 

يعتبر اصطالح التكييؼ القانوني أحد االصطالحات اليامة لدى رجاؿ القانوف مف قضاة ونيابة 

ذا  عامة وأفراد الضبط القضائي، باإلضافة لممحاميف وربما أيضا لدى الميتميف بتطبيقو العممي، وا 

كاف التكييؼ مف حيث حقيقتو عمال ذىنيا غايتو إثبات حكـ القانوف وسيادتو عمى الوقائع، فإنو ال 

يقتصر عمى عمؿ القاضي، بؿ يتعداه إلى المشرع والفقيو بؿ وأطراؼ العالقة، وقد يكوف اىتماميـ 

ىذا ىو لكثرة ممارسة القضاء لمتكييؼ وديمومة العمؿ بو مف حيث أنو ضروري لموصوؿ إلى الحكـ 

القانوني في الوقائع إليقاعو عمييا والعمـ بتمؾ الوقائع وبحقيقتيا، ومف أجؿ ذلؾ كاف مف الضروري 

: أف نحدد المقصود باصطالح التكييؼ القانوني في المغة، وكذلؾ في االصطالح كالتالي
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تكييؼ )جعؿ لو كيفية معمومة، و  (كَيؼ الشيء)و  (كَيؼ)مصدر  ":التكييف في المغة- أوال

. (1)"كيفية الشيء حالتو وصفتو(: الكيفية)صار عمى كيفية مف الكيفيات، و  (الشيء

- في عمـ األصوؿ– يوجد ارتباط وثيؽ بيف اصطالح التكييؼ :التكييف في االصطالح- ثانيا

بياف حكـ أمر غير منصوص عمى حكمو بأمر آخر : "والقياس الذي يعرفو عمماء األصوؿ بأنو

إلحاؽ واقعة ال نص عمى حكميا بواقعة "أو ". منصوص عمى حكمو لالشتراؾ بينيما في عمة الحكـ

ويتقابؿ . (2)"ورد نص بحكميا، في الحكـ الذي ورد بو النص، لتساوي الواقعتيف في عمة ىذا الحكـ

: ، التي يعرفيا عمماء األصوؿ بأنيا(عمة الحكـ)تحديد التكييؼ القانوني السميـ مع التعرؼ عمى 

، كالقتؿ العمد بالسيؼ فإف عمة القصاص ىي (3)"الوصؼ الظاىر المنضبط المناسب لمحكـ"

وطرؽ التعرؼ عمى  .االعتداء المقصود بآلة مف شأنيا أف تقتؿ فيقاس عمى ذلؾ القتؿ بالرصاص

:  ، والتي تنقسـ بدورىا إلى نوعيف(مسالؾ العمة)عمة الحكـ التي يطمؽ عمييا عمماء األصوؿ 

 َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ال "كما في قولو تعالى : (الكتاب والسنة)عمؿ أو مسالؾ تشتؽ مف النصوص  .أ

ـْ ُسَكاَرى الَة َوَأْنُت ، وذلؾ قبؿ التحريـ العاـ ليا، فدؿ ذلؾ عمى أنيا تنافي الصالة بما (4)"َتْقَرُبوا الصَّ

، أو اإلجماع عمى توريث الخاؿ، فيقاس عميو الخالة لوجود (5) (عمة اإلسكار)تحدثو مف إسكار 

 .(6)العمة فييا

                                                 
(1)

 .546.،ص1995يغًغانهغخانؼشثٛخ،:انًؼغىانٕعٛض
(2)

 .204-173.،ص233–218،ثُذ1958.أطٕلانفمّ،ؽ:اإليبوأثٕصْشح
(3)

 .221.انًشعغانغبثك،ص:اإليبوأثٕصْشح
(4)

 .43اٜٚخ:عٕسحانُغبء
(5)

 .228-227.،ص237انًشعغانغبثك،ثُذ:اإليبويؾًذأثٕصْشح
(6)

 .310.،ص1988.انظبنؼفٙيجبؽشانمٛبطػُذاألطٕنٍٛٛ،ؽـ:انغٛذطبنؼػٕع:أَظش
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المناسبة، : " متى كانت العمة غير ثابتة بنص أو إجماع وتتعدد أوجو االستنباط:االستنباط الفقيي .ة

 .(7 )"الدوراف، السبر والتقسيـ، الطرد، تنقيح المناط

وبالرغـ مف ىذا االرتباط الوثيؽ بيف التكييؼ والتفسير فكاف ال بد أف نميز بينيما، فالتفسير في 

، وفي االصطالح الشرعي ال يخرج عف المعنى المغوي، إذ "الكشؼ واإلظيار والتوضيح: "المغة يعني

توضيح معنى اآلية، وشأنيا، وقصتيا، والسبب الذي نزلت فيو بمفظ : "يراد بو وكما قاؿ الجرجاني

. (8 )"يدؿ عميو داللة ظاىرة

ومف الالـز لتطبيؽ أية قاعدة قانونية عمى العالقات القائمة في المجتمع تحديد مضموف 

القاعدة، أي المعنى المراد منيا وليس المعنى المراد منيا سوى الحكـ ونطاقو وشروطو، وىي مرحمة 

. (9 )سابقة عمى مرحمة تطبيؽ القانوف وذلؾ ىو التفسير

إعماؿ النظر في النصوص الشرعية أو القانونية لمكشؼ عف الحكـ : "فالتفسير بعبارة أخرى ىو

المقصود لممشرع كمما قصرت عبارات النص عف ىذا البياف أو الكشؼ بظاىرىا، والكشؼ عف الحكـ 

الشرعي قد يكوف بإزالة غموض النص أو بتحديد نطاقو أو تبيف أفراده مف خالؿ تخصيص عاـ أو 

. (10 )"تقييد مطمؽ، وقد يكوف مف خالؿ توسيع نطاؽ الحكـ كما ىو العمؿ بالقياس

                                                 
(7)

 .639-629-388-501-300-237-612ص:انًشعغانغبثك:انًؼغىانٕعٛض
(8)

 .193-192.،ص1971دسٔطفٙأطٕلانمبٌَٕ،داسانُٓؼخانؼشثٛخ،انمبْشح:عًٛمانشمبٔ٘
(9)

 .انًٕػغانغبثك:عًٛمانشمبٔ٘:أَظش
(10)

 .412.،ص1999،انًشكضانمٕيٙنهُشش،األسد1ٌ.أطٕلانفمّفَٙغٛغّانغذٚذ،ؽـ:يظطفٗئثشاْٛىانضنًٙ
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إزالة غموض "، فبمعناه الضيؽ ىو (ضيؽ وواسع): ولذلؾ كاف لمتفسير عند القانونييف معنياف

كماؿ نقصو، : "، أما المعنى الواسع لو فيراد بو"النص أيا كاف سبب الغموض إزالة غموض النص وا 

. (11 )"وتعديؿ اضطرابو، ورفع التعارض بينو وبيف نص آخر

ذا كاف متعمؽ التكييؼ ىو الواقع، والذي ىو مجموع الوقائع القانونية مف تصرفات ووقائع " وا 

، وأف حقيقة وظيفة التكييؼ ىي أنو وسيمة الكشؼ عف صفة الواقع (أفعاؿ مادية ووقائع طبيعية)

لحكميا بقاعدة قانونية تشرع في ضوئيا أو لضميا إلى نظاـ قانوني معيف، أما التفسير سواء كاف 

تشريعيًا أـ قضائيًا أـ فقييًا فيو وسيمة المفسر لمكشؼ عف الحكـ الشرعي أو القانوني إليقاعو عمى 

أرض الواقع، فينا اشترؾ التكييؼ مع التفسير في الوظيفة والغاية، فبالنسبة الشتراكيما في الوظيفة 

مف حيث أنيما وسيمتا كشؼ ، أما اشتراكيما في الغاية مف حيث أف المنتيى ىو إيقاع الحكـ 

الشرعي أو القانوني عمى الواقعة بحسب ما كاف مراد المشرع أو بما يحقؽ مقاصد التشريع، ويختمؼ 

التفسير عف التكييؼ مف حيث نوع وسيمة الكشؼ، فوظيفة التفسير الكشؼ عف مراد المشرع ويكوف 

ذا كاف عامًا فيؿ  بالكشؼ عف صفة الخطاب الشرعي أو القانوني مف كونو خطابًا عامًا أو خاصًا، وا 

ذا كاف المفظ خاصًا فيؿ ىو مطمؽ أـ مقيد؟  ىو مخصوص؟ وقد يكوف المفظ خاصًا يراد بو العاـ، وا 

ومف حيث وضوح أو إخفاء داللة المفظ أو النص ىؿ ىي داللة قطعية أـ ظنية أـ غامضة؟ ومف 

حيث عمة الحكـ ىؿ ىي متعدية حتى يجوز القياس فييا، وىو األصؿ في العمؿ أـ قاصرة ال يجوز 

. (12 )"إجراء القياس بموجبيا

                                                 
(11)

 .11.،ص1952أطٕلانمٕاٍَٛ،داسانفكشانؼشثٙ،انمبْشح:ػجذانشصاقانغُٕٓس٘ٔؽشًذأثٕعزٛذ
(12)

 .112.انًشعغانغبثك،ص:يظطفٗئثشاْٛىانضنًٙ
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أما وسائؿ التكييؼ في الكشؼ عف حقيقة الواقعة وصفتيا ىي عادة تكوف بتحميؿ الواقعة إلى 

عناصرىا المكونة ليا، والكشؼ عف رابط يربط األسباب التي تضمنتيا الواقعة لمتعرؼ يقينًا أو ظنًا 

إلى حقيقة أنيا أفضت إلى أثر معمـو في الواقعة أو نتيجة معمومة، فيي طرؽ عقمية في دراسة 

الواقع وفي الكشؼ عف حقيقة الواقعة المنظورة، ورغـ التبايف في محؿ التفسير والتكييؼ إال أف ذلؾ 

يمثؿ حالة تكامؿ في عممية تشريع األحكاـ وتطبيقيا عمى أرض الواقع، فال يمكف فصؿ إحداىا عف 

األخرى، ذلؾ أف الالـز ليذا التشريع والتطبيؽ سعيًا نحو تحقيؽ مقاصد التشريع ومعرفة الواقع ومف 

ومعرفة الواقع وظيفة التكييؼ، ومعرفة الواجب في الواقع تدخؿ في  .(13 )ثـ تحديد الواجب في الواقع

نطاؽ وظيفة التفسير، وغالبًا ما يكوف ذلؾ لالنتقاؿ بالواقع مما ىو كائف إلى ما يجب أف يكوف 

عميو، واألصؿ أف الحاجة قائمة عند النظر لتبيف الحكـ الشرعي في الواقعة إلى التكييؼ والتفسير 

معا، إذا حممنا المراد مف التكييؼ عمى مطمؽ تبيف الواقع، ومف التفسير عمى مطمؽ التعرؼ إلى 

الحكـ مراد المشرع، وىذا ىو األصؿ، أما إذ قيدنا المراد مف التكييؼ لبياف حقيقة وصفو لمواقعة غير 

الواضحة، وقيدنا التفسير بإزالة غموض النص فقط، فإف الحاجة قد تقع إلى إحداىما دوف األخرى، 

كأف تكوف الواقعة ظاىرة في صفتيا وانتسابيا إلى ىذا النظاـ القانوني أو ذاؾ، ولكف النص الذي 

يحكميا غير واضح في دالالتو، فتظير الحاجة ىنا إلى التفسير دوف التكييؼ، فقد ينعكس األمر 

. (14 )فتظير الحاجة إلى التكييؼ دوف التفسير

 

الفرع الثاني 
                                                 

(13)
 .88.ْـ،ص1406،يإعغخانشعبنخ،عٕسٚب13.صادانًؼبدفْٙذٖانخٛشانؼجبد،ؽ:اثٍانمّٛى،يؾًذثٍأثٙثكش:أَظش

(14)
عهطخانزكٛٛففٙانمبٌَٕاإلعشائٙدساعخيمبسَخفٙانمٕاٍَٛاإلعشائٛخانًذَٛخٔانغُبئٛخ:يؾًذَٕسػجذانٓبد٘شؾبرّ:أَظش

 .15.،ص1993ٔاإلداسٚخ،داسانُٓؼخانؼشثٛخ،انمبْشح
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فكرة التكييف في المواد الجنائية 

نستعرض ىنا تحديد مفيـو التكييؼ القانوني، في التشريع المصري، واألردني، ولدى المشرع 

الفمسطيني، وكذلؾ موقؼ الفقو الفرنسي، والمصري، ثـ نستعرض كذلؾ موقؼ القضاء المصري، 

: واألردني، وكذلؾ الفمسطيني، لتحديد ىذا المفيوـ، وذلؾ عمى النحو التالي

نتناوؿ ىنا موقؼ كؿ مف التشريع الفمسطيني، المصري، واألردني، لتحديد  :في التشريع- أوال

. (15): المفيوـ التشريعي لفكرة التكييؼ في المواد الجنائية وذلؾ عمى النحو التالي

في التشريع الفمسطيني نالحظ أف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني وقانوف أصوؿ 

المحاكمات الجزائية األردني وباستعراض كال القانونييف لـ نجد أف المشرع في كال البمديف قد 

وضع تعريفًا لفكرة التكييؼ القانوني تاركا ذلؾ لمفقو والقضاء، أما في نطاؽ القانوف الموضوعي 

مف قانوف العقوبات األردني إلى تكييؼ الواقعة، أما في التشريع  (328)فقد أشارت المادة 

المصري نالحظ أف نصوص قانوف العقوبات المصري، والقانوف اإلجرائي الجنائي، وبعض 

القوانيف الخاصة المصرية، قد تضمنت النص عميو صراحة، سواء بالنسبة لتكييؼ الواقعة أـ 

و المادة  (233)بالنسبة لتكييؼ الجريمة، ففي إطار قانوف العقوبات المصري، أشارت المادة 

 .(16 )، إلى تكييؼ الواقعة(311)

                                                 
(15)

ئراَزظػٍانًؾبكىأٌانٕالؼخرؾزًمركٛٛفبلبََٕٛبغٛشانزكٛٛف"يٍلبٌَٕاإلعشاءادانغُبئٛخانفشَغٙػهٗاَّ(351)رُضانًبدح

ُْٔبَالؽعأٌانًششعانفشَغٙنىٚؼشفانزكٛٛفانمبََٕٙٔنكُّ".انًجٍٛفٙلشاساإلؽبنخفؼهٗانشئٛظإٌٔٚعّعإاالاؽزٛبؽٛبأٔأكضش

فٙانٕلذرارّٚطهتيٍسئٛظيؾكًخانغُبٚبداالنزضاوثزٕعّٛأعئهخيزؼهمخثكمركٛٛفلبََٕٙٚمذسأٌانٕالؼخانًطشٔؽخػهٗانًؾكًخ

رؾزًهّ،ٔثٓزِاألعئهخرغذٔانكٕٛفانغذٚذحيطشٔؽخػهٗانًؾكًخٔٚزؼٍٛػهٛٓبأٌرمٕلكهًزٓبفٛٓب،ٔٚغٕصأٌٚمشسانؾكىئعجبؽاؽذْب

 .ػهٗانٕالؼخ
(16)

ٚغتأٌرزؼًٍالئؾخاالرٓبواعىانًزٓىٔربسٚخرٕلٛفَّٕٔع"يٍلبٌَٕاإلعشاءادانغضائٛخانفهغطُٛٙػهٗأَّ(241)رُضانًبدح

انغشًٚخانًشركجخٔٔطفٓبانمبََٕٙ،ٔربسٚخاسركبثٓبٔرفبطٛمانزًٓخٔظشٔفٓب،ٔانًٕادانمبََٕٛخانزٙرُطجكػهٛٓبٔاعىانًغُٙػهّٛ،

 ".ٔأعًبءانشٕٓد
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وبالرجوع إلى النصوص القانونية الموضوعية في التشريع  األردني والمصري  نالحظ مف مفاد 

ىذه النصوص أف المشرع قصد إسباغ تكييؼ ما عمى واقعة محددة، بأف القتؿ المرتكب عمدًا 

يوصؼ بالقتؿ العمد، وأف اختالس شيء منقوؿ ممموؾ لمغير يوصؼ بالسرقة، ونالحظ أف القتؿ 

، وكؿ منيما يدؿ عمى مجموعة مف الجرائـ، تختمؼ إحداىا في مسميات قانونيةالعمد والسرقة 

التكييؼ القانوني، وتحقؽ كؿ اسـ منيا رىف بتوافر أركاف القتؿ العمد أو السرقة، فإذا تفحصنا 

مجموعة الجرائـ التي تحمؿ اسـ القتؿ العمد، وجدنا في آحادىا ما يكيؼ بأنو قتؿ عمد مع سبؽ 

. (17)اإلصرار أو  قتؿ عمد بالسـ  وغيره، وكؿ منيا لو تكييفو القانوني الخاص

أما بالنسبة إلى تكييؼ الجريمة، بالنسبة لمتشريع األردني فقد جاء في الفصؿ األوؿ  مف الباب 

وجاء عنواف الباب الثامف . (18)( 55)الثالث مف قانوف العقوبات األردني في الوصؼ القانوني المادة 

مف قانوف العقوبات األردني في الجنايات والجنح التي تقع عمى اإلنساف، ومفاد ىذه النصوص 

بأف القتؿ المعاقب عميو بعقوبة اإلعداـ أو األشغاؿ الشاقة بنوعييا أو السجف : القانونية في القوؿ

يعتبر جناية، وأف اإليذاء المعاقب عميو بالحبس يعتبر جنحة، أما بالنسبة لمتشريع المصري فقد جاء 

في عنواف الكتاب الثالث مف قانوف العقوبات المصري الجنايات والجنح التي تحصؿ آلحاد 

. (19)الناس

                                                 
(17)

 .55-54.و،ص1973،داسانُٓؼخانؼشثٛخ،3.ششػلبٌَٕانؼمٕثبد،انمغىانؼبو،ؽ:يؾًٕدَغٛتؽغُٙ
(18)

ركٌٕانغشًٚخعُبٚخأٔعُؾخأٔيخبنفخؽغجًبٚؼبلتػهٛٓبثؼمٕثخعُبئٛخأٔ"يٍلبٌَٕانؼمٕثبداألسدَٙػهٗاَّ(55)رُضانًبدح

 ".عُؾٛخأٔيخبنفخ،ٚؼزجشفٙانٕطفانمبََٕٙانؾذاألػهٗنهؼمٕثخاألشذانًُظٕصػهٛٓبلبََٕب
(19)

ٔلبٌَٕ.و1871لبٌَٕانؼمٕثبداألنًبَٙ:أخزدانؼذٚذيٍلٕاٍَٛانؼمٕثبدفٙانذٔلاألٔسٔثٛخٔانؼشثٛخثبنزمغٛىانضالصٙنهغشائىيُٓب

ثًُٛبفؼهذرششٚؼبدأخشٖاألخز.و1950و،ٔلبٌَٕانؼمٕثبدانَٕٛب1930َٙو،ٔلبٌَٕانؼمٕثبدانذًَٛبسك1867ٙانؼمٕثبدانجهغٛكٙ

و،1902و،ٔلبٌَٕانؼمٕثبدانُشٔٚغ1876ٙو،ٔلبٌَٕانؼمٕثبدانجشرغبن1880ٙلبٌَٕانؼمٕثبدانٕٓنُذ٘:ثبنزمغٛىانضُبئٙنهغشائىيُٓب

ٔلبٌَٕانؼمٕثبداالٚطبنٙ،ؽٛشسفغفمٓبءانمبٌَٕانغُبئٙاالٚطبنٙئعجبؽؽجٛؼخانغشائىانغُبئٛخػهٗانًخبنفبد،ثًُٛبأخزدثؼغ

عُبٚبدأٔغذس،عُبٚبد،عُؼ،)انذٔلثبنزمغٛىانشثبػٙنهغشائىيضماَغهزشا،ؽٛشلغًذانغشائىيٍانُبؽٛخانًٕػٕػٛخئنٗأسثؼخإَٔاع

 .،ثًُٛباػزُمذيٍانُبؽٛخاإلعشائٛخانزمغٛىانضُبئٙ(ٔيخبنفبد
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 ،بالنسبة لقانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، فقد نصت أما في إطار قانوف اإلجراءات الجزائية 

إذا وجد النائب العاـ أو أحد مساعديو أف الفعؿ ال يشكؿ جناية "مف ىذا القانوف  (152/4)المادة 

عادة ممؼ الدعوى إلى وكيؿ النيابة لتقديميا إلى المحكمة المختصة " .يأمر بتعديؿ وصؼ التيمة وا 

يجب أف يشتمؿ قرار اإلحالة إلى المحاكمة عمى اسـ "مف نفس القانوف  (154)وكذلؾ نصت المادة 

المشتكي واسـ المتيـ وشيرتو وعمره ومحؿ والدتو وعنوانو وعممو وتاريخ توقيفو مع موجز لمفعؿ 

المسند إليو، وتاريخ ارتكابو، ونوعو، ووصفو القانوني والمادة القانونية التي استند االتياـ إلييا، 

يجب أف تتضمف "مف نفس القانوف  (241)وكذلؾ نصت المادة  ."واألدلة عمى ارتكاب الجريمة

الئحة االتياـ اسـ المتيـ وتاريخ توقيفو ونوع الجريمة المرتكبة ووصفيا القانوني، وتاريخ ارتكابيا 

" .وتفاصيؿ التيمة وظروفيا، والمواد القانونية التي تنطبؽ عمييا واسـ المجني عميو، وأسماء الشيود

يجب أف يشتمؿ الحكـ بالعقوبة عمى ذكر الفعؿ، "مف نفس القانوف  (311)وكذلؾ نصت المادة 

إذا "  مف نفس القانوف (369/1)وكذلؾ نصت المادة " . ووصفو القانوني، والنص المنطبؽ عميو

بنيت أسباب الحكـ المطعوف بو عمى خطأ في ذكر نصوص القانوف، أو في وصؼ الجريمة أو في 

صفة المحكوـ عميو فال يجوز نقض الحكـ إذا كانت العقوبة المحكـو بيا ىي المقررة في القانوف 

لمجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكـ وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع فيو وترد الطعف 

ال يجوز الرجوع في الدعوى الجزائية بعد "مف نفس القانوف  (389)وكذلؾ نصت المادة ". بالنتيجة

مف  (390/1)وأخيرًا نصت المادة " .الحكـ فييا نيائيا بناء عمى تغيير الوصؼ القانوني لمجريمة

يكوف لمحكـ الجزائي الصادر مف المحكمة المختصة في موضوع الدعوى الجزائية "نفس القانوف 
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بالبراءة أو باإلدانة قوة األمر المقضي بو أماـ المحاكـ المدنية في الدعاوى التي لـ يكف قد فصؿ 

 ".فييا نيائيا فيما يتعمؽ بوقوع الجريمة وبوصفيا القانوني ونسبتيا إلى فاعميا

  مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري عمى  (308) بالنسبة لمقانوف المصري، فقد نصت المادة

، "لممحكمة أف تغير في حكميا الوصؼ القانوني لمفعؿ المسند لممتيـ، وليا تعديؿ التيمة" أف

مف نفس القانوف، والتي تفيد عدـ جواز الرجوع إلى الدعوى  (455)واستعممو كذلؾ في المادة 

والتي  (456)الجنائية بناء عمى تغيير التكييؼ القانوني لمجريمة، وكذلؾ استعممو في نص المادة 

تقرر أف لمحكـ الجنائي قوة الشيء المحكومة فيو أماـ المحكمة المدنية فيما يتعمؽ بوقوع الجريمة 

مف   (155 و 154و 160)وتكييفيا القانوني، ونسبتيا إلى فاعميا، واستعممو في مواد أخرى المواد 

. (20 )ذات القانوف

  إذا وجد النائب "( 133/5) بالنسبة لقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني، فقد نص المادة

نما يؤلؼ جرمًا جنحيًا، يقرر فسخ قرار المدعي العاـ، مف  العاـ أف الفعؿ ال يؤلؼ جرمًا جنائيًا، وا 

حيث الوصؼ ويظف عمى المشتكى عميو بالجنحة، ويعيد اضبارة الدعوى إلى المدعي العاـ، لتقديميا 

يجب أف تشتمؿ " مف ذات القانوف (135) ونصت المادة ،"إلى المحكمة ذات االختصاص لمحاكمتو

قرارات المدعي العاـ والنائب العاـ المذكورة في ىذا الفصؿ حيثما تقضي الضرورة بذلؾ عمى اسـ 

ذا كاف موقوفًا بياف تاريخ  المشتكي، واسـ المشتكى عميو وشيرتو وعمره ومحؿ والدتو وموطنو، وا 

توقيفو، مع بياف موجز لمفعؿ المسند إليو، وتاريخ وقوعو ونوعو ووصفو القانوني والمادة القانونية 

ونصت ". التي استند إلييا واألدلة عمى ارتكاب ذلؾ الجـر واألسباب التي دعت إلعطاء ىذا القرار
                                                 

(20)
األٔساقانظبدسحػٍلبػٙانزؾمٛكٚغتأٌرشًمػهٗاعىٔنمت"يٍلبٌَٕاإلعشاءادانغُبئٛخانفشَغٙػهٗأ184ٌرُضانًبدح

 ".انًزٓىٔعُّ،ٔيؾميٛالدِ،ٔيؾمئلبيزّ،ٔطُبػزّ،ٔثٛبَبيٕعضانهٕلبئغانًغُذحئنّٛٔركٛٛفٓبانمبََٕٙ
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يشتمؿ القرار القاضي بالعقوبة عمى ذكر الفعؿ ووصفو والمادة "مف ذات القانوف  (197)المادة 

 ".القانونية المنطبقة عميو

قانوف العقوبات ومف ىذه النصوص يبدو واضحًا اختالؼ مفيوـ التكييؼ القانوني الذي يقرره 

عف تمؾ المفيـو الذي تقرره القوانيف اإلجرائية الجنائية، باعتبار أف لكؿ قانوف أغراضو التي تحدد 

دالالت مصطمحاتو، فقانوف العقوبات وفقيو يسعياف إلى بياف عناصر الجريمة، ثـ تصنيفيا، وتحديد 

حكـ كؿ صنؼ منيا، ولكف قانوف اإلجراءات الجنائية وفقيو، يسعياف إلى تحديد مدى ما لممحكمة 

مف سمطة في فحص الوقائع المعروضة عمييا ومناقشة تكييفاتيا المختمفة، ومدى ما ألحكاميا مف 

قوة بالنسبة إلى ىذه الوقائع وتكييفاتيا، ومف ىنا يبدو واضحًا أف مدلوؿ التكييؼ القانوني متسع في 

قانوف اإلجراءات أكثر مما يقرره قانوف العقوبات، ألنو يتضمف تحديد الموقع القانوني لمجريمة بكؿ 

 .(21)تفاصيمو 

وبالرغـ مف ذلؾ وبعد استعراض ىذه النصوص القانونية نجد أف المشرع الجزائي في كؿ مف 

. فمسطيف، مصر واألردف،، لـ يضع تعريفًا واضحًا لفكرة التكييؼ القانوني، تاركا ذلؾ لمقضاء والفقو 

تضاربت أحكاـ القضاء في ىذا المقاـ، فاستعمؿ أحيانا اصطالح التكييؼ عند : في القضاء- ثانياً 

تحديد طبيعة مسألة معينة، سواء كانت إجرائية أو موضوعية، أو وضع الجريمة في إطار التقسيـ 

الثالثي لمجرائـ، أو إطالؽ تسمية معينة عمى واقعة الدعوى، فإذا اتجينا شطر أحكاـ القضاء 

المصري، وباستقراء أحكامو نممس وجود أحكاـ تصدت لتعريؼ التكييؼ القانوني، وكذلؾ نالحظ أف 

نما اقتصر دوره عمى الحكـ بواجب المحكمة في  القضاء الفرنسي لـ يحدد المقصود بالتكييؼ، وا 

                                                 
(21)

 .18.،ص2008،داسانفكشانغبيؼٙ،اإلعكُذسٚخ1.انزكٛٛففٙانًٕادانغُبئٛخ،ؽ:يؾًٕدػجذسثّانمجالٔ٘
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إعطاء التكييؼ القانوني السميـ لمواقعة المطروحة، ونستدؿ عمى ذلؾ بحكـ محكمة النقض الفرنسية 

أف محكمة الجنح غير مقيدة بالتكييؼ القانوني الذي يقرره قاضي التحقيؽ وأف : "في حكـ ليا بقوليا

مف حقيا تحديد تكييؼ الواقعة المعروضة عمييا وتطبؽ عمييا قانوف العقوبات، طبقا لما يتضح ليا 

. (22)"مف التحقيؽ الذي تجريو

لموضوع التكييؼ القانوني في بعض قراراتيا، ومنيا نقض وتعرضت محكمة النقض الفمسطينية 

وبما أف العبرة في الوصؼ القانوني " .... والذي جاء فيو  (24)قرار رقـ  (15/2004)جزاء رقـ 

لمجريمة ىو الحد األعمى لمعقوبة األشد المنصوص عمييا قانونًا وىي بيذا الخصوص الحبس لمدة ال 

تتجاوز ثالثة أشير أو بغرامة ال تتجاوز الخمسيف دينارًا أو بكمتا العقوبتيف معًا فإف الوصؼ القانوني 

لمفعؿ محؿ الطعف بأنو جنحة، وبما أف األحكاـ الصادرة عف محكمة البداية بصفتيا االستئنافية ومف 

محكمة االستئناؼ في الجنايات والجنح تقبؿ الطعف بالنقض ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ، 

وبما أنو ال يوجد نص يستثني ىذه الجنحة مف الطعف بالنقض فإنو والحالة ىذه يغدو ىذا الدفع في 

. (23)...."غير محمو مما يستوجب رده، 

مجرد ردىا إلى أصؿ مف نصوص القانوف الواجب "  بأنو  وعرفو القضاء المصري

إف محكمة : "وكذلؾ ما ذىبت إليو محكمة النقض المصرية في حكـ ليا بقوليا. (24)"التطبيؽ

الموضوع ال تتقيد بالتكييؼ القانوني الذي تسبغو النيابة العامة عمى الفعؿ المسند إلى المتيـ، ومف 

واجبيا أف تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفيا وأوصافيا وأف تطبؽ عمييا نصوص القانوف 

                                                 
(22)

 .19.انًشعغانغبثك،ص:انذكزٕسيؾًٕدػجذسثّانمجالٔ٘
(23)

،2009،انغضءاألٔل،2004-2003-2002يغًـٕػخانًجـبدئانمـبََٕٛـخنًـؾكًخانُمغانفهغطُٛٛخفٙانمؼبءانغضائٛخنهغُٕاد

 .52.ص
(24)

 .290.،ص56،سلى31و،يغًٕػخأؽكبويؾكًخانُمغ،انغُخ1980فجشاٚش27َمغعُبئٙيظش٘
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ال تتقيد المحكمة "وكذلؾ ما قررتو محكمة النقض المصرية في قرار آخر ليا . (25)"تطبيقا صحيحا

بالوصؼ القانوني الذي تسبغو النيابة العامة عمى الفعؿ المسند إلى المتيـ متى رأت أف تػرد الػواقػعػة 

. (26)"بػعػد تػمحيػصيػا إلى الوصؼ القانوني الذي ترى ىي انو الوصؼ القانوني السميـ

 نجد أف محكمة التمييز األردنية، قد تعرضت لموضوع التكييؼ في كثير وفي القضاء األردني،

مف المقرر بحكـ المادة "مف أحكاميا، ومف األمثمة عمى ذلؾ قرار محكمة التمييز الذي جاء فيو 

مف قانوف األصوؿ الجزائية أنو يجوز لممحكمة أف تعدؿ التيمة وفقا لمشروط التي تراىا  (234)

ف كاف التعديؿ يعرض  عادلة عمى أف ال ينبني ىذا التعديؿ عمى وقائع لـ تشمميا البينة المقدمة وا 

وكذلؾ . (27 )"المتيـ لعقوبة أشد تؤجؿ القضية لتمكيف المتيـ مف تحضير دفاعو عمى التيمة المعدلة 

إذا لـ تستطيع النيابة العامة إثبات أف المتيميف "في قرار محكمة التمييز األردنية الذي جاء فيو، 

ارتكبا جـر السرقة المسند إلييما لتخمؼ الركف المادي وأثبتت بينات النيابة حيازة المستأنؼ ضدىما 

خفاءىا داخؿ خرابو فأيدت محكمة الدرجة األولى بتعديؿ وصؼ التيمة بجناية السرقة إلى  لمبضاعة وا 

مف قػانػوف أصػوؿ  (234)جنحة حيازة أمواؿ مسروقة حسب الصالحية المخػولة ليا فػي المػادة 

.  (28)"المػحاكمػات فػإف قػرارىػا مػوافؽ لمقانػوف

بعد أف بينا موقؼ التشريع، والقضاء، مف تعريؼ وتحديد مفيـو التكييؼ القانوني، : في الفقو- ثالثاً 

كاف ال بد أف نبيف موقؼ الفقو، وباستقراء مختمؼ التعريفات التي أدلى بيا الفقو الفرنسي في شأف 

مسألة التكييؼ القانوني، يمكف القوؿ بأنيا تدور حوؿ معنى واحد لمتكييؼ القانوني، وىو كونو عالقة 

                                                 
(25)

 .391.،ص77،سلى17و،يغًٕػخأؽكبويؾكًخانُمغ،انغُخ1966يبسط29َمغعُبئٙيظش٘
(26)

 .480.،ص18.،ط3/4/1967ق،عهغخ37نغُخ177َمغعُبئٙيظش٘سلى
(27)

يٍػذدانًغهخانمؼبئٛخسلى299،انًُشٕسػهٗانظفؾخ5/10/2000،ْٛئخخًبعٛخثزبسٚخ569لشاسيؾكًخانزًٛٛضاألسدَٛخسلى

 .1/1/2000ثزبسٚخ10
(28)

 .،يُشٕساديشكضػذانخ6/12/2007،ربسٚخ1278/2007رًٛٛضعضاءأسدَٙسلى
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بيف األفعاؿ ونصوص القانوف، حيث عرؼ الفقو الفرنسي التكييؼ بأنو عف ىذا المعنى بتعبيرات 

التحديد لصمة أو رابطة معينة بيف واقعة إجرامية "مختمفة، فقد عرؼ الفقو الفرنسي التكييؼ بأنو 

التكييؼ يفترض إذًا تحديد صمة واقعية "ثـ أضاؼ أف ". معينة والنصوص القانونية التي تطبؽ عمييا

بقانوف العقوبات، وأنو عمؿ رجؿ القانوف، وأوؿ عمؿ يجب عمى كؿ سمطة جنائية إجراءه التعرؼ 

عمػى الػوصؼ، أي تحديدىا إذا كانت واقعة معينة تكوف جريمة ما، وفي حالة اإليجاب، أي جريمة 

مطابقة الوقائع المحالة لمقاضي "إلى أف التكييؼ  (ROUX)وذىب الفقيو الفرنسي . (29)"تكوف

، وتبدو أىمية ىذا التعريؼ في أنو يشمؿ "بمقتضى الدعوى مع الوقائع التي يعاقب عمييا القانوف

. (30)جميع الوقائع سواء تمؾ التي يسمييا القانوف صراحة، أـ التي يعاقب عمييا 

 ويرى (31)".التسمية القانونية أو القضائية لموقائع المجرمة: "بأنو (  Degois)ويعرفو الفقيو 

استبداؿ اسـ قانوني لمفعؿ المنسوب لممتيـ "أف التكييؼ يعني  (De Chauveron)الفقيو الفرنسي 

: أف التكييؼ ىو:  وذىب رأي آخر في الفقو الفرنسي بقولو(32)".باسـ دارج يتميز بو عف غيره

. (33) "البحث في مدى انطباؽ النص القانوني المجـر عمى الواقعة"

أف التعريفات السابقة لـ تشمؿ صور التكييؼ المختمفة،  (Perreau)وقد الحظ الفقيو الفرنسي 

التسمية المقررة بواسطة القانوف أو القاضي، سواء لمواقعة الجوىرية لجريمة معينة أـ : "لذا يعرفو بأنو

                                                 
(29)

Garraud: Traite e instruction criminelle , 1909. Tome 11.No 537.يشبسئنّٛفٙكزبةيؾًذػهٙعٕٚهى،ركٛٛف

 41،عبيؼخػٍٛشًظ،داسانًطجٕػبدانغبيؼٛخ،اإلعكُذسٚخ،ص2010انٕالؼخانغشيٛخ،سعبنخدكزٕساِ،ؽـ
(30)

ROUX: op. cit. No 477 , P.616. 42يشبسئنّٛفٙكزبةانذكزٕسيؾًذػهٙعٕٚهى،ص.  
(31)

Degois: Traiteelementaire de droit criminal. 1912 , No .1863. 42يشبسئنّٛفٙكزبةيؾًذػهٙعٕٚهىص  
(32)

De Chauveron Op. cit. p. 13. 42يشبسئنّٛفٙكزبةانذكزٕسيؾًذػهٙعٕٚهىص  
(33)

Mmauricepatin Assai sur la peinegustifiac. thcsc. Paris. 1936. p. 25-26.يشبسئنّٛفٙكزبةانذكزٕسيؾًٕد

.11انمجالٔ٘،انًشعغانغبثك،ص  
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لطبيعة الجريمة التي تكونيا ىذه الطريقة، ويمكف أف يطبؽ اتجاه كؿ األشخاص المساىميف في 

. (34) "الجريمة أو احدىـ أو بعضيـ حسب األحواؿ

 فقد عرؼ التكييؼ مف حيث المقصود بو تعريفا ال يختمؼ في جوىره عف أما في الفقو المصري

تعريؼ الفقو الفرنسي، وذلؾ باعتباره عالقة النص القانوني باألفعاؿ، وقد عبر الفقو المصري عف 

باعتبار . (35)"حكـ القانوف عمى الواقعة: "ىذا المعنى بتعبيرات مختمفة، فيو في رأي جانب مف الفقو

مباشرة إجراءات القائمة عمى أف ىذا المفيـو لمعنى التكييؼ مستمد مف طبيعة عمؿ السمطات 

الدعوى الجنائية، إذ ىي مكمفة طبقا لمقانوف بفحص األفعاؿ المطروحة عمييا وتطبيؽ حكـ 

ردىا إلى : "وذىب رأي ثاني في الفقو المصػري إلػى أف تكػييؼ الػواقػعػة الجػنػائية يعني. (36)القانوف

يفترض لموقائع "وذىب رأي ثالث إلى أف التكييؼ . (37)"أصػؿ نص القانوف واجب التطبيؽ عمييا

ثبوتيا وصحة نسبتيا إلى المتيـ، وينتيي باعتباره العالقة بيف الوقائع وبيف القانوف بمنح الوقائع اسما 

: وذىب رأي آخر مف الفقو المصري إلى أف المراد بالتكييؼ القانوني لمجريمة ىو. (38)"قانونيا

منزلتيا مف التقسيـ الثالثي لمجرائـ إلى جنايات وجنح ومخالفات، أي تعييف نوع الجريمة أو ردىا إلى "

. (39) "فصيمتيا

عممية قانونية يقـو بيا القاضي الجنائي : "وذىب رأي آخر مف الفقو المصري بأف التكييؼ ىو

. (40)"حيف تدخؿ األفعاؿ حوزتو، وذلؾ إليجاد النص القانوني الواجب التطبيؽ عمى ىذه األفعاؿ

                                                 
(34)

Perreau: op. cit. No. 14, P.45. 42انًشعغانغبثك،ص:يشبسئنّٛفٙكزبةانذكزٕسيؾًذػهٙعٕٚهى .  
(35)

 .1977،داسانُٓؼخانؼشثٛخ،2.لٕحانؾكىانغُبئٙفٙئَٓبءانذػٕٖانغُبئٛخ،ؽـ:يؾًٕدَغٛتؽغُٙ
(36)

 .12.انًشعغانغبثك،ص:يؾًٕدػجذسثّانمجالٔ٘:أَظش
(37)

 .620.،ص1989،داسانغٛمنهطجبػخ1.يجبدئلبٌَٕاإلعشاءادانغُبئٛخفٙانمبٌَٕانًظش٘،ؽـ:سؤٔفػجٛذ:أَظش
(38)

 .287.،ص1985،اإلعكُذسٚخ،داسانًطجٕػبداناليؼخ1.صُبئٛخانخطأفٙانؾكىانغُبئٙ،ؽـ:يؾًذصكٙأثٕػبيش
(39)

 .42.،ص1983،يطجؼخعبيؼخانمبْشح1.ششػلبٌَٕانؼمٕثبد،انمغىانؼبو،ؽـ:يؾًٕديظطفٗ
(40)

 .260.،ص1973لبػذحرمٛذانًؾكًخانغُبئٛخثبالرٓبو،سعبنخدكزٕساِ،كهٛخانؾمٕقعبيؼخانمبْشح:ػجذانًُؼىػجذانشؽٛىانؼٕػٙ
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إدراج الواقعة المقامة بيا الدعوى تحت حكـ مادة معينة مف "ويعرفو الدكتور حسف الجوخدار باعتباره 

. (41)"مواد قانوف العقوبات

ومما سبؽ كاف ال بد مف اإلشارة إلى بعض المالحظات الواردة في التعريفات السابقة، إذ نؤكد 

ما ذىب إليو البعض مف أف التكييؼ الذي تقـو بو سمطة التحقيؽ أو االتياـ والتي بدورىا تتمتع 

بسمطة أولية في مسألة التكييؼ القانوني، إلى أف يأتي دور المحكمة الجنائية لتقـو بواجبيا في إسباغ 

:- التكييؼ القانوني السميـ لمواقعة المطروحة أماميا، وذلؾ لألسباب اآلتية

إف التكييؼ الذي تقـو بو جية التحقيؽ أو االتياـ ما ىو إال إفصاح عف وجية نظرىا، فيو - 1

تكييؼ غير نيائي، بؿ مؤقت بطبيعتو، وليس ىناؾ ما يمنع أف تقـو المحكمة، بؿ مف واجبيا، أف 

تقـو بتعديمو متى رأت بعد تمحيص الواقعة أنو ينطبؽ عمييا تكييؼ قانوني آخر، وىذا ما ورد في 

مف قانوف اإلجراءات  (308)مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، والمادة  (270)نص المادة 

. الجنائية المصري

إف جية التحقيؽ أو االتياـ ال تفصؿ في مسؤولية المتيـ، فال يتصور أف تستبد بالتكييؼ - 2

النيائي لمجريمة، بؿ أف تكييفيا مؤقت بطبيعتو، كما أف قضاء الحكـ يتوافر لديو ضمانات العالنية 

 .وشفوية المرافعة وغيرىا مف الضمانات 

وعمى ضوء ما سبؽ مف تعريفات تشريعية أو فقيية أو قضائية لمفيـو التكييؼ القانوني يمكف أف 

بأنو عالقة النص القانوني باألفعاؿ المرتكبة، أو وضع األفعاؿ الجرمية في "نعرؼ التكييؼ القانوني 

" . القالب القانوني المناسب ليا

                                                 
(41)

 .479.،ص1992،يكزجخداسانضمبفخنهُششٔانزٕصٚغ،ػًب1ٌ.ششػلبٌَٕأطٕلانًؾبكًبدانغضائٛخ،ؽـ:ؽغٍانغٕخذاس
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وىنا ال بد مف التفرقة بيف بعض المصطمحات القانونية التي تدخؿ في نطاؽ التكييؼ القانوني 

: لمحيمولة دوف الخمط فيما بينيا مستقبال في إطار ىذا البحث

،  والتكييف القانوني ليا،القانوني لمجريمة (الوصف)االسم ىناؾ ثمة فوارؽ أساسية بيف 

فاألوؿ أشمؿ مف الثاني، إذ تندرج تحت االسـ القانوني الواحد مجموعة مف التكييفات القانونية، 

وتحديد االسـ القانوني رىف بتوافر األركاف الخاصة لمجريمة، ولكف تحديد تكييفيا القانوني رىف بتوافر 

عناصر قانونية تدخؿ في كيانيا دوف أف تحسب بيف أركانيا، ويطمؽ عمييا تعبير الظروؼ التي 

تغير مف تكييؼ الجريمة، وتوضيحًا لذلؾ نالحظ أف القتؿ العمد والسرقة اسماف قانونياف، وكؿ منيما 

يدؿ عمى مجموعة مف الجرائـ تختمؼ آحادىا في التكييؼ القانوني، وتحقؽ كؿ اسـ منيا رىف بتوافر 

أركاف القتؿ العمد أو السرقة، فإذا تفحصنا مجموعة الجرائـ التي تحمؿ اسـ القتؿ العمد وجدنا مف 

آحادىا ما يكيؼ بأنو قتؿ عمد مع سبؽ اإلصرار، أو قتؿ عمد بالسـ، أو قتؿ قصد مقترف بجناية، 

ذا تفحصنا مجموعة الجرائـ التي تحمؿ اسـ السرقة وجدنا مف  وكؿ منيا ذو تكييؼ قانوني خاص، وا 

آحادىا ما يكيؼ بأنو سرقة مف خادـ باألجرة، أو سرقة بالميؿ، أو سرقة باإلكراه، وكؿ منيا ذو 

. (42)وصؼ قانوني متميز

، وكذلؾ المشرع ( ع319-313)وقد ذكر المشرع المصري جرائـ السرقة في المواد مف  

، والوقائع التي تنطبؽ عمييا ىذه المواد تشترؾ في اسـ واحد (ع413-399)األردني في المواد مف 

كما تشترؾ في ذات األركاف الخاصة، إال أنو في الوقت نفسو ال تعد مف قبيؿ " جرائـ السرقة"ىو 

واحد مف حيث التكييؼ القانوني، إذ أنيا مقسمة إلى أفراد، يحمؿ كؿ منيا تكييفًا قانونيًا مختمفًا عف 

اآلخر، فبعضيا يندرج في مصاؼ الجنايات وبعضيا اآلخر في مصاؼ الجنح، ومما تقدـ فإف 
                                                 

(42)
 .247.انًشعغانغبثك،ص:لٕحانؾكىانغُبئٙفٙئَٓبءانذػٕٖانغُبئٛخ:يؾًٕدَغٛتؽغُٙ:أَظش
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تحديد موضع الواقعة بيف الوقائع المشتركة في اسـ قانوني واحد يعد تكييفا لتمؾ الواقعة، بينما يعد 

تحديد موضع الجريمة بيف مجموعة الجرائـ التي تحمؿ تكييفًا قانونيًا واحد بمثابة تكييؼ الجريمة، 

ىو ردىا إلى الفصيمة التي تنتمي إلييا والتي :بالتكييف القانوني لمجريمةفإف المقصود "وبناء عميو، 

بالتكييف بينما يقصد . تحمؿ تكييفًا قانونيًا واحدًا مف التكييفات الثالثة  جناية، جنحة، مخالفة 

: تحديد موضعيا مف بيف الوقائع التي تشترؾ في االسـ القانوني الواحد، كالقوؿ: القانوني لمواقعة

 .بأف القتؿ المرتكب عمدًا يوصؼ بالقتؿ العمد، واختالس شيء منقوؿ ممموؾ لمغير يوصؼ بالسرقة

وأخيرًا نالحظ أف مدلوؿ الوصؼ القانوني في قانوف اإلجراءات الجزائية يختمؼ عنو في قانوف 

العقوبات، فالوصؼ القانوني في قانوف اإلجراءات الجزائية لو أىدافو وغاياتو، إذ يسعى قانوف 

اإلجراءات إلى معرفة مدى ما لممحكمة مف سمطة في فحص الوقائع المعروضة عمييا ومناقشة 

وفحص أوصافيا وظروفيا المختمفة ومدى ما ألحكاميا مف قوة بالنسبة إلى ىذه الوقائع وأوصافيا، 

فأىمية التكييؼ أو مشكمتو في قانوف اإلجراءات الجزائية تكمف في الوقت الذي يحدث فيو ىذا 

. التكييؼ أثره وخاصة عند الطعف في األحكاـ

أما في القانوف الموضوعي فمدلوؿ الوصؼ القانوني يعني بياف عناصر الجريمة ومف ثـ 

تصنيفيا وتحديد حكـ كؿ صنؼ منيا، فاالسـ القانوني لمجريمة يتحدد مف خالؿ القانوف الموضوعي 

. (43)وليس اإلجرائي ويتـ ذلؾ مف خالؿ عممية التكييؼ القانوني التي يقـو بيا المحقؽ أو القاضي

                                                 
(43)

 .249-248.لٕحانؾكىانغُبئٙفٙئَٓبءانذػٕٖانغُبئٛخ،انًشعغانغبثك،ص:يؾًٕدَغٛتؽغُٙ
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المطمب الثاني 

ضوابط تكييف الواقعة اإلجرامية 

يعني تكييؼ الواقعة كنشاط قضائي، المطابقة بيف واقعة الدعوى ووصفيا القانوني، أي 

: المطابقة بيف القانوف والواقع، وتنقسـ عناصر تكييؼ الواقعة مف الناحية الفنية إلى ثالثة عناصر

الواقعة اإلجرامية، القانوف، والمطابقة بينيما، لذا وبعد أف استعرضنا سابقا مفيـو التكييؼ القانوني، 

 (الفرع الثاني)والنموذج القانوني ، (الفرع األول)لذا سنتناوؿ في ىذا المطمب ماىية الواقعة الجرمية 

 .، أي قواعد تحديد الوصؼ القانوني لمواقعة الجرمية(الفرع الثالث)ومف ثـ المطابقة 

 
الفرع األول 

ماىية الواقعة اإلجرامية 
ىي الركف الشرعي، والركف المادي، : الجريمة بصفتيا نظامًا قانونيًا تتكوف مف أركاف ثالث

والركف المعنوي، أما إذا نظرنا إلييا بصفتيا فعال، فيي تتكوف مف الركنيف المادي، والمعنوي 

وحدىما، وىما انعكاس لمحقيقة التي يتكوف منيا اإلنساف ذاتو، بصفتو مرتكبًا لمجريمة، فاإلنساف ذو 
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كياف مادي أو حسي، وآخر معنوي أو نفسي، لذا ال بًد مف اجتماع الجانبيف المادي والمعنوي لكي 

،  (واقعة قانونية) أو نظرنا إلييا بصفتيا ،)تنظيمًا قانونياً (تقـو الجريمة، سواء نظرنا إلييا بصفتيا 

فالجريمة كتنظيـ قانوني ال تعدو أف تكوف مجموعة مف القواعد الجنائية التي تبيف العناصر 

الضرورية التي يكفي توافرىا في الفعؿ لكي ينبثؽ عنو سمطة الدولة في توقيع العقاب عمى مرتكبيا 
ويتجسد مفتاح العمؿ القضائي بصفة عامة، والتكييؼ بصفة خاصة في الواقعة المطروحة أماـ . "(44)

القاضي الجنائي، نتيجة عدـ التطبيؽ الذاتي أو التمقائي لمقانوف، لذا يتعيف عمى القاضي أف يقؼ 

. (45)"(التكييؼ القانوني)عمى ماىية الواقعة الجرمية حتى يتسنى لو أف ينزؿ عمييا حكـ القانوف 

وعمى ذلؾ يقتضي التحميؿ أف نتناوؿ مدلوؿ الواقعة الجرمية في التشريع سواء في قانوف 

العقوبات، أو في قانوف اإلجراءات الجزائية، ثـ في الفقو الجنائي، مع ضرورة إبراز صور الواقعة 

: الجرمية، حتى يتسنى لنا رسـ معالميا وذلؾ في البنود التالية

 

 :مفيوم الواقعة في التشريع- أوالً 

استخدـ المشرع الفرنسي الواقعة أو الفعؿ بمعنى : مدلول الواقعة الجرمية في قانون العقوبات- 1

الجريمة، أما في التشريعات العربية، فمـ يتضمف قانوف العقوبات المصري تعريفًا لمجريمة، شأنو في 

ذلؾ شأف بقية التشريعات الجنائية األخرى، كالتشريعيف األردني، ومشروع قانوف العقوبات 

: الفمسطيني، كما أف ذلؾ يعتبر مسمكًا محمودًا العتبارات متعددة تتعمؽ بالسياسة الجنائية األوؿ

مستمد مف مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات، وبالتالي ليس ىناؾ مقتضى لوضع تعريؼ لمجريمة، 

                                                 
  .22. ص ،1991 القاهرة العربٌة، النهضة ،دار 2.طـ التجرٌم، مجال فً المطابقة: الصٌفً مصطفى الفتاح عبد: أنظر  (44)
 .43.ص ، السابق المرجع اإلجرامٌة، الواقعة تكٌٌؾ: سوٌلم علً محمد   (45)
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يخشى أف يزج المشرع بنفسو في معترؾ خالفات اجتماعية وفمسفية وأخالقية غير محددة، : والثاني

ويعد . "(46)ليس ىناؾ تعريؼ واضح ومنضبط لمجريمة يصمح لمتطبيؽ في كؿ زماف ومكاف: والثالث

ذلؾ منيجًا سميمًا عمى كؿ حاؿ، ألف وضع تعريؼ عاـ لمجريمة في صمب القانوف أمر غير مرغوب 

 .(47)"فيو، السيمػا إذا شػاب التعريؼ أي قصػور

ومف المالحظ أنو لـ يستعمؿ المشرع األردني، والمصري، مصطمح الواقعة في قانوف العقوبات 

. (48)مف ىذا القانوف، بشأف جريمة السب (306)إال نادرًا، فقد استعمميا المشرع المصري في المادة 

. (49)مػف قانوف العقوبات بشأف جريمة الذـ والقػدح (188)وكذلؾ استعمميا المشػرع األردني في المادة 

ومف ىذه النصوص نالحظ أف المشرع المصري ونظيره األردني قصدا بالواقعة بمفيوميا في 

قانوف العقوبات بمعنى الفعؿ، وعمى ذلؾ تشمؿ الواقعة ركني الجريمة المادي والمعنوي، وبالرجوع 

إلى نصوص قانوف العقوبات في كؿ مف التشريع المصري واألردني، نالحظ أف المشرع قد استخدـ 

يقصد بو أحيانًا الجريمة ذاتيا كما في المادة : في أكثر مف معنى، فمف ناحية أولى (فعؿ)مصطمح 

مف قانوف العقوبات  (5)وكذلؾ المادة ( فعال يعتبر جناية أو جنحة)مف قانوف العقوبات  (3)

أحيانًا يعمد المشرع إلى التفرقة بيف مصطمحي الفعؿ والجريمة، كما ورد : األردني، ومف ناحية ثانية

                                                 
  .44. ص السابق، المرجع: سوٌلم علً محمد:  أنظر  (46)
 . 36. ص ، 2005 عمان والتوزٌع، للنشر الثقافة دار العام، القسم ،1طـ العقوبات، قانون شرح: المجالً نظام  (47)
 خدشا الوجوه من وجه بؤي ٌتضمن بل معٌنه واقعة إسناد على ٌشتمل ال سب كل " المصري العقوبات قانون من( 306 )المادة تنص  (48)

 تزٌد وال جنٌه ألؾ عن تقل ال وبؽرامة سنة تتجاوز ال مد بالحبس( 171 )بالمادة المبٌنة األحوال فً علٌه ٌعاقب االعتبار         أو للشرؾ

  ".العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو جنٌه آالؾ خمسة على
  -  واالستفهام الشك معرض فً ولو  -  شخص إلى معٌنة مادة إسناد هو: الذم -  1 " األردنً العقوبات قانون من( 188 )المادة تنص  (49)

: القدح - 2.ال أم العقاب تستلزم جرٌمة المادة تلك أكانت سواء واحتقارهم الناس بعض إلى تعرضه أو وكرامته شرفه من تنال أن شؤنها من

 عند ٌذكر لم وإذا -  3.معٌنة مادة بٌان دون من  - واالستفهام الشك معرض فً ولو  -  اعتباره أو شرفه أو الؽٌر كرامة على االعتداء هو

 فً تردد  معه ٌبقى ال قرابن هنالك كانت ولكنه مبهمة، الواقعة اإلسنادات كانت أو صرٌحاًا  علٌه المعتدى اسم والقدح الذم جرابم ارتكاب
 علٌه المعتدى اسم ذكر كؤنه القدح أو الذم فعل مرتكب إلى ٌنظر أن عندبذ وجب ماهٌتها، تعٌٌن وفً علٌه المعتدى إلى اإلسنادات تلك نسبة
." الماهٌة حٌث من صرٌحاًا  كان القدح أو الذم وكؤن

 منه الثامنة المادة فً ورد كما موقع من أكثر فً( الواقعة )مصطلح الفلسطٌنً العقوبات قانون مشروع فً الفلسطٌنً المشرع استعمل- 

 .القانون مشروع من( 46 )المادة وكذلك
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يفيد  (أو)، وحرؼ (مرتكب جريمة أو فعؿ)في المادة الرابعة مف قانوف العقوبات المصري حيث يذكر 

. (50)...(إذا كوف الفعؿ الواحد جرائـ متعددة )مف ذات القانوف حيث يذكر  (32)المغايرة، والمادة 

ويقصد بو الركف المادي لمجريمة،  (الفعؿ)أحيانًا يستعمؿ المشرع مصطمح : ومف ناحية ثالثة

،  (...إذا صدر بعد وقوع الفعؿ)كما في المادة الخامسة مف قانوف العقوبات المصري، حيث ذكر 

( الفعؿ)أحيانا يقصد : وغيرىا في قانوف العقوبات األردني، ومف ناحية رابعة (62و  61)والمادة 

، (فعاًل يجعمو فاعال أو شريكاً : )مف ذات القانوف بقولو (2)جزء مف الركف المادي، كما في المادة 

قد يقصد المشرع في الفعؿ جانبو : مف قانوف العقوبات األردني، ومف ناحية خامسة (76)والمادة 

ال : )مف قانوف العقوبات المصري بقولو (62)المادي دوف الجانب المعنوي، كما في نص المادة 

مف  (74)، والمادة (عقاب عمى مف يكوف فاقد الشعور أو االختيار في عممو وقت ارتكاب الفعؿ

. قانوف العقوبات األردني، وبذلؾ نرى المعاني المتعددة التي استعمميا المشرع لمصطمح الفعؿ

بالرجوع إلى قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني : مفيوم الواقعة في قانون اإلجراءات الجزائية.  2

وقانوف اإلجراءات الجنائية المصري، وكذلؾ قانوف أصوؿ محاكمات الجزائية األردني، نالحظ أف 

وقصد فييما معنى الجريمة،  (الفعؿ)أو  (الواقعة)المشرع استعمؿ في كؿ ىذه التشريعات تعبير  

بالنسبة لممشرع الفمسطيني في قانوف اإلجراءات الجزائية، فإف الواقعة بمفيومو تعني الفعؿ، والذي 

بمعنى الجريمة، إذ نصت المادة  (الواقعة)الجريمة، فعمى سبيؿ المثاؿ ورد تعبير بدوره قصد بو 

إذا رأت محكمة البداية أف الواقعة كما ىي : " مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى التالي (169/1)

مبينة في تقرير االتياـ وقبؿ تحقيقيا في الجمسة تعد جنحة تحكـ بعدـ االختصاص، وتحيميا إلى 

وكذلؾ أورد المشرع في القانوف نفسو تعبير الفعؿ بمعنى الجريمة في أكثر مف " .محكمة الصمح
                                                 

 .59.ص السابق، المرجع: الصٌفً مصطفى الفتاح عبد: أنظر  (50)



44 

 

إذا تبيف لوكيؿ النيابة أف الفعؿ يشكؿ مخالفة  "(150)موقع، وعمى سبيؿ المثاؿ ورد في نص المادة 

 ".عميو إحالة ممؼ الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتيـ

أما في القانوف المصري ورد النص عمى الواقعة في قانوف اإلجراءات الجنائية المصري بمعنى 

ال يجوز معاقبة المتيـ عف واقعة "التي نصت عمى أنو  (307)فعمى سبيؿ المثاؿ المادة  (الجريمة)

بمعنى الجريمة في أكثر مف مادة وعمى  (الفعؿ)، وكذلؾ ورد تعبير "غير التي وردت بأمر اإلحالة

تحكـ المحكمة "مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري والتي تنص  (215)سبيؿ المثاؿ المادة 

الجزئية في كؿ فعؿ يعد بمقتضى القانوف مخالفة أو جنحة، عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحؼ أو 

". غيرىا مف طرؽ النشر عمى غير األفراد

أو  (بالواقعة)أما بالنسبة لممشرع األردني في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية فقد قصد 

في المادة : بمعنى الجريمة، حيث ورد النص عمى الواقعة في ىذا القانوف عمى سبيؿ المثاؿ (بالفعؿ)

إذا لـ تقـ البينة عمى الواقعة يقرر القاضي براءة المتيـ أو الظنييف أو المشتكي عميو مف  "(147/4)

بمعنى الجريمة في أكثر مف مادة فعمى سبيؿ  (الفعؿ)، وكذلؾ ورد النص عمى "الجريمة المسندة إليو

إذا تبيف لممدعي العاـ أف الفعؿ يؤلؼ "مف نفس القانوف والتي تنص عمى  (131)في المادة : المثاؿ

مخالفة، يحيؿ المشتكي عميو إلى المحكمة المختصة ويأمر بإطالؽ سراحو إف لـ يكف موقوفا لسبب 

 ."آخر

  تصدى الفقو المقارف بتعريؼ الجريمة، وتعددت تعريفات الباحثيف :مفيوم الواقعة في الفقو- ثانياً 

فعؿ غير مشروع صادر عف أرادة جنائية يقرر لو القانوف عقوبة أو : "فييا، فقد عرفيا البعض بأنيا
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سموكًا إراديًا غير مشروع لمطابقتو لنموذج قانوني تتضمنو : "وعرفيا البعض بأنيا. (51)تدبيرًا احترازياً 

قاعدة جنائية مجرمة، يصدر عف إنساف مسئوؿ جنائيًا، ال تبيحو قاعدة جنائية مانحة، يسبب ضررًا 

. (52)"لمصمحة يحمييا الشارع أو يعرضيا لمخطر

ذا كانت الواقعة القانونية حدثًا يرتب عميو القانوف آثارًا قانونية، فإذا انصرفت ىذه اآلثار إلى " وا 

مراكز جنائية كانت الواقعة جنائية، والواقعة القانونية بمفيوميا الضيؽ قد تكوف حدثًا ماديًا مف عمؿ 

الطبيعة، وقد تكوف عماًل ماديًا مجردًا عف اإلرادة صدر عف اإلنساف، بينما الواقعة اإلرادية عمؿ 

أرادي غير مشروع جنائيًا، وىناؾ أعماؿ غير مشروعة ومنيا الجريمة بصفتيا عماًل إراديًا غير 

. (53)"مشروع جنائياً 

تعني )ومما ىو جدير بالذكر أنو ليس ىناؾ خالؼ في الفقو الفرنسي عمى أف الواقعة 

 أما في الفقو المصري فقد ثار جداًل فقييًا حوؿ تحديد مدلوؿ الواقعة اإلجرامية، فاتجو (54).(الجريمة

البعض إلى أف مصطمح الواقعة يقصد بو العناصر المادية التي يتكوف مف مجموعيا الركف 

كؿ حدث لو اثر في "الموضوعي، واستند ىذا االتجاه إلى حجة قواميا أف الواقعة بصفة عامة ىي 

العالـ الخارجي، ولما كاف الركف الموضوعي ىو الذي يحدث تغيرا مف ىذا القبيؿ فإنو يكوف اقرب 

 ويالحظ عمى (55)". إلى الصواب إطالؽ اصطالح الواقعة عمى ما يكوف الركف الموضوعي لمجريمة

 (العمؿ)ىذا االتجاه أنو أخرج الركف المعنوي مف فكرة الواقعة، وبذلؾ تقابؿ فكرة الواقعة مصطمح 

الذي ال تعتد بو القاعدة الجنائية، ومف ناحية أخرى إف تكييؼ الواقعة ال يقتصر عمى مطابقة الركف 

                                                 
 .28. ص السابق، المرجع العقوبات، قانون شرح: حسنً نجٌب محمود: أنظر  (51)
 والتوزٌع، للنشر العربٌة الشركة ،1.طـ المعاصر، الجنابً الفقه ضوء على لها تحلٌلٌة دراسة ، الجنابٌة، القاعدة: الصٌفً الفتاح عبد  (52)

 . 104. ص ،1967 لبنان
  .40. ص السابق، المرجع العام، القسم العقوبات، قانون شرح: حسنً نجٌب محمود  (53)

(54)  Roux: op. cit. Ioc. cit. 65 ص السابق، المرجع سوٌلم، علً محمد الدكتور مرجع فً إلٌه مشار  
 .207 - 24. ص ،1972 االقتصادٌة، القانونٌة العلوم مجلة للجرٌمة، القانونً النموذج: عثمان آمال   (55)
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واتجو رأي آخر مف الفقياء في مصر . (56)الموضوعي مف الجريمة، بؿ يشمؿ أيضا الركف المعنوي

المعنى )إلى انو يقصد بتعبير الواقعة إما النشاط الخارجي الذي غالبًا ما يوصؼ بالركف المادي 

وىذا ىو )أو الركف المادي مقترنا بكافة العناصر والظروؼ األخرى التي يتطمبيا القانوف،  (الضيؽ

ويالحظ عمى ىذا االتجاه أنو قد ميز بيف النموذج الواقعي لمجريمة، والنموذج . (57)(المعنى الواسع 

القانوني ليا دوف أف يوضح عناصر ىذا النموذج، فضاًل عف ذلؾ فقد حصر المفيوـ الضيؽ لمواقعة 

ويرى فريؽ ثالث مف الشراح أف الجريمة كواقعة قانونية، أي بصفتيا . (58)عمى العمؿ المادي فحسب

، بينما تتكوف مف ثالثة أركاف بإضافة الركف الشرعي، إذا (مادي، معنوي)فعال تتكوف مف ركنيف  

ويالحظ أف ىذا االتجاه يتفؽ مع التحميؿ الدقيؽ لمضموف . (59)نظرنا إلييا بصفتيا تنظيمًا قانونياً 

. الفعؿ باعتباره سموكًا إراديًا 

وأخيرًا اتجو فريؽ آخر مف الشراح إلى أف الجريمة فكرة قانونية مكتممة ال بد لتحقيقيا مف أف 

يقع عمؿ خارجي، واف يكوف الشارع قد نص عمى تجريـ ىذا الفعؿ ويقاؿ ليذيف الشرطيف عمى 

. (60)(الواقعة الجرمية): ، ومنيما يتكوف ما يصح أف نقوؿ لو(الركف المادي والركف الشرعي): التوالي

ويالحظ أف ىذا االتجاه قد أضفى عمى الواقعة معنى خاص ألنو ادخؿ في تكييفيا نص القانوف الذي 

. (61)يضفي عمييا ىذه اآلثار، باإلضافة لذلؾ فإنو قد جرد السموؾ مف صفتو اإلرادية

                                                 
  .66 ص السابق، المرجع: سوٌلم علً محمد: أنظر  (56)
 .57.ص ،1983 العربٌة النهضة دار ،1.طـ الجرٌمة، فً المفترضة الشروط: وزٌر مرسً العظٌم عبد: أنظر  (57)
  .67. ص السابق، المرجع: سوٌلم علً محمد: أنظر  (58)
  .621 - 620 ص السابق، المرجع العقوبات، قانون شرح: حسنً نجٌب محمود: أنظر  (59)
 مشار .267 -266. ص ،1970 القاهرة وهبه، هللا عد سٌد مكتبة العامة، النظرٌة وأصول المدخل: الجنابً القانون: راشد علً: أنظر  (60)

  .67. ص سوٌلم، علً محمد الدكتور مرجع فً إلٌه
  .68. ص السابق، المرجع: سوٌلم علً محمد: أنظر  (61)
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تنقسـ الوقائع مف حيث األثر القانوف المترتب عمييا، كما تتميز ىذه : أنواع الوقائع الجنائية- ثالثاً 

الوقائع مف حيث اتصاليا بالقانوف الموضوعي أو اتصاليا بالقانوف اإلجرائي، وتتميز في ناحية ثالثة 

 :بالنظر إلى وضع اإلرادة منيا، كما تنقسـ مف حيث دورىا، وذلؾ عمى التفصيؿ التالي

، ومعيار التمييز، بينيما (وقائع قانونية ووقائع جنائية)تنقسـ الوقائع إلى : معيار األثر القانوني- 1

يتجسد في أف الواقعة القانونية حدث يرتب عميو القانوف آثار قانونية، فإذا انصرفت ىذه اآلثار إلى 

 .(62)مراكز جنائية كانت الواقعة جنائية، وبالعكس تكوف واقعة قانونية

تقوـ ىذه التفرقة عمى أساس الموضوع الذي تتصؿ بو الواقعة، فإذا : معيار موضع الواقعة- 2

اتصمت الواقعة بالقانوف الجنائي الموضوعي كانت الواقعة موضوعية، مثؿ الجريمة، فيي واقعة 

جنائية منشئة ألثر موضوعي يتمثؿ بحؽ الدولة في العقاب، أما إذا اتصمت الواقعة بقانوف 

اإلجراءات الجنائية كانت الواقعة إجرائية، كما في مرور الزمف باعتباره واقعة إجرائية يترتب عمييا 

. (63)اثر إجرائي يتمثؿ بسقوط حؽ الدولة بالعقاب

وقائع طبيعية أو مادية، : قسـ فقياء القانوف الخاص الوقائع إلى فئتيف األولى: معيار اإلرادة- 3

والوقائع الطبيعية تصدر عف الطبيعة ذاتيا، كما قد تصدر عف اإلنساف مع . (64)والثانية وقائع إرادية

عدـ االعتداد بإرادتو، أما الوقائع اإلرادية فيي ترجع إلى أرادة مف صدرت عنو، وانطالقًا مف نفس 

المعيار اتجو جانب مف الفقياء إلى التمييز بيف الوقائع الطبيعية والوقائع اإلرادية، ومف األمثمة عمى 

الوقائع الطبيعية موت المتيـ باعتباره عماًل طبيعيًا محضًا مجردًا مف اإلرادة ويترتب عميو انقضاء 

الدعوى الجنائية، ومف نماذج الوقائع المادية، شكوى المجني عميو المتضرر مف الجريمة، إذا كاف 

                                                 
 . 113. ص السابق، المرجع الجنابٌة، القاعدة: الصٌفً الفتاح عبد: أنظر  (62)
 .  316. ص ،1983 العربٌة النهضة دار ،1.طـ الجنابٌة، المواد فً النقض: سرور فتحً أحمد: أنظر  (63)
 . 12.ص  ،393 بند ،1966طـ المدنً، القانون شرح فً الوجٌز: السنهوري الرزاق عبد: أنظر  (64)
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مجنونًا، إذ يترتب عمى جنونو بطالف الشكوى أو انعداميا، ومف الوقائع اإلرادية العدوؿ االختياري 

عف الجريمة، ويالحظ أف الوقائع اإلرادية قد تكوف صادرة مف جانبيف، كما في كفالة تخميو السبيؿ 

. (65)إذا تقدـ بيا شخص آخر غير المدعي عميو وقبؿ الشخص اإلجرائي بيذه الكفالة

واألصؿ أف تتجو اإلرادة إلى إحداث األثر المترتب عمى الواقعة الجنائية، ومع ذلؾ قد يصمح 

االلتزاـ الطبيعي مصدرًا لترتيب أثارًا جنائية، ويفيـ االلتزاـ الطبيعي في ىذا المقاـ عمى انو كؿ التزاـ 

مصدره إرادة معمنة إحساس بشعور ال يتجو بيما صاحبيما أساسًا نحو ترتيب أثار قانونية، ومع ذلؾ 

ومف نماذج االلتزاـ الطبيعي في قانوف  .(66)يرتب عمييا المشرع في بعض الحاالت أثار قانونية 

العقوبات العدواف الذي يترتب عمى حالة الضرورة، حالة التمبس في قانوف اإلجراءات الجنائية إذا لـ 

تنصرؼ أرادة الجاني إلى خمؽ ىذه الحالة، ومع ذلؾ يرتب المشرع أثارا إجرائية عمى ىذه الحالة 
(67) .

ميز جانب مف فقياء القانوف الوقائع المختمطة عف الوقائع  :الوقائع المختمطة والوقائع المركبة- 4

المركبة، إذ يروف أف الوقائع المركبة تجمع بيف جممة وقائع، وقد تكوف مف عمؿ مادي، وآخر أرادي 

، وتعتبر الوقائع المركبة في مجاؿ التجريـ وقائع مختمطة، ألنيا تشمؿ عناصر (68)منيا الشفعة 

مادية وأخرى إرادية، وال يميزىا عف الوقائع المختمطة سوى مقدار ما تتضمنو مف واقعة مف أحداث، 

والتي تتكوف مف واقعتيف  (424)ومف نماذج الوقائع المركبة في قانوف العقوبات األردني المادة 

                                                 
 . 118. ص السابق، المرجع الجنابٌة، القاعدة: الصٌفً الفتاح عبد: أنظر  (65)
 . 14. ص السابق، المرجع الجنابٌة، القاعدة: الصٌفً الفتاح عبد: أنظر  (66)
  .77. ص السابق، المرجع: سوٌلم علً محمد: أنظر  (67)
 .343. ص السابق، المرجع المدنً، القانون شرح فً الوجٌز: السنهوري الرزاق عبد: أنظر  (68)
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إرادية وتتمثؿ في حيازة ىذا الماؿ بنية تممكو وتمثؿ : طبيعية وىي ضياع الماؿ، والثانية: األولى

. (69)جريمة المقطة 

: (رئيسية، وتابعة)تنقسـ الوقائع الجنائية إلى طائفتيف، : معيار الدور الذي تمعبو الواقعة- 5

   تكوف الواقعة رئيسية إذا لـ تعتمد ال في وجودىا وال في إحداثيا ألثرىا :الوقائع الجنائية الرئيسية 

: عمى وقائع أخرى، وتنقسـ ىذه الوقائع بدورىا إلى ثالثة أنواع 

ينفرد ىذا النوع مف الوقائع بإنشائو آلثار جنائية موضوعية أو : وقائع رئيسية منشئة آلثار جنائية. 1

إجرائية، ومف صورىا في قانوف العقوبات الجريمة، فيي واقعة تنشئ حؽ الدولة في العقاب، ومف 

صورىا في قانوف اإلجراءات الجنائية واقعة التمبس التي تنشئ الحؽ في مباشرة بعض اإلجراءات 

. ومنيا القبض والتفتيش 

تختمؼ ىذه الوقائع مف حيث األثر الذي : وقائع رئيسية معدلة آلثار جنائية ولدتيا واقعة رئيسية. 2

تنتجو، فيناؾ وقائع ذات اثر موضوعي وأخرى ذات اثر شخصي، يختمؼ الدور الذي تمعبو األولى، 

فقد تعدؿ مف اآلثار الجنائية تعديال كميًا، كما في التنازؿ عف الدعوى في جريمة الزنا، وقد تعدؿ 

 العقوبات، أما الوقائع ذات األثر  جبىذه الوقائع مف اآلثار الجنائية تعديال كيفيًا، كما في نظاـ

الشخصي فيي وقائع تتصؿ بالحؽ في إمكانية العقاب، باعتباره حقًا مجردًا كما في حالة تسميـ 

. (70)المجرميف 

                                                 
  .15. ص السابق، المرجع الجنابٌة، القاعدة: الصٌفً الفتاح عبد: أنظر  (69)
  .113. ص السابق، المرجع الجنابٌة، القاعدة: الصٌفً الفتاح عبد: أنظر  (70)
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تنفرد ىذه الوقائع بأنيا تعدـ ما ولدتو واقعة رئيسية، ومنيا : وقائع رئيسية معدلة آلثار جنائية. 3

. (71)أسباب اإلباحة في قانوف العقوبات التي تنفي عف الفعؿ صفة عدـ المشروعية 

 تفترض الوقائع التابعة سبؽ وجود جريمة كاممة بأركانيا وعناصرىا وشروطيا، :الوقائع التبعية 

فال تعتبر واقعة تابعة كؿ ركف أو عنصر أو شرط يدخؿ في بنياف الجريمة، وقد تكوف ىذه 

الوقائع التابعة المادة المنشئة آلثار جنائية أو معدلة أو مانعة، ومف أمثمة الوقائع التابعة المنشئة 

الشروط الموضوعية لمعقاب، فيي وقائع خارجو عف الييكؿ القانوني لمجريمة، : آلثار جنائية

مف قانوف العقوبات المصري التي تتعمؽ  (المادة الثالثة)ويتوقؼ عمييا توقيع العقاب، كما في 

بمبدأ شخصية قانوف العقوبات في وجيو االيجابي، أما بالنسبة لموقائع التابعة المعدلة آلثار 

جنائية ومنيا في قانوف العقوبات الظروؼ سواء المشددة أو المخففة التي ينحصر دورىا في 

تعديؿ العقوبة بالتخفيؼ أو التشديد، أما مف أمثمة الوقائع التابعة المانعة والتي ينحصر دورىا في 

األعذار المانعة لمعقاب في قانوف العقوبات : منع تحقيؽ اآلثار الجنائية المقررة بواقعة رئيسية
(72) .

 

الفرع الثاني 

 (النموذج القانوني)القاعدة الجنائية 

                                                 
  .80. ص السابق، المرجع: سوٌلم علً محمد: أنظر  (71)
  .116. ص السابق، المرجع الجنابٌة، القاعدة: الصٌفً الفتاح عبد: أنظر  (72)



51 

 

القاعدة في المغة مصدر قعد، وىي تعني األساس أو الضابط أو األمر الكمي الذي ينطبؽ 

. (73)عمى الجزيئات

والقاعدة القانونية ىي الوحيدة التي يتكوف منيا القانوف في مجموعو، وىي خطاب موجو إلى 

األشخاص في صيغة عامة ليا قوة اإللزاـ، ففكرة القاعدة تعني األداء أو الوسيمة التي يفرض بيا 

القانوف المبادئ الالزمة لتوجيو السموؾ اإلنساني، إذ تعد القاعدة الجنائية الخمية األولى لمنظاـ 

القانوني الجنائي والمصدر الموضوعي لمتشريع الجنائي، وىي تعبر عف إرادة المشرع التي يحدد فييا 

والتي يعتبرىا جرائـ كما يقابميا بالجزاءات القانونية التي - ارتكابًا كاف أـ امتناعاً –أنواع السموؾ 

يرتبيا عمى مخالفة ىذه اإلرادة، وتمثؿ القاعدة الجنائية العنصر الثاني مف عنصري شؽ التجريـ، أو 

 العنصر المفترض في التكييؼ القانوني الذي يعمد القاضي الجنائي إلى مطابقتو بالواقعة الجرمية

(74) .

تمثؿ القاعدة الجنائية أحد عنصري القاعدة القانونية الذي يتمثؿ في أمر أو نيي يتوجو بو 

طاعة مضمونيا، ومف أمثمة التكميؼ بأمر وجوب  المشرع إلى المكمؼ بالخضوع لمقاعدة القانونية وا 

، ومف نماذج التكميؼ ( مف قانوف  العقوبات المصري293المادة )دفع ديف النفقة المحكوـ بيا شرعًا 

أما الشؽ الثاني  (...النيي عف القتؿ والجرح والضرب والسرقة وغيرىا )بالنيي وىي األصؿ مثؿ 

المعروؼ بشؽ الجزاء فيبيف العقاب المقرر لتمؾ الجريمة مقدارا ونوعا، وموضوع القاعدة الجنائية 

يتمثؿ في تمؾ الواقعة التي تتوفر فييا العناصر والشروط الالزمة لقياـ الجريمة، إذ تحدد القاعدة 

                                                 
 .510.ص السابق، المرجع: الوجٌز المعجم  (73)
  .119. ص السابق، المرجع: سوٌلم علً محمد: أنظر  (74)
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الجنائية الشروط الالزمة العتبار واقعة معينة جريمة، فإذا ما توافرت ىذه الشروط في واقعة معينة 

. (75)استحقت وصؼ عدـ المشروعية وكانت جديرة بالعقاب 

 وبذلؾ فإف موضوع القاعدة الجنائية ىو الفعؿ أو السموؾ اإلنساني الذي يخالفيا، وبالتالي 

العالقات القانونية التي تنشأ عنو، وتحقؽ القاعدة الجنائية أىداؼ عدة تتمثؿ أساسًا في حماية 

المصالح أو الحقوؽ التي يراىا المشرع الجنائي جديرة بالحماية، وىي مصالح وحقوؽ مف طبيعة 

متنوعة ذات أىمية اجتماعية وعامة وضرورية لمتعايش االجتماعي، وكذلؾ تيدؼ القاعدة الجنائية 

أي كؿ ما ارتأت ... إلى حماية القيـ واألخالؽ واآلداب العامة واألنفس واألعراض والعقائد والحريات

الجماعة أنو جدير بالحماية الجنائية، وال شؾ أف تمؾ األىداؼ قد تختمؼ مف مشرع إلى آخر ومف 

مجتمع إلى آخر، فما قد يراه المشرع في مجتمع ما جديرًا بالحماية ، قد ال يراه مشرع آخر في 

. (76)مجتمع آخر جديرًا بيا، وذلؾ تبعا الختالؼ التراث الحضاري والديني بيف المجتمعات

 وتتميز القاعدة الجنائية بالخصائص العامة لمقاعدة القانونية، فيي قاعدة عامة مجردة، فيي 

تتصؼ بالمساواة، فالجميع أماـ القانوف سواء، فيي أيضًا مف حيث طبيعتيا تتميز أنيا مف قواعد 

القانوف العاـ، وبأنيا قاعدة آمرة وشرطية، وكذلؾ تتميز كونيا قاعدة آمرة مف النظاـ العاـ ال يجوز 

االتفاؽ عمى خالفيا، وكذلؾ فالقاعدة الجنائية مؤكدة أحكاميا ألنيا قاعدة وضعية ومكتوبة إذ ال 

سبيؿ لمعرؼ إلى التجريـ وال يجوز االعتذار بجيميا، وىي كذلؾ تتسـ بالثبات فيحكـ سريانيا الزمني 

. (77)قواعد خاصة تنظـ تعاقب القوانيف الجنائية

                                                 
  .38. ص السابق، المرجع الجنابٌة، القاعدة: الصٌفً الفتاح عبد: أنظر  (75)
 .9.ص ،1995 العربٌة النهضة دار الجنابٌة، اإلجراءات فً اإلنسان وحقوق الدستورٌة الشرعٌة: سرور فتحً أحمد (76)
 .27-26. ص. 2007 القاهرة، ، المجد أبو دار الجنابٌة، القاعدة: البصٌر عبد عفٌفً عصام (77)
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 وتنقسـ القاعدة الجنائية تبعًا لتوافر عناصرىا مف عدمو، فالصورة الغالبة لمقاعدة الجنائية 

الموضوعية ىي أف تتكوف مف عنصري التجريـ والعقاب معًا، غير أف ىناؾ جانبًا مف القواعد قد 

يخمو مف العنصريف السابقيف وىذه القواعد التكميمية أو التابعة، وىذه األخيرة ترتبط بقواعد أخرى 

تجريمية تسيـ في تفسيرىا أو تطبيقيا أو تحميميا، ومف حيث اعتمادىا عمى نفسيا أو غيرىا ، 

فالقاعدة الجنائية قد تكوف مستقمة وقد تكوف تابعة ال تنطبؽ إال إذا ارتبطت بقاعدة جنائية أخرى، 

ويمكف تقسيـ القاعدة الجنائية تبعًا لمضمونيا إلى قواعد مجرمة وقواعد مبيحة كقواعد الدفاع 

الشرعي، وتنقسـ كذلؾ بالنظر إلى مدة القاعدة الجنائية فمنيا قواعد دائمة وىي التي تصدر دوف 

تحديد مدة معينة النقضائيا، والقواعد المؤقتة والتي ينص صراحة أو ضمنًا عمى فترة سريانيا، وتبعًا 

لمباعث عمى إصدار القاعدة الجنائية يمكف التفرقة بيف قواعد القوانيف العادية وقواعد القوانيف 

. (78)االستثنائية ومثاؿ ىذه األخيرة القواعد االستثنائية التي تصدر أثناء الحرب 

ذا كاف األصؿ أف تأتي القاعدة الجنائية بشقييا التجريـ والجزاء في نص جنائي واحد، إال   وا 

أف القاعدة الجنائية قد تكوف مجزأة وليذا فيي تأتي ضمف أكثر مف نص تشريعي سواء في قانوف 

واحد أو قوانيف مختمفة، وعمى ذلؾ يمكننا القوؿ بأف النص الجنائي ىو القالب الذي تصاغ فيو 

وىو إرادة المشرع ووسيمتو التي يحمؿ عمييا  (التكييؼ القانوني لمجريمة أو الواقعة)القاعدة الجنائية 

القاعدة الجنائية ليفرض بيا إرادتو عمى أعضاء الجماعة ويحدد أنواع السموؾ ارتكابًا كاف أـ امتناعا، 

التي يعدىا جرائـ والتي يترتب عمى مخالفتيا جزاء، فالنص الجنائي ىو الوعاء الذي يحتوي عمى 

 . (79)القاعدة الجنائية

                                                 
 .44ص السابق، المرجع: الصٌفً الفتاح عبد (78)
 .41.ص السابق، المرجع: الصٌفً الفتاح عبد (79)
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الفرع الثالث 

المطابقة 

حكـ عمى العالقة بيف ): وفي االصطالح القانوني. (80) (الموافقة): تعني المطابقة في المغة

 (.81 )(الفعؿ النموذجي والفعؿ الواقعي المرتكب

يجمع المطابقة وعدـ المشروعية صفة مشتركة ىي أف كؿ منيما عالقة، فالمطابقة عالقة بيف 

ما تضمنو النموذج القانوني مف وصؼ مجرد لمقومات الجريمة، وبيف ما حققو الجاني مف سموؾ 

واقعي، وعدـ المشروعية عالقة بيف الفعؿ الذي حققو الجاني وبيف قاعدة جنائية مجرمة، ومع ذلؾ 

فإف الجانب المشترؾ بيف المطابقة وعدـ المشروعية ال يحوؿ دوف اختالؼ كؿ منيما فيما عدا ذلؾ، 

، فالمطابقة (تضاد وتعارض)بينما يكوف عدـ المشروعية عالقة  (تطابؽ وتماثؿ)فالمطابقة عالقة 

مؤداىا أف ىناؾ تجانسا بيف ما تضمنو النموذج القانوني مف وصؼ مجرد لمقومات الجريمة، وبيف 

ما أبرزه الجاني إلى العالـ الخارجي مف سموؾ، وبيذا يتحقؽ التجانس أو التماثؿ، ويختمؼ عف 

التعارض أو التضاد الذي يحدث في حالة عدـ المشروعية بيف الفعؿ وبيف القاعدة الجنائية المجرمة 

 (.82)أو المانعة ذاتيا 

ذا قارنا بيف ما يتضمنو النموذج القانوني مف وصؼ وبيف ما يأتيو الفاعؿ مف سموؾ يتبيف  وا 

لنا أننا نقارف بيف ما ىو مجرد وبيف ما ىو واقعي، ومف جية أخرى إذا قارنا بيف المطابقة وبيف مبدأ 
                                                 

. ص سوٌلم، علً محمد الدكتور مرجع فً إلٌه مشار. 388. ص  ،1987. طـ الصحاح مختار: الرازي القادر عبد بكر أبً محمد   (80)

144. 
 . 23. ص السابق، المرجع المطابقة،: الصٌفً الفتاح عبد  (81)
 .44.ص السابق، المرجع المطابقة،: الصٌفً الفتاح عبد: أنظر  (82)
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الشرعية، تبيف لنا أننا نقارف بيف المضموف والشكؿ، ويرجع ذلؾ أف وصؼ المشرع لمجريمة بجميع 

مقوماتيا في النماذج القانونية يبقى قالبًا خاليًا حتى يصب فيو الفعؿ الواقعي الذي صدر عف الجاني 

مطابقا لو، ومف ىذا نفيـ أف المطابقة تقـو بدور المضموف بالنسبة لمقاعدة الشرعية التي تعتبر مف 

المطابقة بمثابة الشكؿ، وبذلؾ فإف التجريـ ال يبسط سمطانو إال عمى األفعاؿ المطابقة وحدىا، فإذا 

كاف الفعؿ غير مطابؽ خرج مف مجاؿ النموذج القانوني لمقاعدة الجنائية المجرمة وأفمت بالتالي مف 

وصؼ الالمشروعية الجنائية، وىذا يستدعي تناوؿ عناصر المطابقة، وأدواتيا في بنديف عمى الوجو 

. (83):اآلتي

: عناصر المطابقة- أوال

وىو العنصر األساسي الذي تنصب عميو المطابقة فيدخؿ في تكوينيا، : الفعل الصادر عن الجاني -1

فعند وقوع الجريمة يقـو القاضي بالبحث عف قياميا أو عدـ قياميا مف خالؿ فحص الفعؿ المكوف 

لمجريمة عمى ضوء الوصؼ المجرد الذي  تضمنو األنموذج القانوني لمفعؿ، ليحدد ما إذا كانت ىناؾ 

 (.84)مطابقة بيف التجريد والواقع، فتتحقؽ الجريمة متى توافرت المطابقة 

، فالفعؿ ىو الجوىر الذي تتكوف منو الجريمة وتظير لمعالـ (ال جريمة بدوف سموؾ)ووفقًا لمبدأ 

ال جريمة ): الخارجي، وبدونو ال تقـو جريمة، لذا اتجو الرأي السائد في الفقو المصري إلى القوؿ بأنو

العمؿ المادي، والنتيجة، ): ويتمثؿ الجانب المادي لمفعؿ في العناصر اآلتية. (85 )(بدوف فعؿ

، وسنتناوؿ ىذه العناصر عمى (والرابطة السببية بيف العمؿ والنتيجة، والفاعؿ، والمحؿ المادي لمفعؿ

: التوالي ألىميتيا في موضوع التكييؼ القانوني
                                                 

  .40. ص السابق، المرجع المطابقة،: الصٌفً الفتاح عبد: أنظر  (83)
 .46. ص السابق، المرجع المطابقة،: الصٌفً الفتاح عبد: أنظر  (84)
 .1.ص ،1988 القاهرة، العربٌة، النهضة دار  ،1.طـ العقوبات، قانون فً السببٌة عالقة: حسنً نجٌب محمود: أنظر  (85)
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العمؿ االيجابي، والعمؿ السمبي، فالعمؿ : ولمعمؿ المادي صورتيف ىما- العمل المادي .أ

االيجابي يتحقؽ بتحريؾ الشخص ألحد أعضاء جسمو أو لجسمو كمو، أما العمؿ السمبي فيتحقؽ 

باإلحجاـ عف إتياف فعؿ ايجابي معيف كاف الشارع ينتظره مف الشخص في ظروؼ معينة شريطة 

. (86)أف يوجد واجب قانوني يمـز بيذا الفعؿ واف يكوف في استطاعة الممتنع أدائو 

ال يعتد المشرع حيف يقرر لمفعؿ صفتو اإلجرامية بالطريقة أو بالوسيمة أو باألداة المستخدمة 

 إال أف المشرع قد يخرج عف ىذه (.87)في ارتكابو أو الزماف أو المكاف الذي ارتكب فيو الفعؿ 

القاعدة فال يقرر الفعؿ صفتو اإلجرامية إال إذا ارتكب بطريقة معينة، كالتسور في جناية السطو 

المادة )، أو بوسيمة معينة كاستعماؿ النار في تخريب األمواؿ (عقوبات مصري213المادة )

، ( عقوبات مصري233المادة )،أو باستعماؿ أداة معينة كالقتؿ بالسـ  ( عقوبات مصري252

أو ثبوت أف الفعؿ قد ارتكب في مكاف معيف كزنا الزوج الذي ال يجرمو المشرع إال إذا ثبت 

، أو في زمف معيف كزمف الحرب ( عقوبات مصري227المادة )ارتكابو في منزؿ الزوجية 

، وفي ىذه األحواؿ االستثنائية يجب أف يتوافر ما يتطمبو المشرع ( عقوبات مصري78المادة )

. (88)واف يوضع في االعتبار عند إجراء تكييؼ الواقعة 

 وىنا ال بد أف نفرؽ بيف العمؿ أو الفعؿ مف جية والوسيمة واألداة مف جية أخرى، فالعمؿ 

إذا كاف العمؿ )يتكوف مف حركة أو عدة حركات عضمية دافعة لعضو أو أكثر مف أعضاء الجسـ 

أما الوسيمة أو األداة (. إف كاف الفعؿ امتناعا عف العمؿ)، أو مانعة لو مف أف يتحرؾ (ايجابيا

المستخدمة في ارتكاب الجريمة فيي بصفة عامة الكيفية التي تنفذ بيا الجريمة، وعمى ىذا األساس 
                                                 

 .66. ص ،1960 القاهرة، العربٌة، النهضة دار  ،.1طـ الجنابً، للقصد العامة النظرٌة: حسنً نجٌب محمود: أنظر  (86)
 .66. ص السابق، المرجع الجنابً، للقصد العامة النظرٌة: حسنً نجٌب محمود: أنظر  (87)
 .180. ص السابق، المرجع الجنابً، للقصد العامة النظرٌة: حسنً نجٌب محمود: أنظر  (88)
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فإننا نرى أف كؿ ما فصؿ عف جسـ الجاني واستخدمو في ارتكاب الجريمة يعتبر أداة أو وسيمة، فمف 

يخنؽ آخر بيده حتى يزىؽ روحو يكوف قد ارتكب فعؿ القتؿ دوف استخداـ لوسيمة أو أداة، وليذا 

يجب أف نضع الوسيمة أو األداة في االعتبار عند المطابقة متى كاف ذلؾ محؿ اعتبار مف المشرع، 

وعمى ىذا األساس ال تكوف ىناؾ مطابقة بالنسبة لجريمة القتؿ بالسـ إذا كانت المادة غير سامة، 

. وىنا ال يتحقؽ النموذج القانوني لجريمة القتؿ بالسـ

مفيـو مادي باعتبارىا مجرد ظاىرة مادية تتمثؿ في التغيير الذي : لمنتيجة مفيوماف- النتيجة .ب

يحدث في العالـ الخارجي أثرًا لمسموؾ، ومفيوـ قانوني باعتبارىا فكرة قانونية تتمثؿ في العدواف عمى 

 (.89 )المصمحة المحمية 

جرائـ مادية أو جرائـ : ىذا وقد قسـ الفقو الجرائـ وفقًا لمعيار النتيجة القانونية إلى نوعيف

تطمب : ضرر، جرائـ شكمية أو جرائـ خطر، ويكمف معيار التمييز بيف النوعيف في أف النوع األوؿ

المشرع فييا اإلضرار بالمصمحة المحمية وتمثؿ النتيجة في ىذا اإلضرار غالبية الجرائـ مف ىذا 

فآثار السموؾ اإلجرامي فييا تمثؿ عدوانًا محتماًل : النوع كالقتؿ والسرقة وغيرىا، أما الجرائـ الشكمية

عمى المصمحة المحمية أي تيديدًا بالخطر، كالشروع في الجرائـ، واألصؿ أف يشمؿ تكييؼ الواقعة 

النتيجة، إذا كاف التكييؼ القانوني قد تطمبيا في الفعؿ المرتكب، مثؿ جريمة القذؼ، إذ يشترط 

 (.90)القانوف قياميا تامة لتحقؽ التكييؼ 

                                                 
 محمد الدكتور مرجع فً إلٌه مشار ،104. ص واالقتصاد، القانون مجلة العقوبات، قانون فً النتٌجة فكرة: رمضان سعٌد عمر: أنظر  (89)

 .180. ص السابق، المرجع سوٌلم، علً
 .181. ص السابق، المرجع: سوٌلم علً محمد: أنظر  (90)
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 وتمثؿ الصمة بيف الفعؿ والنتيجة، وتثبت أف الفعؿ ىو الذي أدى إلى حدوث :العالقة السببية. ج

ويجب أف يشمؿ تكييؼ الواقعة عمى الرابطة السببية بيف الفعؿ والنتيجة في الحاالت التي . (91)النتيجة

يستمـز فييا المشرع تحقؽ النتيجة اإلجرامية، أما إذا استحاؿ تحققيا كاف الفعؿ غير صالح لتحقيؽ 

:  العدواف عمى المصمحة المحمية، إال أف ىذه القاعدة ليست مطمقة بؿ يرد عمييا قيداف

إف تكييؼ الواقعة يتحقؽ رغـ عدـ تحقؽ النتيجة أو توافر عالقة سببية في جرائـ الخطر، إذ . 1

. تقتصر المطابقة عمى ما صدر مف الجاني مف فعؿ

تتحقؽ المطابقة رغـ عدـ مطابقة الفعؿ المرتكب المكوف لمشروع مع الفعؿ النموذجي لمجريمة . 2

التامة، إذ أف القاعدة التي تجـر الشروع تتميز كونيا قواعد استثنائية ومكممة لقواعد القسـ الخاص 

مف قانوف العقوبات، ولكونيما قواعد موسعة ألنيا سحبت التجريـ عمى حاالت لـ يكف يمتد إلييا 

 .أصاًل 

، ويقصد بالجاني أو الفاعؿ مف يحقؽ بسموكو عناصر (مبدأ ال جريمة دوف فاعؿ): الفاعل. د

. الجريمة متمتعا بالتمييز وحرية االختيار الالزميف لتحريؾ المسؤولية الجنائية

إذ يجب أف يشمؿ تكييؼ الواقعة الجاني، إذ ال يتصور وجود جريمة دوف وجود فاعؿ، ومف 

ناحية أخرى فقد تطمب المشرع أف يتصؼ مرتكب بعض الجرائـ بصفات معينة سواء كانت قانونية 

أو فعمية، فيشترط لتحقؽ المطابقة توافر ىذه الصفة أو العالقة التي استمزميا القانوف وضمنيا 

التكييؼ القانوني لمجريمة مثؿ صفة الموظؼ العاـ في جناية االختالس، وكذلؾ يجب أف ننظر إلى 

الشريؾ في ارتكاب الجريمة سواء كاف محرضًا، أو متفقًا مع الجاني أو ساعد أو ساىـ في ارتكاب 

  .الجريمة
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 ىو ما يقع عميو فعؿ الفاعؿ بالنسبة لمجريمة التامة أو ما كاف متجيا إلى :المحل المادي لمفعل. ىـ

ما ينصب عميو بالنسبة لجريمة الشروع، وىو بدوره يختمؼ عف المحؿ القانوني الذي يمثؿ المصمحة 

التي قدر المشرع جدارتيا بالحماية الجنائية، وىو كذلؾ يختمؼ عف جسـ الجريمة الذي يعتبر كؿ 

األشياء المادية التي عمييا أو التي بيا ترتكب الجريمة أو التي عمييا تترؾ أثارا الجريمة، واألصؿ أف 

يتضمف التكييؼ القانوني محاًل ماديًا واحدًا، ففي جريمة التزوير مثاًل ينصب تغيير الحقيقة عمى 

محرر، ومع ذلؾ فقد يترتب عمى فعؿ واحد عدة تكييفات قانونية لجرائـ مختمفة، ويتحقؽ ىذا إذا 

تنوعت المحاؿ القانونية التي انصب عميو الفعؿ كما في االعتداء الذي يقع عمى الغير بقصد التأثير 

عمى عممو إذا اقترف بالقوة أو العنؼ، وقد يضمف المشرع التكييؼ القانوني لجريمة محميف مادييف 

مثؿ السرقة باإلكراه، إذ يكوف جسـ المجني عميو محاًل لإلكراه ويكوف الماؿ المنقوؿ الممموؾ لمغير 

محاًل ماديًا لمسرقة، وقد يحدث العكس عندما نكوف بصدد محؿ مادي واحد تنبثؽ عنو عدة تكييفات 

قانونية لجرائـ مختمفة مثؿ جرائـ الضرب البسيط أو الضرب الذي يتجاوز مدة معينة أو يترتب عميو 

 (.92)عاىة مستديمة 

 يمكف تحديد المحاؿ المادية التي ينصب عمييا الفعؿ في طائفتيف أساسيتيف، :صور المحل المادي

: اإلنساف واألشياء: ىما

يصمح اإلنساف بصفتو كائنًا حيًا بأف يكوف محاًل ماديًا لمفعؿ المكوف لمجريمة، ويقصد : اإلنسان .أ

بالحياة ذلؾ التكييؼ الذي تسبغو القوانيف الطبيعية عمى الجسـ إذا ما استطاع النيوض بمجموعة 

األولى : ويمكف تصور اإلنساف بصفتو محاًل ماديًا مكونًا في صورتيف(. 93)الوظائؼ التي تحددىا 

                                                 
 .95-78-75. ص السابق، المرجع المطابقة،: الصٌفً الفتاح عبد: أنظر  (92)
 .321. ص السابق، المرجع  العقوبات، قانون شرح: حسنً نجٌب محمود: أنظر  (93)



60 

 

الناحية الحسية، والثانية الناحية المعنوية، ففي األولى يصمح اإلنساف أف يكوف محاًل ماديًا، سواء 

كجريمة ( أو اكتفى بشخص واحد )كجريمة المشاجرة(اقتضى التكييؼ القانوني تعدد األشخاص 

، أو قد يقتضي القانوف توافر )كالشروع في االنتحار(، وقد يكوف الجاني محاًل ماديًا لمجريمة )القتؿ

، أما مف )كصفة الموظؼ العاـ (صفة طبيعية أو قانونية في اإلنساف بصفتو محال ماديا لمجريمة 

الناحية النفسية فيصمح اإلنساف أيضا أف يكوف محاًل ماديًا كمف يحدث بآخر عاىة مستديمة غير 

 (.94)حسية تتمثؿ في فقد قواه العقمية 

والشيء قد يكوف قانوني، أو طبيعي، فالشيء القانوني يجب أف يكوف ذو قيمة قانونية : األشياء .ب

سواء مادية أـ أدبية كبيرة كانت أـ صغيرة ما لـ يتطمب القانوف في الماؿ محؿ الجريمة قيمة مالية 

معينة، أما الشيء الطبيعي فيشمؿ كؿ جزء مف أجزاء العالـ الخارجي مع استبعاد اإلنساف بصفتو 

 (.95)كائنًا حيًا 

واألشياء قد تكوف مادية أو معنوية وقد تكوف صمبة أو سائمة أو غازية، فجميعيا تصمح ألف 

تكوف محاًل ماديًا مكونًا لمجريمة، ويستوي في األشياء أف تكوف حيازتيا مشروعة أـ غير مشروعة، 

فالسرقة التي تقع عمى األسمحة غير مرخصة والمخدرات تعتبر سرقة، وتطبيقا لذلؾ قضت محكمة 

النقض المصرية بأف األفيوف واف كاف مف المواد المحظور إحرازىا وبيعيا إال بترخيص، إال أف 

وجوده في حيازة شخص بالفعؿ يجعؿ ذلؾ الشخص مالكا لو عماًل بقاعدة الحيازة في المنقوؿ سند 

                                                 
 .95. ص السابق، المرجع المطابقة،: الصٌفً الفتاح عبد: أنظر  (94)
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الممكية، وأف مجرد ضبط األفيوف وأخذه مف مالكو ال يزيؿ ممكو عنو، بؿ يظؿ مالكًا حتى يصدر 

. (96 )حكـ بمصادرتو 

ىو المصمحة  التي يحمييا القانوف بعقوبة يوقعيا عمى مف ييدره أو يعرضو : المحل القانوني -2

مف ًأنو كؿ ما يشبع حاجة مف حاجات اإلنساف، وقد  (اىرنج)لخطر إىداره، أو ىو كما عرفو الفقيو 

يتمثؿ الماؿ القانوني في شيء لو كياف حسي في العالـ الخارجي، أو في صفة مف الصفات، أو قد 

يكوف مجرد فكرة معنوية كالشرؼ أو االعتبار، وتالـز فكرة الماؿ القانوني فكرة أخرى ىي المصمحة 

  (.97 )القانونية، والتي تمثؿ تمؾ العالقة بيف شخص وماؿ 

 والخطيئة مصطمح يطمؽ عمى الخطأ بمعناه الواسع، فيشترط إذا كانت الجريمة عمدية أف :الخطيئة -3

يتوافر في حؽ الجاني النموذج القانوني لمعمد، وىو العمـ واإلرادة، أما إذا كانت الجريمة غير عمديو، 

فيشترط أف يطابؽ الفعؿ األوصاؼ التي استمزميا النموذج القانوني لمفعؿ غير العمدي، أما إذا كانت 

الجريمة متجاوزة قصد الجاني، فيجب أف يتوافر في حقو الوصؼ الذي حدده النموذج القانوني 

لمجريمة ذات القصد المتجاوز، وقد يتطمب المشرع قصدًا خاصًا في بعض الجرائـ، وفي ىذه الحالة 

يجب أف يتوفر في حؽ الجاني ىذا القصد الخاص، ومف أىـ المبادئ األساسية في التشريع الجنائي 

، فميست الجريمة مجرد فعؿ ضار، ولكنيا كذلؾ أرادة )أنو ال جريمة بغير ركف معنوي(الحديث 

 ومع ذلؾ اتجو جانب مف ،(98)خالفت نيي المشرع، ويعبر عف ىذه اإلرادة اإلجرامية بالركف المعنوي

الفقياء إلى أف الركف المعنوي ال يشممو التكييؼ القانوني لمجريمة، إذ يضـ ىذا األخير كافة 

العناصر التكوينية الجوىرية لمجريمة ويقتصر عمى الماديات منيا وىي السموؾ والنتيجة والرابطة 
                                                 

 رقم ،.8س النقض، أحكام مجموعة ،1928 فبراٌر 7  مصري جنابً نقض. 189. ص السابق، المرجع: سوٌلم علً محمد: أنظر  (96)
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 وكذلؾ اتجو جانب مف الفقو إلى إخراج الركف المعنوي مف مجاؿ المطابقة، (.99)السببية بينيما 

وأساس ىذا االتجاه أف الركف المعنوي في جوىره حكـ عمى فعؿ بأنو خاطئ بالمعنى الفني، أما 

 (.100)المطابقة فيي الحكـ عمى عالقة بيف وصؼ تضمنو التكييؼ القانوني، وواقع حققو الجاني 

إذ ال يكفي توفر الفعؿ المطابؽ واإلثـ الجنائي المطابؽ حتى تتحقؽ المطابقة، بؿ يجب أف 

تكوف ىذه المكونات المادية والمعنوية صالحة لتحقيؽ العدواف عمى المصمحة المحمية، وانطالقًا مف 

بأف ىذا ال يكفي : "يتجو الرأي السائد في الفقو والقضاء إلى القوؿ (ال جريمة بغير عدواف)مبدأ 

لمسائمة المتيـ أف يكوف الفعؿ مخالفًا لنص عقابي بؿ يجب أف ينطوي إلى إىدار لممصمحة 

 (.101)" المحمية، بحيث إذا انعدـ العدواف عمى ىذه المصمحة انتفى الوجود القانوني لمجريمة

وأخيرًا فإف الفعؿ المرتكب يجب أف يكوف صالحًا لتحقيؽ العدواف، وىذه الصالحية مف 

الجانب المادي بمثابة الحركة مف السكوف، وبدوف الصالحية تكوف المطابقة جامدة ال روح فييا، 

شكمية ال موضوعية فييا، ساكنة ال حركة فييا وال فعالية، وبدوف الصالحية ال يتحقؽ العدواف الذي 

، وبذلؾ إذا (ال جريمة بدوف عدواف)يسعى المشرع في القاعدة الجنائية المجرمة لمحيمولة دوف تحققو 

تخمفت المطابقة كمية أو جزئيا فالجريمة ال تقوـ، ويمكننا رد حاالت عدـ وجود الجريمة، في حالة 

الجرائـ المنعدمة أو الجرائـ المعدومة، وىي الجرائـ التي لـ ترى النور، فيي لـ تكتمؿ فماتت في 

ميدىا، وىذه الجرائـ ينقصيا أصال أحد عناصر المطابقة، ويندرج تحت ىذه الفئة األنواع التالية مف 

: الجرائـ

. (الجريمة المستحيمة)االنعداـ الذي يرجع إلى عدـ صالحية الفعؿ أصاًل  .1
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 .االنعداـ الذي يرجع إلى المحؿ المادي لمفعؿ، وىذه إحدى صور الجريمة المستحيمة .2

 .االنعداـ الذي يرجع إلى تخمؼ عنصر آخر مف عناصر النموذج القانوني لمفعؿ .3

 .الجرائـ التي يرجع انعداميا إلى تخمؼ الركف المعنوي، وتشمؿ الجرائـ الظنية، واإلباحة الوىمية .4

االنعداـ الذي يرجع إلى تخمؼ الركنيف المادي والمعنوي معًا، كما في حالة أف يوعز شخص  .5

 .آلخر أف يرتكب جريمة ما بقصد إلقاء القبض عميو متمبسًا بيا قبؿ أف تتحقؽ نتيجتيا

انعداـ يرجع إلى تخمؼ الجانب المفترض لمجريمة، كما في حالة عدـ توفر جريمة أخرى يشترط  .6

، (جريمة إخفاء أشياء تحصمت مف جريمة)وجودىا لوجود الجريمة محؿ المسائمة الجنائية مثؿ، 

توفر المركز )أو بسبب عدـ توفر مركز قانوني يشترط وجوده لوجود الجريمة، ومثاؿ ذلؾ 

 .(االئتماني في جريمة خيانة األمانة

جرى الفقو عمى تبسيط نشاط القاضي عند الحكـ عمى الواقعة في شكؿ : أدوات المطابقة- ثانيا

ىي القاعدة الواجبة : عممية قياس منطقي يتكوف الحكـ بمقتضاه مف ثالثة أجزاء قاعدة كبرى

ىي الواقعة المحددة، ثـ النتيجة، وتتحدد باستنباط العالقة بيف القاعدة : التطبيؽ، وقاعدة صغرى

 (.102)الكبرى والقاعدة الصغرى 

وباستقراء نصوص القانوف الجنائي وكتب الفقو الجنائي يتبيف أنيا لـ تتضمف تحديد كيفية 

وصؼ الوقائع واستخراج عناصرىا القانونية، ومع ذلؾ فقد حاوؿ بعض الفقو والقضاء مف إرساء 

                                                 
 .145. ص السابق، المرجع: سوٌلم علً محمد: أنظر  (102)
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بعض القواعد التي تساعد في وصؼ القاعدة واستخراج عناصرىا القانونية، وىذه القواعد عمى النحو 

: التالي

والذي يمثؿ عممية ذىنية أو نشاط فكري يتحقؽ مف خاللو القاضي الجنائي : المنطق القضائي. 1

مف ثبوت الواقعة اإلجرامية مف جانب المتيـ، ويستعيف بو بالتزاـ حكـ القانوف عمييا ويمـز القاضي 

في صوره بإتباع أساليب االستدالؿ المنطقي، إذ أف القاضي في استخالصو لواقعة الدعوى 

وعناصرىا القانونية، ال يفعؿ ذلؾ إال وفقًا لمنطؽ معيف وىو المنطؽ القضائي، وىذا ما استقر عميو 

الفقو والقضاء مف أف سمطة المحكمة في استخالص الواقعة محؿ الدعوى ليست مطمقة بؿ مقيدة بأف 

بأف " وىذا ما عبرت عنو محكمة النقض المصرية (.103)يكوف تقديرىا في ذلؾ متصؼ بالمنطقية 

 ويكوف التقدير منطقيًا متى استميـ األصوؿ والضوابط المنطقية بأف (.104)" كاف تقديره سائغًا ومقبوالً 

تكوف المقدمات مؤدية إلى النتيجة التي خمص إلييا الحكـ، سواء كاف االستدالؿ مباشرًا أـ غير 

ويقوم المنطق القضائي المتعمق ( .  105)مباشر أو كاف طريؽ االستدالؿ ىو االستنتاج أـ االستقراء

 :بالوقائع عمى ثالثة أنواع من االستدالل

 ويقوـ ىذا االستدالؿ عمى دراسة جميع األدلة التي تؤيد أو تنفي ادعاًء معينًا :المنطؽ الجدلي- أ

عمى نحو يسمح لو بإصدار حكـ يؤيد ىذا االدعاء أو يدحضو، فالوصؼ المادي يمر أواًل بفكر 

القاضي، ثـ يخطو إلى مجاؿ معرفتو التي تتمخض عف أحكاـ واستدالالت منطقية سعيًا لتقديـ 

مفيـو واقعي لمجريمة المعروضة أمامو، ويفترض ىذا المنطؽ توافر حوار جدلي بيف القاضي 

والخصوـ إلثبات األدلة المطروحة عميو، وىو بذلؾ يكوف اقتناعًا مبدئيًا بأدلة الدعوى ثـ يتحدد 

                                                 
 .947. ص ،1998 ،2ط ، القاهرة العربٌة، النهضة دار الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح: حسنً نجٌب محمود: أنظر  (103)
  .86. ص ،63 رقم ،10.س النقض، أحكام مجموعة ،1959 سنة مارس 9 مصري جنابً نقض  (104)
  .261. ص ،61 رقم ،28.س النقض، أحكام مجموعة ،1977 سنة ٌولٌو 21 مصري جنابً نقض  (105)
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اقتناعو النيائي في ضوء استقراء مجموعة األدلة الستنباط ما تشيد عميو ىذه األدلة مف عناصر 

 (.106)واقعية 

ومف المستقر أف القاضي ال يتقيد في حكمو بأنواع معينة مف األدلة ويكوف لو مطمؽ تقدير 

قوة الدليؿ في الدعوى، فمو أف يطرح أي دليؿ ال يطمئف إليو أو يأخذ بدليؿ آخر يعتقد صحتو، 

شريطة أف يكوف الدليؿ الذي اعتمد عميو، وبني عميو حكـ مؤيدًا عقاًل إلى النتيجة التي رتبيا عميو، 

 (.107)وال تصح مجادلتو فيو أماـ محكمة النقض 

واالستقراء ىو الطريقة التي يبدأ فييا القاضي بالوقائع الخاصة لمعرفة : المنطؽ االستقرائي- ب

المبادئ العامة التي تحكميا، أو ىو االنتقاؿ مف الحقيقة الخاصة إلى الحقيقة العامة التامة، ويمكف 

أف يكوف االستقراء كاماًل عندما يقوـ عمى أساس جممة مف الوقائع سبؽ مالحظتيا، وقد يكوف ناقصا 

عندما يذىب إلى أبعد مف الحاالت التي تـ بحثيا، فمف خالؿ االستقراء يتوصؿ القاضي إلى معرفة 

الحقائؽ المراد إثباتيا إذ أنو ينتقؿ مف واقعة ممموسة خاصة إلى واقعة عامة أو عمى األقؿ إلى واقعة 

 (.108)أخرى خاصة 

 االستنباط ىو الطريقة التي نستمد بيا مف المبادئ العامة ما يمكف أف :المنطؽ االستنباطي- ج

تحويو مف حقائؽ خاصة وىو االنتقاؿ مف الحقيقة العامة الشاممة إلى الحقيقة الخاصة، واالستنباط 

دائما يمثؿ مصدر الحقيقة العقمية، وعمى ىذا فإننا عندما ننتقؿ مف المعموـ العاـ إلى المجيوؿ 

ومف خالؿ االستنباط يتمكف القاضي مف الوصوؿ إلى نتيجة معينة (. 109)الخاص فإننا أذف نستنبط 

في ضوء الوقائع الجزئية التي استقرأىا القاضي، ويكوف االستنباط صحيحًا أو خاطئًا بقدر ما يكوف 
                                                 

 .153. ص السابق، المرجع: سوٌلم علً محمد: أنظر  (106)
 .518. ص ،75 رقم ،44.س النقض، أحكام مجموعة ،1993 سنة ماٌو 19 مصري جنابً نقض  (107)
 .110.ص ،1991 القاهرة العربٌة، النهضة دار ،1.طـ بالقرابن، الجنابً اإلثبات: عابر الهادي عبد الحافظ عبد: أنظر  (108)
  .109. ص السابق، المرجع: عابر الهادي عبد الحافظ عبد: أنظر  (109)
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متفقا مع الفروض التي اقتنع بيا القاضي، ويكوف اقتناع القاضي بيذه الفروض في ضوء األدلة التي 

تجمعت لديو ومدى مشروعيتيا، ويقـو القاضي خالؿ ىذا االستنباط بعممية عقمية يتـ مف خالليا 

التأليؼ بيف مختمؼ العناصر األساسية التي تثبت لديو لكي تؤدي إلى مركب كمي ىو الواقعة 

 (.110)النيائية التي ارتسمت في وجداف المحكمة 

وتقرر محكمة النقض المصرية ىذا المنطؽ االستنباطي كوسيمة عقمية مف وسائؿ القياس 

متى كاف لمدليؿ الذي : "المنطقي لموصوؿ إلى التكييؼ القضائي السميـ، وتطبيقا لذلؾ قضي بأنو

اعتمدت عميو المحكمة أصمو في أوراؽ الدعوى فإف خطأ الحكـ في اإلشارة إلى مصدر ىذا الدليؿ ال 

 (.111 )"يضيع أثره

فالمنيج القانوني ىو مجموعة الوسائؿ المتفؽ عمييا : المنيج القانوني والمنطق القانوني- 2ً

لموصوؿ إلى نتيجة معينة، أما المنطؽ القانوني فيو أداة تطبيؽ المنيج القانوني عمى حاالت واقعية 

معينة، إذ يساعد المنيج القانوني في تحديد التكييؼ القانوني الواجب التطبيؽ مف حيث الشكؿ أو 

المضموف، ويمعب المنطؽ القانوني دورا ىاما في إعطاء الحؿ القانوني لحاالت واقعية معينة، 

وباألحرى فإف األوؿ ىو المحرؾ لمنشاط القانوني، أما كيفية معالجة ىذا النشاط في حاالت واقعية 

 (.112)معينة فال بد أف يتـ بمنطؽ معيف 

يقتضي تكييؼ الواقعة مطابقة دقيقة لوقائع الدعوى مع النماذج القانونية المقررة في : التفسير- 3

التشريع الجنائي، وتطرح المطابقة غالبا مشكمة تفسير القوانيف الجنائية التي يكوف مضمونيا أو 

مجاؿ تطبيقيا غير محدد، إذ يجب عمى القاضي الجنائي أف يبحث عف النص القانوني الذي ينطبؽ 

                                                 
 .233. ص السابق، المرجع العقوبات، قانون فً الوسٌط: سرور فتحً أحمد: أنظر  (110)
 .961. ص ،353 رقم ،3.س النقض، أحكام مجموعة ،1951 ابرٌل 10 مصري جنابً نقض  (111)
 .219. ص السابق، المرجع العقوبات، قانون فً الوسٌط: سرور فتحً أحمد: أنظر  (112)
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تماما عمى واقعة الدعوى،  وقد يكوف ىذا أمرًا ميسورًا، إال أف األمور ال تسير دائمًا عمى ىذا النحو 

البسيط، فقد يحدث تنازع بيف نصيف أو أكثر عمى واقعة واحدة، وقد يكوف ىناؾ غموض في النص 

القانوني، وفي ىذه الفروض يجب عمى القاضي وعف طريؽ الفحص الدقيؽ والتفسير السميـ 

لمنصوص الجنائية أف يتوصؿ إلى النص الذي ينطبؽ تمامًا عمى الواقعة اإلجرامية المعروضة عميو، 

ولو أف يستعيف بتمؾ الحموؿ التي انتيى إلييا الفقو والقضاء سواء في مجػاؿ تنازع النصوص 

 (.113 )الجنائية، أـ في مجاؿ تفسير ىذه النصوص لتحديد التكييؼ القانوني السميـ

إذ أف تفسير النصوص الجنائية ال بد واف يتـ في إطار احتراـ مبدأ شرعية الجرائـ، فالتفسير 

يجب أف ال يكوف ذريعة لمقاضي لخمؽ جريمة أو إقرار عقوبة لـ يتـ النص عمييا، وفي ىذا اإلطار 

:  يمكف تفسير النصوص الجنائية وفقًا لمقواعد اآلتية

فعمى القاضي أف يمجأ إلى ألفاظ النص وعباراتو لموصوؿ : التفسير المنضبط بقانوف العقوبات .أ

إلى تفسيره، فإف التبس عميو األمر اتجو إلى المنيج أإللغائي، أي أنو إذا كانت ألفاظ النص 

واضحة الداللة في استبعاد واقعة معينة مف نطاؽ تطبيقو وجب عميو الحكـ ببراءة المتيـ، وال 

يحؿ لو أف يبحث في عمة النص بتوسيع نطاؽ تطبيقو، ومثاؿ ذلؾ انو ال يجوز تطبيؽ نصوص 

السرقة في حالة استعماؿ كمبيوتر لشخص دوف رضاه، ألف األمر ىنا يتعمؽ بأداء خدمة ال 

تصمح أف تكوف محال لمحيازة أو الممكية، وليذا فإذا كانت عبارات النص غامضة وغير محددة 

فإف القاضي يستطيع المجوء إلى المنيج أإللغائي وذلؾ لمبحث عف عمة النص وأساسو، ولكف 

بالقدر الذي ال يحممو بعيدا عف نطاؽ المعقوؿ والمنضبط لمنص الجنائي، والتفسير المنضبط 

لقانوف العقوبات ال يحوؿ دوف محاولة تطبيع النصوص لتحيط بالمعطيات التكنولوجية الحديثة 
                                                 

  .37. ص ،1990 القاهرة العربً، الفكر دار ،3.طـ العام، القسم العقوبات، قانون: سالمه محمد مؤمون: أنظر  (113)
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وخاصة في مجاؿ ثورة المعمومات، ولكف إذا اتضح لمقاضي أف األمر قد يجاوز حدود التفسير 

المنضبط إلى حد خمؽ جرائـ جديدة وجب عميو الحكـ بالبراءة تاركا األمر لتدخؿ تشريعي، 

فالقضاء قد ساوى فيما مضى بيف المنقوؿ المادي والطاقة الكيربائية، وطبؽ عمى االستيالء عمى 

ىذه األخيرة بطريقة غير مشروعة أحكاـ السرقة، ولكف عندما اتضح لو أف األمر بحاجة إلى 

 (.114)تدخؿ تشريعي حكـ بالبراءة 

 إذ أف عمى القاضي الجنائي في :ضرورة االعتداد لممدلوؿ القانوني لمفظ وليس المدلوؿ المغوي .ة

نما  تفسيره لمنصوص القانونية ال يجب عميو الركوف إلى المعنى المغوي المتبادر إلى الذىف، وا 

يجب أف يعمؿ فكره بالبحث عف المدلوؿ القانوني لمفظ، وذلؾ مف خالؿ النظر إلى النص في 

لى ضرورة التنسيؽ بينو وبيف غيره مف النصوص القانونية   .مجممو، وا 

مف القواعد األساسية في التفسير أف العاـ يبقى عمى عمومو :تخصيص العاـ وتقييد المطمؽ . ج

والمطمؽ يبقى عمى إطالقو ما لـ يرد دليؿ بالتخصيص أو التقييد، وبالتالي فإف القاضي في تطبيقو 

لمنص يتعيف عميو مراعاة القواعد األخرى الموجودة في ذات القانوف أو في قانوف آخر، يترتب عمييا 

 (.115)تخصيص عمـو النص أو تقييد إطالقو 

قد ينص المشرع عمى جريمتيف مستقمتيف ثـ يأتي بعد ذلؾ ويجعؿ إحداىما : قاعدة االستغراؽ. د

ظرفا مشددًا لألخرى، ففي ىذه الحالة يتعيف عمى القاضي أف يستبعد النصوص الخاصة بالجريمتيف 

 .ويطبؽ النص المستغرؽ والذي يضـ الجريمتيف في جريمة واحدة مشددة 

                                                 
  .63. ص ،2010 القاهرة العربٌة، النهضة دار ،1.طـ العام، القسم المصري، العقوبات قانون شرح: سالم عمر: أنظر  (114)
  .88. ص ،1990 الموصل جامعة 1.طـ العقوبات، قانون فً العامة األحكام: الدره شوٌش عبد ماهر: أنظر  (115)
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ال يستساغ قانونا االلتجاء إلى المنيج القياسي لموقوؼ : عدـ جواز المجوء إلى المنيج القياسي. ىػ

عمى ماىية القاعدة القانونية واجبة التطبيؽ في مجاؿ التجريـ، ألف ذلؾ يتعارض مع قاعدة شرعية 

 (.116)الجرائـ والعقوبات، ما لـ يكف القياس لصالح المتيـ 

مف خالؿ ىذه المبادئ يتـ إيجاد قواعد جديدة أو تفسير القواعد القديمة، إذ : المبادئ القانونية- 4

. يمكف االعتماد عمى المبادئ القانونية بيدؼ صنع القرار القضائي

 وىي عبارة عف نماذج محددة يتـ عمى ضوئيا حؿ وتصنيؼ الوقائع أو :المفاىيم القانونية- 5

. القضايا التي تعرض عمى القاضي 

 يؤدي ىذا العامؿ إلى التطبيؽ اآللي لمقانوف ويقرب بيف القانوف والعموـ، :المعايير القانونية- 6

ويتيح لمقاضي أف يشترؾ في عممية ذات طبيعة شخصية ال تمس القانوف، ولكف تتيح لو أف يزف 

  (.117)ويقدر ادعاءات الخصـو وجسامة الوقائع والحكـ عمى السموكيات مف الوجية األخالقية 

إذ يجب االعتماد عمى المصمحة التي تحمييا : ضرورة الوقوف عمى جوىر القاعدة القانونية- 7

القاعدة القانونية، ال عمى مجرد شكؿ تمؾ القاعدة، فالمنيج القانوني السميـ ىو الذي ينبع مف 

 (.118)المصمحة المحمية ال مف شكؿ تمؾ القاعدة 

 

 

 

 
                                                 

  .59. ص السابق، المرجع: سالم عمر: أنظر  (116)
 .166. ص السابق، المرجع: سوٌلم علً محمد: أنظر  (117)
 .266. ص السابق، المرجع العقوبات، قانون فً الوسٌط: سرور فتحً أحمد: أنظر  (118)
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المبحث الثاني 

 مظاىر تكييف الواقعة الجرمية

يمكف أف نقسـ التكييؼ أقساما متنوعة  تختمؼ باختالؼ وجية النظر إليو، فإذا نظرنا إلى 

التكييؼ مف حيث موضوعو أمكننا تقسيمو إلى تكييؼ لمواقعة وآخر لمجريمة، أما إذا ما نظرنا 

ذا نظرنا لمتكييؼ مف  لمتكييؼ مف حيث مصدره فيمكننا تقسيمو إلى تكييؼ تشريعي وآخر قضائي، وا 

. حيث نطاؽ تطبيقو فيمكننا أف نقسمو إلى تكييؼ خاص بالموضوع وآخر متعمؽ بالشخص

وتتجمى أىمية التكييؼ القانوني لمجريمة أو الواقعة مف خالؿ تشعبو في كافة أرجاء العمؿ 

القضائي، إذ يعد التكييؼ بمثابة العمود الفقري لمعمؿ القضائي والمؤثر فيو وتكمف ىذه األىمية في 

تحديد نوع الجريمة مف ناحية أولى، وفي تحديد اإلختصاص مف ناحية ثانية، وفي تسبيب األحكاـ 

. الجنائية مف ناحية ثالثة، كما يمثؿ أىمية قصوى ألطراؼ الدعوى الجنائية

 وأىمية (المطمب األول)وليذا سنتناوؿ في ىذا المبحث صور التكييؼ القانوني وأنواعو 

. (المطمب الثاني)التكييؼ القانوني عمى مستوى القانوف والواقع 

 

المطمب األول 

صور التكييف القانوني 

يمكف أف نقسـ التكييؼ القانوني أقساما متنوعة تختمؼ باختالؼ وجية النظر إليو، فإذا 

ذا نظرنا  نظرنا إلى التكييؼ مف ناحية موضوعية، قسمناه إلى تكييؼ الواقعة، وتكييؼ الجريمة، وا 
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ذا نظرنا إلى  إلى التكييؼ مف ناحية مصدره قسمناه إلى، تكييؼ تشريعي، وتكييؼ قضائي، وا 

التكييؼ مف حيث نطاؽ تطبيقو قسمناه إلى، تكييؼ خاص بالموضوع، وتكييؼ متعمؽ بالشخص، 

ومف حيث مصدره  (الفرع األول)وعمى ضوء ذلؾ فإف صور التكييؼ تبرز مف حيث موضوعو 

. (الفرع الثالث) ومف حيث نطاؽ تطبيقو  (الفرع الثاني)

 

 

 

الفرع األول 

 تقسيم التكييف القانوني من حيث موضوعو

. تكييؼ الواقعة، وتكييؼ الجريمة: ينقسـ التكييؼ مف حيث موضوعو في القانوف الوضعي إلى

والتي "، ويقصد بالواقعة ىنا الفعؿ، (119) (إسباغ تكييؼ ما عمى واقعة محددة) ويعني تكييف الواقعة

تعني أف الواقعة الجرمية تتضمف وصفًا قانونيًا يسبػغ عمػى الفعؿ صفة عدـ المشروعية التي ىي 

تحديد النص الواجب التطبيؽ عمى )أو بمعنى آخر يقصد بتكييؼ الواقعة . (120)"قواميا الجريمة

 . (121)(الفعؿ

بأف القتؿ المرتكب عمدًا مع  سبؽ اإلصرار يوصؼ : يتحقؽ التكييؼ القانوني لمواقعة في القوؿ

.  بالقتؿ العمد، واختالس الشيء المنقوؿ الممموؾ لمغير يوصؼ بالسرقة

                                                 
  .19. المرجع السابق، ص:    محمد علً سوٌلم(119)
  .699. المرجع السابق، ص:    محمد علً سوٌلم(120)
  .45. المرجع السابق، ص:     محمود عبد ربه القبالوي(121)
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فالجريمة فعؿ غير مشروع، فال قياـ لمجريمة إذا كاف الفعؿ مشروعًا، أما إذا ثبت أنو غير 

مشروع فإف الجريمة تقـو إف توافرت أركانيا األخرى، ويعتبر الركف الشرعي لمجريمة ىو الصفة غير 

المشروعة لمفعؿ أو ىو القالب أو الوعاء المادي ألركاف الجريمة، فجوىره تكييؼ قانوني يخمع عف 

الفعؿ صفتو المشروعة، والمرجع في تحديده ىو قواعد قانوف العقوبات والركف الشرعي يتجرد مف 

الكياف المادي باعتباره مجرد تكييؼ قانوني، وثمرة عالقة مباشرة بيف قواعد القانوف والفعؿ، وىذه 

عالقة ال شأف لشخصية الجاني بيا، وال دور لعممو أو إرادتو في تحديدىا، فالفعؿ الذي ال تحظره 

قواعد القانوف ىو فعؿ مشروع، ولو اعتقد الجاني حيف يأتيو أنو غير مشروع، والفعؿ الذي تحظره 

ذا كاف األصؿ أف تكييؼ  قواعد القانوف غير مشروع، ولو حسنت نية مرتكبو فاعتقد أنو مشروع، وا 

الواقعة الجرمية ذو طابع موضوعي، إال أف ىذا ال يحوؿ دوف القوؿ بأف المشرع قد يعتد استثناء 

بعناصر شخصية لتحديد نصيب الفعؿ مف المشروعية، أي يقيـ وزنا لنية الجاني وبواعثو لتحديد ما 

إذا كاف فعمو مشروعا أو غير مشروع، ومثاؿ ذلؾ أف القانوف يبيح الضرب استعماال لحؽ التأديب 

إذا كانت نية الضارب متجية إلى التيذيب، فإف اتجيت إلى االنتقاـ فال إباحة ولو التـز الحدود 

الموضوعية لحقو، وال يبيح القانوف عمؿ الطبيب إال إذا كاف باعثو شفاء المريض، فإذا استيدؼ 

. (122)إجراء تجربة فال إباحة ولو توافرت الشروط الموضوعية التي يتطمبيا القانوف

 وبيذا يفترض في تكييؼ الواقعة خضوع الفعؿ لنص تجريـ، أي استيفاء جميع الشروط التي 

تجعؿ نص التجريـ واجب التطبيؽ عميو، ومف ىذا النص يكتسب الفعؿ صفة غير مشروعة، ولكنيا 

صفة غير مستقرة، إذ ىي قابمة لمزواؿ بأف يخضع الفعؿ لسبب إباحة، إذ أف توافر ىذا السبب يعني 

ارتداد الفعؿ إلى أصمو، أي صيرورتو فعاًل مشروعًا، وبذلؾ تمثؿ أسباب اإلباحة قيودًا عمى نص 
                                                 

  .63. شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص: محمود نجٌب حسنً:   أنظر(122)
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: التجريـ فتخرج مف نطاقو أفعااًل كانت خاضعة لو، ويعني ذلؾ أف تكييؼ الواقعة يمـز عنصريف

. (123)الخضوع لنص تجريـ، وعدـ الخضوع لسبب إباحة 

جنايات، وجنح، )فيعني تصنيؼ الجرائـ في إطار التقسيـ الثالثي لمجرائـ، : "أما تكييف الجريمة

وأساس ىذا التقسيـ ىو اختالؼ . (124)"، أي تعييف نوع جريمة أو ردىا إلى فصيمتيا(ومخالفات

الجرائـ فيما بينيا مف حيث مقدار جسامتيا، فأشد الجرائـ جسامة ىي الجنايات، واقميا جسامة ىي 

المخالفات، وتتوسط الجنح بيف النوعيف، وقد قدر المشرع جسامة كؿ جريمة ينص عمييا ناظرًا إلى 

كؿ جوانبيا ووضع معيارًا واضحًا سيؿ التطبيؽ تقاس بو جسامة كؿ جريمة ويعرؼ بو موقعيا في 

أحد األقساـ السابقة، وىذا المعيار ىو نوع ومقدار العقوبة المقررة ليا، فثمة عقوبات خاصة 

بالجنايات فكؿ جريمة قرر ليا القانوف إحدى ىذه العقوبات كانت جناية، ويعني ذلؾ أنيا مف أشد 

الجرائـ جسامة، وثمة عقوبات لمجنح والمخالفات، فكؿ جريمة قرر ليا القانوف ىذه العقوبات أو 

إحداىا ىي جنحة أو مخالفة تبعا لنوع أو مقدار العقوبة، ويعني ذلؾ أنيا اقؿ مف الجنايات 

. (125)جسامة

ويتحقؽ التكييؼ القانوني لمجريمة، في القوؿ بأف القتؿ المعاقب عميو بعقوبة اإلعداـ أو األشغاؿ 

الشاقة بنوعييا أو السجف يعتبر جناية، أو السرقة المعاقب عمييا بعقوبة الجنحة، تعتبر جنحة، أما 

تعتبر مخالفة ، وىذا التقسيـ   (الحبس التكديري أو الغرامة)الجرائـ المعاقب عمييا بالعقوبة التكديرية، 

يعتبر أىـ تقسيـ تصنؼ بو الجرائـ في الواقع العممي، والضابط في التفرقة بيف الجنايات، والجنح، 

                                                 
 .171. قانون العقوبات،  المرجع السابق، ص: مؤمون محمد سالمه:   أنظر(123)
  .19. المرجع السابق، ص:   محمد علً سوٌلم(124)
  .52. شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص: محمود نجٌب حسنً:   أنظر(125)
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والمخالفات ىو بالعقوبة التي يقررىا القانوف لمفعؿ ، وليس العبرة بالعقوبة التي ينطؽ بيا 

. (126)القاضي

يؤدي إلى توقيع عقوبة  ( عقوبات مصري234المادة )فإزىاؽ روح إنساف عمدا يعتبر قتال 

األشغاؿ الشاقة المؤقتة أو المؤبدة، وفقًا لممادة العاشرة مف قانوف العقوبات المصري، فإف الجريمة 

المعاقب عمييا بمثؿ ىذه العقوبة تعتبر جناية، ويطمؽ عمى األوؿ تكييؼ الواقعة، بينما يعد الثاني 

، (جنايات، جنح، مخالفات)تكييفًا لمجريمة، أي تحديد طبيعتيا وفقا لمطوائؼ المختمفة مف الجرائـ 

واختالس منقوؿ ممموؾ لمغير بنية تممكو يعتبر سػرقة بسيطة يعاقػب عمييا بالحبس الذي ال يتجاوز 

إذا لـ تقترف بأي مف الظروؼ المشددة  ( مف قانوف العقوبات األردني406المادة )ثالث سنػوات 

مف قانوف العقوبات األردني،  (405 و 404 و 402 و 401 و 400)المنصوص عمييا في المواد 

 مف قانوف العقوبات 21المادة )وقد اعتبر المشرع مثؿ ىذا النوع مف الجرائـ مف قبيؿ الجنح 

فتعتبر بذلؾ واقعة االختالس تكييفا ليا عمى أنيا سرقة، أي تكييؼ الواقعة بينما يعد . (األردني

إدراجيا في مصاؼ الجنح تكييفا لطبيعة الجريمة في نطاؽ التقسيـ الثالثي لمجرائـ الذي أخذ بو 

 . (127)المشرع األردني

                                                 
  .317. ص  القاهرة، العربٌة، النهضة دار ،1998 ،1ط الجنابٌة، لإلجراءات العامة القواعد شرح: مهدي الرإوؾ عبد: أنظر  (126)
 :هً الجنابٌة العقوبات األردنً العقوبات قانون من( 16 و 15 و 14 )المواد تنص  (127)

".  ،الؽرامة الحبس  :هً الجنحٌة العقوبات". المإقت االعتقال المإقتة، الشاقة األشؽال .المإبد، االعتقال المإبدة، الشاقة ،األشؽال اإلعدام

". الؽرامة التكدٌري، الحبس : التكدٌرٌة العقوبة

( 10 )المادة وتنص." المخالفات:الثالث.الجنح: الثانً .الجناٌات:األول : أنواع ثالث الجرابم " المصري العقوبات قانون من( 9 )المادة تنص

: اآلتٌة بالعقوبات علٌها المعاقب الجرابم هً الجناٌات "المصري العقوبات قانون من
 الجرابم هً الجنح "المصري العقوبات قانون من( 11 )المادة وتنص." السجن. المإقتة الشاقة األشؽال. المإبدة الشاقة األشؽال. اإلعدام

: اآلتٌة بالعقوبات علٌها المعاقب

  الجرابم هً المخالفات" المصري العقوبات قانون من( 12 )المادة وتنص". جنٌة مابة على مقداراها أقصى ٌزٌد التً الؽرامة. الحبس

 ."جنٌة مابة على لها مقدار أقصى  ٌزٌد ال التً  بالؽرامة علٌها المعاقب
مُت  : "انه على الفلسطٌنً العقوبات قانون مشروع من( 24 )المادة تنص-  قَتسِت نْن رابِتمُت، تَت قاًا  الجَت فْن تِتها وَت سامَت حٍت  جِتناٌاتٍت  إِتلى لِتجَت نَت ، وجُت دُت  ومُتخالفاتٍت تَتحدَّد ٌَت  و

عُت  وْن ةِت  نَت ٌمَت رِت عِت  الجَت وْن ةِت  بِتنَت قُتوبَت ةِت  العُت رَت قَترَّد  ".القانُتونِت  فً لَتها المُت
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ذا كاف تكييؼ الواقعة ىو تحديد الفصيمة التي تنتمي إلييا الجريمة، بينما تكييؼ الجريمة ىو " وا 

تحديد جنس الجريمة مف حيث ىي جناية أو جنحة أو مخالفة، فإف المناط في تكييؼ الواقعة ىو 

مقوماتيا وعناصرىا كما عرفيا القانوف، بينما مناط تكييؼ الجريمة ىو عقوبتيا المقػررة في 

.  (128)"القانػوف

وتبدو أىمية التفرقة بيف تكييؼ الجريمة وتكييؼ الواقعة، في أف التغيير في تكييؼ الجريمة "

يؤثر عمى االختصاص النوعي وعمى مدة التقادـ والتي تتبايف حسبما كانت الجريمة جناية أو جنحة 

. (129)" أو مخالفة، وليس لتكييؼ الواقعة أي أثر في ذلؾ

إف تكييؼ الجريمة أو الواقعة يباشره بداية مأمور الضبط القضائي، ومف ثـ النيابة العامة، إال 

أف ما يجريو ىؤالء مف تكييؼ لمجريمة ىو بطبيعتو مؤقت، ال يقيد المحكمة المحاؿ إلييا الدعوى، 

فميا أف تطرحو أو تغيره أو تعدلو، ألف سمطة التحقيؽ ال تقضي في مسؤولية المتيـ، فال يتصور أف 

تستبد بالتكييؼ النيائي لمجريمة، واف القضاء بما يتوافر لديو مف العالنية والموجية وغيرىا مف 

الضمانات التي ال تتوفر في مرحمة التحقيؽ األولي بأف تكوف كممتو ىي العميا في تكييؼ الواقعة أو 

. (130)الجريمة

وعمى الرغـ مف االختالؼ بيف الصورتيف إال أف ىناؾ روابط محددة بينيما، فقد يؤثر التعديؿ 

في تكييؼ الواقعة أحيانا في تكييؼ الجريمة، ففي جريمة القتؿ، لو فرض أف إزىاؽ الروح قد تـ 

بالخطأ فإف الجريمة تتحوؿ إلى جنحة، وال يعني ذلؾ أف كؿ تعديؿ في تكييؼ الواقعة يترتب عميو 

تغيير في تكييؼ الجريمة، كما لو تـ تعديؿ وصؼ الواقعة مف السرقة إلى خيانة أمانة فيظؿ في كال 
                                                 

  .47. ص السابق، المرجع: القبالوي ربه عبد محمود: أنظر  (128)
 .20. ص السابق، المرجع: سوٌلم علً محمد   (129)
، منشؤة المعارؾ، 1989سلطة المحكمة الجنابٌة فً تكٌٌؾ وتعدٌل وتؽٌٌر وصؾ االتهام، ط: عبد الحمٌد الشواربً:   أنظر(130)

  12.اإلسكندرٌة، ص
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الحالتيف جنحة كما كاف، وعمى العكس مف ذلؾ فقد يطرأ التغيير عمى تكييؼ الجريمة دوف أف يقابمو 

تغيير مماثؿ في تكييؼ الواقعة، كاختالس ماؿ منقوؿ لمغير بنية تممكو، يعد جنحة سرقة بسيطة 

. (131)ولكنيا تتحوؿ إلى جناية إذا ما اقترف بيا احد الظروؼ المشددة المنصوص عمييا في القانوف 

 

الفرع الثاني 

تقسيم التكييف القانوني من حيث مصدره 

، والتكييؼ (القانوني) إلى التكييؼ التشريعي :ينقسـ التكييؼ القانوني مف حيث مصدره

ما يقـو بو المشرع حيف )، أو (132) (بياف حكـ القانوف)القضائي، ويقصد بالتكييؼ التشريعي ىو 

. (133)(يقرر أف واقعة ما بعينيا تشكؿ جريمة معينة وذلؾ بأف يحدد خصائصيا وعقوبتيا

 (تكييؼ الواقعة)ىو تحديد النموذج القانوني لمجريمة فيعيف طبيعة الجريمة "فالتكييف التشريعي 

دخاليا في عداد الجنايات أو الجنح أو المخالفات  ، والنموذج القانوني لمجريمة ىو (تكييؼ الجريمة)وا 

الصورة التي يضعيا المشرع لمفعؿ الذي يعتبره جريمة ويبينيا في نصيا القانوني، فإف وقع الفعؿ 

ال فال يمكف أف ينطبؽ عميو ىذا التكييؼ وىذا . (134)"مطابقًا ليذه الصورة وصؼ بأنو جريمة وا 

النموذج القانوني لمجريمة يوضح فيو المشرع الركف المادي والركف المعنوي وما يتطمبو مف شروط 

مسبقة في بعض الجرائـ، ويختمؼ النموذج القانوني  لمجريمة مف جريمة ألخرى بطبيعة الحاؿ، 

فالنموذج القانوني لمركف المادي في جريمة القتؿ مثال، ىو اعتداء يؤدي إلى إزىاؽ روح إنساف حي 

بينما النموذج القانوني لمركف المادي لجريمة الضرب و الجرح ىو اعتداء عمى سالمة جسد اإلنساف 
                                                 

  .368. المرجع السابق، ص: والدكتور عبد الرإوؾ مهدي. 20. المرجع السابق، ص: محمد علً سوٌلم:   أنظر(131)
  .37. المرجع السابق، ص:   محمد علً سوٌلم(132)
  .52. المرجع السابق، ص:   محمود عبد ربه القبالوي(133)
  .166. الوسٌط فً قانون العقوبات، المرجع السابق، ص:   أحمد فتحً سرور(134)
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فقط، وقد تتحد جريمتاف مف حيث النموذج القانوني لمركف المادي، ولكنيما تتميزاف مف حيث النموذج 

القانوني لمركف المعنوي، كجريمة القتؿ العمد والقتؿ الخطأ، فيما متحدتاف مف حيث النموذج القانوني 

لمركف المادي وىو نشاط إجرامي يؤدي إلى إزىاؽ روح إنساف حي، ولكف النموذج القانوني لمركف 

المعنوي في جريمة القتؿ العمد ىو قصد إزىاؽ الروح، بينما النموذج القانوني لمركف المعنوي في 

.  (135 )جريمة القتؿ الخطأ ىو اإلىماؿ أو عدـ االحتياط الذي يترتب عميو إزىاؽ الروح

فيو مف ناحية يتضمف التأكيد : ومف ذلؾ فإف التكييؼ التشريعي أو القانوني يتحمؿ إلى عمميتيف

أف الفعؿ يعتبر جريمة، أي حصر مصادر التجريـ والعقاب، بمعنى أف خضوع الفعؿ لنص تجريمي 

شرعية الجرائـ )كي تكوف لو الصفة غير المشروعة، وبيذا الحصر يقـو مبدأ أساسي وىو مبدأ 

ومقتضى ىذا المبدأ أف الجريمة ال ينشئيا إال نص قانوني و أف العقوبة ال يقررىا غير  (والعقوبات

، وبذلؾ يتحقؽ مبدأ شرعية الجرائـ (فال جريمة وال عقوبة إال بناء عمى قانوف)نص قانوني، 

والعقوبات، فتحديد األفعاؿ التي تعد جرائـ وبياف أركانيا، وتحديد العقوبات المقررة ليا سواء مف حيث 

نوعيا أو مقدارىا كؿ ذلؾ مف اختصاص المشرع وليس لمقاضي شأف في ذلؾ، وكؿ ما لو ىو 

تطبيؽ ما يضعو المشرع مف نصوص القانوف، فالمبدأ يضع حدا فاصال بيف اختصاص المشرع 

واختصاص القاضي، وما قرر دخولو في اختصاص المشرع يخرج بذلؾ عف اختصاص القاضي، 

فالقاضي ال يستطيع أف يعتبر فعال معينا جريمة إال إذا وجد نصا جـر فيو المشرع ىذا الفعؿ، فإف لـ 

يجد مثؿ ىذا النص فال سبيؿ إلى اعتبار الفعؿ جريمة، ولو اقتنع بأنو مناقض لمعدالة أو األخالؽ 

ذا تطمب المشرع العتبار الفعؿ جريمة توافر شروط  أو الديف أو ضار بالمجتمع أبمغ ضرر، وا 

معينة، فالقاضي ممتـز بكؿ ىذه الشروط، فال يجوز لو أف يغفؿ احدىا ولو كاف في رأيو قميؿ 
                                                 

 .السابق الموضع السابق، المرجع العقوبات، قانون فً الوسٌط: سرور فتحً أحمد: أنظر  (135)
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األىمية، وحيث يثبت خضوع الفعؿ لنص التجريـ، فال يجوز لمقاضي أف يوقع مف اجمو غير العقوبة 

. (136)التي حددىا المشرع في ىذا النص متقيدا بنوعيا ومقدارىا

ومف ناحية ثانية فإف التكييؼ التشريعي، يقـو بوضع الجريمة ضمف التقسيـ في فئة مف الفئات "

، وكذلؾ فإف (....جناية، جنحة، مخالفة، جريمة سياسية، جريمة عسكرية )المنصوص عمييا قانونًا 

، وقد يكوف سمبيًا فقد نص المشرع ذاتو أحيانًا عمى (وجود جريمة)التكييؼ التشريعي قد يكوف ايجابيًا 

. (137)"عدـ وجود جريمة

وباستقراء نصوص قانوف العقوبات األردني والمصري نممس فييا تطبيقات عديدة لمتكييؼ 

أو والوصؼ  (يكيؼ)التشريعي، فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف القانوف نفسو قد يستعمؿ صراحة الفعؿ 

وفي أحيانًا أخرى يذكر المشرع الجريمة ويحدد اسميا القانوني دوف استعماؿ فعؿ . (138)القانوني

يكيؼ مثؿ جرائـ الرشوة، وكذلؾ فإف المشرع في أغمب األحياف ال يسمي الواقعة، إذ يقتصر فحسب 

عمى تحديد شروطيا، وتقرير عقوبتيا، ومف ثـ يقع عمى عاتؽ الفقو اختيار اسمًا ليا مف خالؿ عمو 

. (139)النص، كخيانة األمانة والنصب وغيرىا

المطابقة بيف الواقعة المرتكبة وتكييفيا القانوني مف خالؿ ) الذي يعني أما بالنسبة لمتكييف القضائي

ما يقـو بو القاضي حيف يقرر أف الواقعة )وىو بعبارة أخرى يعني . (140)(ممارسة القاضي لوظيفتو

                                                 
  .24. قانون العقوبات، المرجع السابق، ص: مؤمون محمد سالمه:   أنظر(136)
  .39. والدكتور محمد علً سوٌلم، ص. 53المرجع السابق، ص :   محمود عبد ربه القبالوي(137)
من قتل أحدا عمدا بجواهر ٌتسبب عنه الموت عاجالًا أو أجال ٌعد قاتال بالسم أٌا "من قانون العقوبات المصري  (233)  تنص المادة (138)

." كانت كٌفٌة استعمال تلك الجواهر وٌعاقب باإلعدام 
تكون الجرٌمة جناٌة أو جنحة أو مخالفة حسبما ٌعاقب علٌها بعقوبة جنابٌة أو جنحٌة - 1" من قانون العقوبات األردنً  (55)ونص المادة 

 ."ٌعتبر فً الوصؾ القانونً الحد األعلى للعقوبة األشد المنصوص علٌها قانوناًا - 2.أو مخالفة
  .53. المرجع السابق، ص: محمود عبد ربه القبالوي:   أنظر(139)
  .38. المرجع السابق، ص:   محمد علً سوٌلم(140)
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المطروحة أمامو تشكؿ جريمة قائمة مف قبؿ مقررة في القانوف، وبعد التحقؽ مف توافر شروطيا التي 

. (141)(يتطمبيا القانوف لتحقؽ ىذه الجريمة

فالتكييؼ القضائي قد ينصب بدوره عمى الواقعة، مف حيث أف الواقعة تقع تحت نص تجريـ 

معيف في قانوف العقوبات أو القوانيف الخاصة األخرى، كما وقد ينصب التكييؼ القضائي عمى 

. (142)الجريمة حيف يبحث القاضي في طبيعتيا بالنظر إلى نوع وقدر العقوبة المقررة ليا

وإلجراء التكييؼ القضائي لمعرفة القاضي عندما تطرح عميو الواقعة يمـز أف يقـو بعممية مف 

في المرحمة األولى، يحدد النموذج القانوني لمجريمة الذي يراد إجراء المطابقة أو التكييؼ : مرحمتيف

معو ليقؼ عمى األركاف والشروط األزمة لقياـ الجريمة كما حددتيا القاعدة القانونية الجنائية، 

فالمطابقة تعني حكـ عمى الفعؿ الصادر عف الجاني بأنو يطابؽ النموذج القانوني لمجريمة، وفي 

المرحمة الثانية، يفحص الحالة الواقعية المطروحة أمامو ليقؼ عمى مكوناتيا وعناصرىا في ضوء 

النموذج القانوني لمجريمة ويستوي في ذلؾ العناصر المادية أو العناصر المعنوية أو الشروط 

فإذا وجد القاضي تطابقا بيف الحالة الواقعية وبيف النموذج القانوني لمجريمة اثبت قياـ . (143)المفترضة

الجريمة، وأعمف عف قياميا، أما إذا تخمفت المطابقة لغياب عنصر أو أكثر أو لغياب الشرط 

المفترض فإف الجريمة ال تقوـ، وىنا ال تنتيي ميمة القاضي، إذ عميو أف يبحث فيما إذا كاف تخمؼ 

أحد العناصر أو الشرط المفترض قد ترتب عميو توافر نموذج قانوني لجريمة أخرى، فيبحث في شأف 

، فإذا لـ تثبت المطابقة يمتنع عمى (144)مطابقة الفعؿ ليا، األمر الذي يطمؽ عميو تحوؿ الجريمة 

القاضي أف يحكـ بإدانة المتيـ عمال بقاعدة قانونية الجرائـ والعقوبات، ىذه القاعدة التي تسمب 
                                                 

  .55. المرجع السابق، ص:   محمود عبد ربه القبالوي(141)
  .343. ، ص1994 1.النظرٌة العامـة فً تسبٌب الحكم الجنابً فً مـراحله المختلفة، طـ: علً محمود حموده:   أنظر(142)
 .49. الشروط المفترضة فً الجرٌمة، المرجع السابق، ص: عبد العظٌم مرسً وزٌر:   أنظر(143)
  .286. النموذج القانونً للجرٌمة، المرجع السابق، ص: آمال عثمان: أنظر  (144)
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ال جريمة وال عقوبة )القاضي سمطة تجريـ أي فعؿ أو القضاء بعقوبة لـ يرد النص عمييا بالقانوف، 

. (145) (إال بنص قانوني

والتكييؼ القضائي قد يكوف ايجابيًا باف تقضي المحكمة وجود جريمة، أو قد يكوف سمبيًا بأف "

. (146)"تقضي المحكمة بأف واقعة الدعوى ال تشكؿ جريمة يعاقب عمييا

كذلؾ يتوجب عمى القاضي الجنائي أف يشير في حكمو إلى نوع التكييؼ فقد يتفؽ تكييفو مع 

تكييؼ المشرع أما إذا اختمؼ فينا تكوف محال لمتصويب سواء مف جانب المحكمة األعمى درجة أو 

. (147)مف جانب محكمة النقض

وبيذا الخصوص فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنو في حالة تعجيز شخص عف الحركة 

بضربو ضربا مبرحا وتركو في مكاف منعزؿ محروما مف وسائؿ الحياة يعتبر قتال عمدا متى اقترف 

. (148)ذلؾ بنية القتؿ وكانت الوفاة نتيجة مباشرة لتمؾ األفعاؿ

: ومما سبؽ يمكف إبراز عناصر التكييؼ القضائي عمى النحو التالي

فمف حيث جوىره يتجسد التكييؼ القضائي في عممية المطابقة بيف الواقع والقانوف، وليذه - 1

. المطابقة ضوابط منطقية وقانونية، سواء مف الناحية اإلجرائية أو مف الناحية الموضوعية 

التكييؼ عمؿ ممـز إذا كاف التكييؼ نشاطا قضائيا يستأثر بو قاضي الدعوى، فإف مف واجبو - 2

ال كاف منكرا لمعدالة  . الفصؿ في الدعوى وا 

نما - 3 الجمع بيف الواقع والقانوف، فال ينيض التكييؼ القضائي عمى واقع بحت، وال قانوف بحت، وا 

. مزيج بيف الوقائع التي تثبت في وجداف المحكمة ونموذجيا القانوني 
                                                 

 .286. المقالة السابقة، ص: آمال عثمان: أنظر  (145)
  .38. المرجع السابق، ص:  محمد علً سوٌلم  (146)
  .343. المرجع السابق، ص: علً محمود حمودة:   أنظر(147)
  .950. ، ص1، رقم 2.  عام، جـ25، مجموعة القواعد القانونٌة فً 1936 دٌسمبر 28  نقض جنابً مصري (148)
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:  ولمتفرقة بين التكييف التشريعي والتكييف القضائي أىمية من عدة نواحي

التكييؼ القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض عمى عكس التكييؼ التشريعي الذي ال يخضع - 1

. لمرقابة بطبيعة الحاؿ 

إف قواعد االختصاص وتقادـ الدعوى العمومية تتحدد عمى أساس التكييؼ التشريعي بينما تتحدد - 2

. (149)قوة الشيء المحكومة فيو بالنظر إلى التكييؼ القضائي

 

 

 

 الفرع الثالث

تقسيم التكييف القانوني من حيث نطاق تطبيقو 

ينقسـ التكييؼ مف حيث نطاؽ تطبيقو، إلى تكييؼ مرتبط بالموضوع، وتكييؼ متعمؽ 

بالشخص، ويقصد بالتكييؼ المرتبط بالموضوع أف فعاًل ما يكوف جريمة معينة يعتبرىا القانوف جناية 

أو جنحة أو مخالفة بصرؼ النظر عف شخصية الفاعؿ، ولكف ىذا الفعؿ يفقد وصؼ الجريمة إذا 

ارتكبو شخص مجنوف أو صغير لـ يتجاوز سف التمييز، ولكف يتوافر لديو ىذا السبب فقط دوف غيره 

مف الفاعميف والشركاء، وىنا نكوف بصدد تكييؼ سمبي بالنسبة لشخص معيف، وتكييؼ ايجابي 

بالنسبة إلى اآلخريف باعتبار أف التكييؼ السمبي ال يرتبط بالواقعة ذاتيا، عمى عكس الحاؿ في 

                                                 
  .57. المرجع السابق، ص: محمود عبد ربه القبالوي:   أنظر(149)
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أسباب اإلباحة، حيث يفقد الفعؿ صفتو غير المشروعة في مواجية الكافة، وىذا يعني أف أسباب 

.  (150)اإلباحة تجرد الفعؿ مف الصفة غير المشروعة ولكنيا ال تمس إرادة الفاعؿ 

وترتبط التفرقة بيف التكييؼ المرتبط بالموضوع والتكييؼ المتعمؽ بالشخص مف جية وبيف "

الظروؼ المادية أو الموضوعية التي تزيد أو تنقص مف درجة جسامة الفعؿ في ذاتو، وبيف الظروؼ 

 واستقر (151)" الشخصية التي يقتصر تأثيرىا عمى عنصر الخطأ لدى الجاني وحده مف جية أخرى

القضاء المصري عمى التفرقة بيف الظروؼ المادية والظروؼ الشخصية، وتطبيقا لذلؾ قضت محكمة 

إف حؽ الدفاع الشرعي كسبب مف أسباب اإلباحة يبيح الفعؿ ويمحو عنو وصؼ )النقض المصرية 

الجريمة، فال مسؤولية عمى فاعمو ما داـ فعؿ الدفاع مناسب مع االعتداء حتى لو أصاب ىذا الدفاع 

. (152)(غير المعتدي مف غير قصد أما لغمط في الشخص أو نتيجة الحيدة عف اليدؼ

فأسباب اإلباحة ىي حاالت استثنائية تتعرض لمفعؿ فتحولو مف فعؿ غير مشروع إلى فعؿ 

مشروع، أي أف وجود سبب اإلباحة يعني أف ىناؾ تنازعا بيف نصيف، األوؿ يخضع الفعؿ لنص 

التجريـ أي يعتبر الفعؿ جريمة، والثاني يبيح ذات الفعؿ بشروط معينة، أي يخرجو مف دائرة التجريـ، 

وىذا التنازع يتـ حمو عمى أساس ترجيح اإلباحة عمى التجـر باعتبار أف األولى تشكؿ استثناًء عمى 

ىذا األخير، وتبيح الفعؿ في حاالت محددة نص عمييا المشرع، كحالة قياـ الجالد بتنفيذ حكـ 

. (153)اإلعداـ، أو قياـ مأمور الضبط القضائي بالمقاء القبض عمى المتيـ 

ويمـز ىنا التفرقة بيف أسباب اإلباحة وما قد يختمط بيا، مثؿ موانع المسؤولية، وموانع العقاب، 

وعمى الرغـ مف وضوح التفرقة بيف أسباب اإلباحة وموانع المسؤولية الجنائية، إال أننا نالحظ أف 
                                                 

  .524. شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص: محمود نجٌب حسنً:   أنظر(150)
  .40. المرجع السابق، ص:   محمد علً سوٌلم(151)
  .240. ، ص31، رقم 39. ، مجموعة أحكام النقض، س1988 فبراٌر 3  نقض جنابً مصري (152)
  .153 - 151 - 148 - 147. شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص: محمود نجٌب حسنً:   أنظر(153)
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المشرع المصري قد جمع جانبا مف أسباب اإلباحة وموانع المسؤولية في فصؿ وأحد أسماه أسباب 

مف قانوف العقوبات المصري، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة  (63- 60المواد )اإلباحة وموانع العقاب 

لممشرع األردني الذي نص عمييا في القسـ الثاني مف قانوف العقوبات بعنواف موانع العقاب، وخص 

. مف قانوف العقوبات األردني  (92-91المواد )الفصؿ الثالث مف ىذا القسـ النتفاء المسؤولية، 

وما ييمنا في ىذا المجاؿ ىو التفرقة بينيما في نطاؽ أثرىما عمى التكييؼ القانوني المتعمؽ 

بالشخص، فبالنسبة لموانع المسؤولية فيي ذات طبيعة شخصية تتعمؽ بنفسية الجاني وأىميتو 

،  وال أثر ليا عمى الفعؿ الذي ارتكب، إذ يظؿ ....لممسؤولية الجنائية، مثؿ صغر السف والجنوف 

ىذا الفعؿ غير مشروع عمى عكس أسباب اإلباحة التي تيدـ شرط عدـ المشروعية فيي ذات طابع 

موضوعي يترتب عمييا إزالة الصفة غير المشروعة لمفعؿ وال عالقة ليا بنفسية الجاني وأىميتو 

لممسؤولية، ويترتب عمى ىذه التفرقة آثار ميمة فإنو في حالة أسباب اإلباحة ونظرًا الرتباطيا في 

الفعؿ فإنو يستفيد منيا كؿ مف ساىـ فييا إف كانت مطمقة، عمى عكس موانع المسؤولية الجنائية 

وكذلؾ مع توفر سبب اإلباحة . التي ال يستفيد منيا إال مف توافر فيو ىذا المانع دوف بقية المساىميف

تنفى المسؤولية الجنائية والمدنية معًا، أما مانع المسؤولية فإنو يقود إلى نفي المسؤولية الجنائية ولكف 

ويضاؼ إلى ذلؾ أف القاضي في حالة أسباب اإلباحة ال . تبقى المسؤولية المدنية قائمة كقاعدة عامة

يعطي اعتبارًا إلرادة الجاني ونفسيتو بؿ يتأكد مف توافر الشروط الموضوعية لإلباحة فقط، عمى 

رادتو . (154)عكس موانع المسؤولية التي تستمـز بحثًا في شخصية الجاني وا 

أما بالنسبة لمتفرقة بيف أسباب اإلباحة وموانع العقاب، وتمثؿ ىذه األخيرة عوارض أو عوائؽ 

تحوؿ دوف تطبيؽ العقوبة عمى الرغـ مف توافر الجريمة بكافة أركانيا، وثبوت المسؤولية الجنائية 
                                                 

  .161 - 157. شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص: محمود نجٌب حسنً:   أنظر(154)
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مف قانوف  (172/2) في المادة (155)عنيا، ومف أمثمة موانع العقاب ما نص عميو المشرع األردني

، فعدـ العقاب (156)مف قانوف العقوبات المصري (107)العقوبات األردني، وكذلؾ نص المادة 

المستند إلى توافر موانع العقاب ال يرجع إلى انتفاء الصفة غير المشروعة لمفعؿ بينما يرجع إلى 

اعتبارات المنفعة االجتماعية، ويترتب عمى ذلؾ أف طابع العقاب ذو طابع شخصي ال يستفيد منو 

. (157)إال مف توافر فيو عمى عكس أسباب اإلباحة التي يستفيد منيا جميع المساىميف والشركاء

التكييؼ الخاص )ويترتب عمى تقسيـ التكييؼ مف حيث نطاقو، انو في حالة التكييؼ االيجابي 

والذي يعني أف واقعة ما جريمة، ولكي تكوف كذلؾ يجب أف تكوف مطابقة لمنموذج  (بالموضوع

القانوني لمجريمة، ومتعارضة مع القاعدة القانونية، وىذا التعارض ىو الذي يسفر عف إطالؽ وصؼ 

والذي بدوره  (التكييؼ الخاص بالشخص)أما في حالة التكييؼ السمبي . (158)الجريمة عمى الواقعة

يخرج الواقعة مف نطاؽ التجريـ، ففي حالة الجنوف مثاًل يتعيف عمى النيابة العامة أف تمتنع عف 

السير في إجراءات الدعوى ضد المتيـ، فإذا كانت قد بدأت فييا فيتعيف عمييا عند ثبوت الجنوف أف 

ذا كاف األمر قد رفع إلى جية القضاء، فيتعيف عمى القاضي أف يصدر حكما  تصدر أمرًا بحفظيا، وا 

بالبراءة، أما في حالة التكييؼ السمبي لسبب صغر السف فإنو ال يجوز لسمطة التحقيؽ رفع الدعوى 

. (159)العمومية عمى ىذا الصغير، فإذا رفعت وجب عمى المحكمة عدـ قبوليا

وكذلؾ يترتب عمى التفرقة أىمية في تحديد موقؼ المساىميف في الجريمة فإف جميع 

المساىميف في الجريمة يستفيدوا مف أسباب اإلباحة، ولكف التطبيؽ الدقيؽ ليذه النتيجة يستمـز التفرقة 

                                                 
 . من قانون العقوبات األردن172/2ً  نص المادة (155)
 .من قانون العقوبات المصري (107)  نص المادة (156)
  .202 -103. القسم العام، المرجع السابق، ص: الوسٌط فً قانون العقوبات: أحمد فتحً السرور:   أنظر(157)
 .19. التصرؾ فً التحقٌق الجنابً وطرق الطعن فٌه، منشؤة المعارؾ، اإلسكندرٌة، بدون سنة طبع، ص: عبد الفتاح مراد:   أنظر(158)
 .460 -44. م، ص1952األحكام العامة فً قانون العقوبات، المطبعة العالمٌة، القاهرة، : السعٌد مصطفى السعٌد:   أنظر(159)
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اإلباحة المطمقة واإلباحة النسبية، فإذا كاف سبب اإلباحة مطمقا كالدفاع : بيف نوعيف مف اإلباحة

الشرعي، فإنو يستفيد منو كؿ مف ساىـ في الجريمة سواء بصفتو فاعاًل أو شريكًا، إذ يستفيد الفاعموف 

جميعًا بأف الفعؿ مباح، ويستفيد الشركاء استنادًا إلى نظرية االستعارة التي تعني استعارة إجرامو مف 

الفاعؿ األصمي، ولما كاف فعؿ ىذا األخير مباحًا ارتدت اإلباحة لمشريؾ، أما إذا كاف سبب اإلباحة 

نسبيًا، أي ذلؾ السبب يستمـز أف يتمتع صاحبو بصفة خاصة، أي يوجد في مركز قانوني معيف، 

كالموظؼ العاـ في استعماؿ السمطة، أو الطبيب في ممارسة األعماؿ الطبية، فإنو إذا ساىـ معو 

فيو مساىمة أصمية شخص آخر ال يتمتع بيذه الصفة فإنو ال يستفيد مف ىذه اإلباحة، فغير الطبيب 

. (160)الذي يساىـ مع الطبيب في إجراء عممية جراحية ال يستفيد مف اإلباحة

وكذلؾ الحاؿ في حالة تجاوز اإلباحة سواء كانت تجاوز عمدي، أو تجاوزًا وليد الرعونة أو "

عدـ االحتياط فإف ىذا التجاوز ال يعدؿ اإلباحة ذاتيا بؿ يبقي عمى الفعؿ في دائرة عدـ المشروعية 

ويؤثر عمى الركف المعنوي لمجريمة تبعا لما إذا كاف عمديًا أو غير عمدي أو لـ يكف مشوبًا 

. (161)"بخطأ

 

 

 

 

 

                                                 
  .184. المرجع السابق، ص:الدكتور عمر سالم:   أنظر(160)
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المطمب الثاني 

أىمية التكيف القانوني لمواقعة اإلجرامية 

 تتجمى أىمية التكيؼ القانوني لمجريمة أو الواقعة مف خالؿ تشعبو في كافة إرجاء العمؿ 

القضائي، إذ يعد التكييؼ القانوني بمثابة العمود الفقري لمعمؿ القضائي والمؤثر فيو، مف خالؿ دوره 

الميـ في جميع مراحؿ الدعوى الجزائية بدًء مف مرحمة جمع االستدالؿ، ثـ أثناء التحقيؽ االبتدائي، 

. (162)وأماـ قضاء الحكـ أو االستئناؼ أو محكمة النقض

فمف خالؿ التكيؼ القانوني يتـ تحديد نوع الجريمة، والتمييز بيف صور الجرائـ المختمفة، 

وكذلؾ في تحديد االختصاص، وفي تسبيب األحكاـ الجنائية، كما يمثؿ أىمية بالنسبة ألطراؼ الدعوى 

. (163)الجنائية 

وكذلؾ في  (الفرع األول) وىذا يقتضي منا تناوؿ أىمية التكييؼ، سواء في نطاؽ القانوف الموضوعي في 

(: الفرع الثاني)نطاؽ القانوف اإلجرائي في 
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 الفرع األول

القانوني في نطاق القانون الموضوعي  أىمية التكييف

تختمؼ قواعد قانوف العقوبات بحسب تكييؼ الواقعة أو الجريمة، إذ أف التكييؼ القانوني في ىذا 

الصدد يمكف تشبييو بميمة تشخيص المرض مف قبؿ الطبيب، باستعماؿ كافة الوسائؿ الفنية مف أشعة 

تحاليؿ أو غيرىا لمعرفة نوع المرض، فمكؿ مرض عالجو، إذا ال بد بداية مف التعرؼ عمى نوع المرض، 

وعمى ىذا النحو فإف عمى القاضي الجنائي أف يقـو بتحميؿ الوقائع إلعطائيا الوصؼ القانوني السميـ 

ووضعيا في المكاف المالئـ بيف التقسيمات السائدة في القانوف، والمادة القانونية الواجب تطبيقيا وشروط 

تطبيقيا، وذلؾ باعتماد القاضي قواعد معينة تحدد التكييؼ القانوني الواجب التطبيؽ، إذ عمى القاضي 

الجنائي ومف خالؿ التفسير السميـ لمنصوص الجنائية أف يتوصؿ إلى النص القانوني الذي ينطبؽ تمامًا 

فينا . عمى الواقعة اإلجرامية المعروضة أمامو، إذ قد يحدث تنازع بيف نصييف أو أكثر عمى واقعة واحدة

يجب عمى القاضي الجنائي أف يقـو بالمطابقة الدقيقة بيف وقائع الدعوى، والنموذج القانوني المقرر في 

. (164)التشريع الجنائي

وكذلؾ لتحديد التكييؼ القانوني الواجب التطبيؽ يجب عمى القاضي الجنائي أف يفسر القانوف 

ويمـز . (165)باالعتماد عمى جوىر  القاعدة القانونية، ال إطارىا الشكمي بيدؼ الوصوؿ إلى إرادة المشرع

التي أرادىا المشرع، كما يجوز المجوء  (المصمحة المحمية)أيضا البحث عف مضموف القاعدة القانونية 

إلى االستنباط لمعرفة القاعدة القانونية الواجبة التطبيؽ، في ضوء مضموف القاعدة، إذ يمتـز القاضي عند 

                                                 
 .172. ص اإلسكندرٌة، المعارؾ، منشؤة ،2007 ،3ط الجنابٌة، المواد فً وأثره الجرابم تعدد: ؼرٌب أحمد عصام: أنظر  (164)
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تفسير النص أف يقؼ عمى مدلوؿ المصمحة المحمية، وخير مثاؿ عمى ذلؾ ما استقر القضاء عمى 

وانطالقا مما سبؽ تكمف أىمية التكييؼ القانوني لمجريمة أو . (166)اعتبار الكيرباء منقوال تجوز سرقتو 

:  الواقعة في األمور التالية

ربط المشرع تكييؼ الجرائـ في التقسيـ الثالثي بالعقوبة المقررة، : في تحديد أو تعيين نوع الجريمة- أوال

فمعيار التقسيـ الثالثي لمجرائـ ىي العقوبة المقررة لمجريمة مف قبؿ المشرع، والمقصود بالعقوبة كمعيار 

ىي العقوبة األصمية المحددة  في النص القانوني الذي يجـر الفعؿ دوف غيرىا مف العقوبات التبعية أو 

التكميمية ويتضح ىذا عمى وجو الخصوص فيما يتعمؽ بالمصادرة أو الغرامة، إذ ىي ال تغير مف وصؼ 

الجريمة ميما بمغ مداىا، فإذا كاف النص يضع لمعقوبة حديف أحدىما حد أعمى ال يستطيع القاضي 

تجاوزه، واآلخر حد أدنى ال يمكف النزوؿ دونو، فإف العبرة دائما بالحد األقصى لمعقوبة المنصوص عميو 

في القانوف بصرؼ النظر عما يحكـ بو القاضي، وكذلؾ العبرة في حالة ازدواجية الوصؼ بالعقوبة األشد 

وجنحية  (كالسجف)جنائية : أو بالحد األقصى ليا، ومفاد ذلؾ أنو لو تضمنت القاعدة المجرمة عقوبتيف

، تعتبر الجريمة جناية بالنظر إلى أشد العقوبتيف، وكذلؾ لو كػانت العقوبػة المنصػوص عمييا (كالحبس)

 .(167)تعد جنحة في حدىا األدنى وجناية في حدىا األقصى فإنيا تعتبر جناية

وكذلؾ فإف الوصؼ الذي تحاؿ بو الجريمة إلى المحكمة ليس ىو المعيار النيائي لتحديد "

االختصاص، بؿ العبرة بالوصؼ الذي تسبغو المحكمة ذاتيا عمى الجريمة، فمو أحيمت الدعوى إلى 

محكمة الجنايات بوصفيا جناية ثـ قضت المحكمة بعقوبة الجنحة بعد تعديؿ الوصؼ، فإف الجريمة 

                                                 
 .166. ص السابق، المرجع: سوٌلم علً محمد: أنظر  (166)
 أحكام مجموعة م 1996 سنة أكتوبر 10 نقض "لها الشارع رصدها التً العقوبة نوع هً الجرٌمة نوع تحدٌد فً العبرة بان قضً  "(167)

 . قضابٌة 64 لسنة 20942 رقم طبعة 140 رقم  47.ص النقض،
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العبرة في تكييؼ الواقعة، ىي "وىذا ما استقرت عميو محكمة النقض المصرية . (168)"تعتبر جنحة

بالوصؼ الذي تنتيي إليو المحكمة التي تنظر الدعوى دوف التقيد بالوصؼ الذي رفعت بو تمؾ 

. (169)"الدعوى

فإذا كاف معيار التقسيـ الثالثي لمجرائـ ىو العقوبة المنصوص عمييا قانونًا، إال أف تكييؼ الجرائـ 

وفقًا ليذا المعيار يصادؼ بعض المشاكؿ حيف تقترف الجريمة بظروؼ توجب عمى القاضي أو تجيز لو 

أف يوقع عقوبة غير المقررة لمجريمة بحسب األصؿ، سواء كانت أخؼ أو أشد، وقد يؤدي تطبيؽ ىذه 

الظروؼ إلى أف يحكـ القاضي بعقوبة الجنحة مف أجؿ فعؿ يعد في القانوف جناية، أو أف يحكـ بعقوبة 

الجناية مف أجؿ فعؿ ىو بحسب األصؿ جنحة، ويظير أثر ذلؾ عنػد تحديد المػدة المسقطة لمدعوى 

ففي ىذه الحالة فيؿ يعتد في بياف نوع الجريمة بالعقوبة المقررة ليا أصاًل، أو بالعقوبة . (170)الجنائية 

. وىذا ما سنبحثو الحقًا في نطاؽ ىذا البحث. التي يوقعيا القاضي فعاًل؟

وكذلك تبرز أىمية التكييف القانوني لمواقعة اإلجرامية في تحديد الحد الفاصل بين جرائم الواقعة - ثانيا

 : عمى األموال وتمك الواقعة عمى األشخاص

، فإنو مف خالؿ التكييؼ القانوني لمواقعة اإلجرامية نستطيع أف نكشؼ الجرائـ الواقعة عمى األمواؿ- 1

العالقة التي تجمع بيف الواقعة والنص القانوني المطبؽ عمييا، فجريمة السرقة والنصب، وجريمة خيانة 

األمانة تشترؾ جميعيا في أنيا تقع عمى ماؿ منقوؿ ممموؾ لمغير، أي أنيا تتماثؿ مف حيث الموضوع 

                                                 
. 2002 للنشر العربٌة الجامعة دار ،1.طـ الحكم، قضاء إلى التحقٌق سلطة من الجنابٌة الدعوى إحالة: المنعم عبد سلمان   (168)

 .257. ص ،

 .177 رقم 896. ص 19، سنة م 4/11/1968 النقض أحكام مجموعة  (169)
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والغاية، إال أنيا تختمؼ مع بعضيا مف حيث الوسيمة التي يتـ بيا العدواف عمى ماؿ الغير، أو بعبارة 

أخرى بنوع السموؾ الذي يصدر عف الجاني، ففي جريمة السرقة يقع العدواف باغتصاب الحيازة، إما في 

النصب فإف الجاني يستولي عمى الماؿ المنقوؿ بالحيمة والخديعة، أما في جريمة  خيانة األمانة فإنو 

يضيؼ ما تحت يده مف ماؿ المنقوؿ إلى ممكو بالجحود والتنكر لما أودع فيو مف ثقة، فمف خالؿ 

التكييؼ القانوني السميـ نستطيع إف نميز بيف أنواع ىذه الوقائع اإلجرامية والحيمولة دوف تدخميا 

. (171)وغموضيا 

، فإف التكييؼ القانوني لمواقعة يمعب دورًا ميمًا في رسـ أما بالنسبة لمجرائـ الواقعة عمى األشخاص- 2

الحد الفاصؿ بيف ىذه الجرائـ، سواء فيما يتعمؽ بجرائـ القتؿ، أو جرائـ اإليذاء، والجرائـ الواقعة عمى 

الحرية والشرؼ، فبالنسبة لجرائـ القتؿ رغـ أنيا تتشابو مف حيث النتيجة إال أنيا تختمؼ في القصد 

الجنائي، والذي يغير الركف األساسي في جريمة القتؿ المقصود والمميز لو عف القتؿ غير المقصود، 

ومف خالؿ ىذا الركف نستطيع إف نكيؼ الواقعة إما قتؿ مقصود أو قتؿ غير عمدي، أو ضربًا مفضي 

إلى الموت، ففي القتؿ العمد يمـز ثبوت عمـ المجـر بأف فعمو مف شانو إزىاؽ روح إنساف حي واف تتجو 

حداث النتيجة  ، فإذا ثبت ذلؾ، نكيؼ الفعؿ بالقتؿ المقصود، "الوفاة " إرادتو إلى ارتكاب فعؿ االعتداء وا 

إما إذا انتفى ىذاف العنصراف أو أحدىما اعتبر القصد الجرمي في القتؿ غير متوفر، وبالتالي يتغير 

التكييؼ القانوني لمواقعة، كأف يصبح قتال غير عمدي، أو ضرب مفضي إلى الموت، كمف يطمؽ النار 

عمى حيواف لصيده، فإذا بو يصيب شخصًا لـ يراه، فينا ال يتوفر القصد ألجرمي بالقتؿ، أو كمف يضرب 

شخصا دوف أف يقصد قتمو، ولكف الضرب أفضى إلى موتو، وبذلؾ فإف إثبات القصد ألجرمي لمجاني 

                                                 
  .265 - 189 - 174. ص، 1999، عمان، 1.، دار الثقافة،ط(القسم الخاص)شرح قانون العقوبات : محمد صبحً نجم: أنظر  (171)
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يعد مسألة موضوعية تستخمصو محكمة الموضوع مف الظروؼ  والمالبسات المحيطة بالقضية وتبني 

. (172)عمييا التكييؼ القانوني السميـ لمواقعة

أما بالنسبة لجرائـ إيذاء األشخاص، فيناؾ أحكامًا مشتركة تجمعيا، مف حيث محؿ االعتداء، إذ 

تمس جميعيا جسد اإلنساف الذي كفؿ القانوف حمايتو وسالمتو، وكذلؾ تشترؾ في ركنيا المادي الذي 

يتكوف إما مف فعؿ الضرب أو الجرح أو اإليذاء، إال انو ورغـ اشتراكيا في ىذيف الركنيف ومف خالؿ 

ركنيا المعنوي نستطيع إف نميزىا، فإما أف تكوف جرائـ إيذاء مقصود، إذا ما وجد القصد الجرمي لدى 

الجاني الذي ارتكب الفعؿ المكوف لمجريمة عف إرادة وعمـ بأف ىذا الفعؿ يترتب عميو المساس بسالمة 

جسد اإلنساف، أما أذا انتفى القصد ألجرمي نكوف ىنا أماـ جريمة إيذاء غير مقصود، باإلضافة إلى ذلؾ 

فإف المشرع األردني قسـ جرائـ اإليذاء المقصود إلى قسميف تبعًا لجسامة أو بساطة النتيجة المترتبة عمى 

فعؿ االعتداء المقصود ومقدار ما لحؽ المجني عميو مف ضرر أو أذى، فإما أف تكوف جنحة أو جناية 

أما بالنسبة إلى جريمة اإلجياض نرى أف المشرع األردني اعتبرىا . (173)تبعا لمنتائج الناجمة عف الفعؿ

تارة جنحة إذا وقع برضى مف المرأة الحامؿ، وتارة جناية أذا وقع باختيار الحامؿ ولكنو أدى إلى وفاتيا، 

.  (174)أو وقع دوف رضي المرأة الحامؿ 

أما بالنسبة لجرائـ االعتداء عمى العرض، فيناؾ تشابو وتداخؿ وخمط بيف جرائـ االغتصاب، وىتؾ 

وىذا يتطمب . وبيف ىتؾ العرض والمداعبة المخمة بالحياء العاـ مف ناحية أخرى. العرض، مف ناحية

وضع تعريؼ محدد لكؿ جريمة، وتأصيؿ عناصرىا بطريقة واضحة تمحو كؿ لبس وغموض، وىنا تبرز 

                                                 
 .393 – 285  - 223. ص السابق، المرجع: عامر أبو زكً محمد: أنظر  (172)
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أىمية التكييؼ القانوني لمواقعة اإلجرامية ويأتي دور القاضي الجنائي الذي يتوجب عميو أف يقـو بتحميؿ 

الوقائع تحمياًل سميمًا، تمييدًا  إلعطائيا الوصؼ القانوني السميـ، ووضعيا في المكاف المالئـ مف حيث 

التقسيـ الثالثي لمجرائـ، والمادة القانونية الواجبة التطبيؽ عمييا وشروط تطبيقيا، ومف ثـ يمكف القوؿ بأنو 

إذا كاف التكييؼ يمثؿ أىمية في تحديد نوع الجرائـ ورسـ الحدود الفاصمة بينيا فإف التكييؼ القانوني 

لمجريمة يعمؿ عمى إثبات حقيقتيا، واف الخطأ في التكييؼ القانوني مسألة قانونية تخضع دائمًا لرقابة 

. (175)محكمة النقض 

بعد تحقؽ التماثؿ بيف : أىمية التكييف القانوني في تحديد النص القانوني الواجب التطبيق- ثالثا

المادة القانونية )النموذج القانوني لمجريمة وبيف الواقعة المرتكبة، يتـ تحديد الوصؼ القانوني لمواقعة 

، فالتشريع الجنائي يحتوي عمى مواد قانونية عديدة تضمنت تجريـ (المنطبقة عمى الواقعة المعدة جريمة

األفعاؿ، والمعاقبة عمييا، وىنا يترتب عمى تحقيؽ التكييؼ تسمية الجريمة باسـ معيف، وتحديد النص 

القانوني واجب التطبيؽ، ويظير أثر تحقيؽ التكييؼ بالنسبة لتحديد الوصؼ القانوني لمجريمة في 

اختالؼ أركاف الجرائـ، فمكؿ جريمة نموذجيا الخاص الذي تتميز بو عف غيرىا مف الجرائـ، فالقاضي 

يستطيع أف يحدد النموذج القانوني لمجريمة وبالتالي مآؿ التكييؼ باالستناد إلى نص قانوني معيف، غير 

أف القاضي قد يجد أف ىناؾ أكثر مف نص قانوني ينطبؽ عمى الواقعة المعروضة أمامو، أو أف ىناؾ 

أكثر مف فعؿ داخؿ ىذه الواقعة يشكؿ كؿ فعؿ جريمة مستقمة، وتعرؼ ىذه الحالة بالتعدد، سواء كاف 

.   تعدد معنوي أـ مادي، وىذا ما سنتناولو الحقا
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 تظير أىمية التكييؼ في نطاؽ القانوف الموضوعي في تمييز الجريمة الجنائية عف غيرىا  مف - رابعا

صور األفعاؿ غير المشروعة قانونًا، إذ ليست الجريمة الجنائية ىي الصورة الوحيدة مف صور األفعاؿ 

غير المشروعة قانونا، بؿ أف ىناؾ أفعااًل أخرى غير مشروعة ويطمؽ عمييا أحيانًا وصؼ الجريمة، 

إذ ينبغي عدـ الخمط بيف األفعاؿ غير المشروعة وبيف كالجريمة المدنية والجريمة التأديبية، والعسكرية 

الجريمة الجنائية، ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ التكييؼ القانوني السميـ لمواقعة أو الفعؿ، أي المطابقة بيف 

واقعة الدعوى ونصوص القانوف، وانطالقًا مف ذلؾ فإف الجية المختصة بالتكييؼ القانوني عندما تعرض 

أماميا واقعة معينة يجب عمييا بداية أف تتفحصيا مف كامؿ جوانبيا لمتأكد مف انطباؽ القواعد القانونية 

. الالزمة عمى ىذه الواقعة

 

 الفرع الثاني

أىمية التكييف القانوني في نطاق القانون اإلجرائي 

لمتكييؼ القانوني لمجريمة أو الواقعة أىمية كبرى في نطاؽ القانوف اإلجرائي، عمى غرار تمؾ 

، وفي تسبيب (أوالً )األىمية في نطاؽ القانوف الموضوعي، وتتجمى ىذه األىمية، في تحديد االختصاص 

 وىذا ما سنتناولو ،(ثالثاً )باإلضافة إلى أىميتو ألطراؼ الدعوى الجنائية ، (ثانياً )األحكاـ الجنائية 

 :بالتفصيؿ لبياف ىذه األىمية في بنود عمى الوجو اآلتي
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السمطة التي يقررىا القانوف "االختصاص ىو : أىمية التكييف القانوني في تحديد االختصاص- أوال

ومصدر تحديد االختصاص ىو  .(176)"لمقضاء، في أف ينظر في دعاوى مف نوع معيف حدده القانوف

القانوف، واألصؿ أف تحديد االختصاص مف سمطة المحكمة المخولة بالدعوى، إال أنو ومف المالحظ أف 

وبما أف  " .(177 )القانوف يعطي ىذه الصالحية كذلؾ لسمطة التحقيؽ واالتياـ، ولسمطة جمع االستدالالت

القانوف ىو مصدر االختصاص فإنو يتمتع بطابع إلزامي، ينبع مف الطابع اإللزامي لمقاعدة القانونية، 

ويمتـز المدعي بأف يطرح دعواه إلى المحكمة التي خوليا القانوف نظرىا، كذلؾ ال يقبؿ مف المدعى عميو 

الدفع بعدـ االختصاص، إال إذا استند إلى قاعدة قانونية تخرج الدعوى مف اختصاص المحكمة، وعمى 

 .(178)"المحكمة أف تمتـز بقواعد االختصاص الجنائي لتعمقيا بالنظاـ العاـ

ولالختصاص أنواع ثالثة، اختصاص نوعي، واختصاص شخصي، واختصاص محمي، 

فاالختصاص النوعي ىو االختصاص مف حيث الواقعة، أي أف تكوف الجريمة مف حيث تكييفيا القانوني 

داخمة في اختصاص المحكمة، واالختصاص الشخصي ىو االختصاص مف حيث شخص المتيـ، 

. (179)واالختصاص المحمي ىو االختصاص مف حيث المكاف

تبرز أىمية التكييؼ القانوني في الدور الياـ الذي يقوـ بو في تحديد االختصاص النوعي لممحاكـ 

ولجيات التحقيؽ أكثر مف أي نوع مف أنواع االختصاص األخرى بدًء مف مرحمة جمع االستدالالت 

وصواًل إلى مرحمة المحاكمة، إذ يستند مأمور الضبط القضائي في تحديد اختصاصو النوعي عمى نص 

القانوف، أو باإلستنادة إليو، فقد أعطى المشرع الجزائي األردني لمأمور الضبط القضائي سمطة تحريؾ 

                                                 
  .723. ص الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح حسنً، نجٌب محمود  (176)
  .724. ص السابق، المرجع: حسنً نجٌب محمود: أنظر  (177)
  .728. ص السابق، المرجع حسنً، نجٌب محمود   (178)
  .733.ص السابق، المرجع: حسنً نجٌب محمود: أنظر  (179)
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وجاء ىذا النص استثناء . "(180)الدعوى الجزائية أماـ المحاكـ الصمحية عف الجرائـ التي تختص بنظرىا

. (181)"عف األصؿ الذي يعطي لمنيابة العامة السمطة اإلحالة إلى المحكمة المختصة

مف قانوف اإلجراءات الجزائية والتي أعطت  (23)أما المشرع الفمسطيني فإنو وفقًا لنص المادة 

لمأمور الضبط القضائي ذو االختصاص الخاص صالحية إحالة قضايا المخالفات التي يختصوف بيا 

إلى المحكمة المختصة مباشرة، ولـ يعطي ىذه الصالحية لمأمور الضبط القضائي ذو االختصاص العاـ 
أما بالنسبة لممشرع المصري، فإف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري فقد حصر وظيفة مأمور . "(182)

الضبط القضائي في إرساؿ محاضر االستدالالت إلى النيابة العامة وال سمطة ليـ في تحريؾ  الدعوى 

. (183)"الجزائية مباشرة أماـ المحكمة

وكذلؾ لمتكييؼ القانوني أىمية في عمؿ مأموري الضبط القضائي مف ناحية إجراء التصالح في 

المواد المخالفات المعاقب عمييا بالغرامة فقط، إذ يجوز لمأمور الضبط القضائي أف يعرض المصالحة 

عمى أطراؼ الدعوى في المخالفات فقط ويثبت ذلؾ في المحضر، أما المصالحة في الجنح المعاقب 

. (184)عمييا بالغرامة فقط تتـ لدى النيابة العامة وبمعرفتيا

ومف خالؿ التكييؼ القانوني لمجريمة أو الواقعة نستطيع أف نميز بيف الجرائـ التي تقع في 

اختصاص أعضاء الضبط القضائي مف أصحاب االختصاص النوعي الخاص، سواء تمؾ الفئة 

                                                 
  .1952 لسنة( 15 )رقم الصلح محكمة قانون من( 37 )المادة: أنظر  (180)
  األردنً الجزابٌة اإلجراءات قانون من( 16 )المادة نص  (181)
 ٌحٌل القانون هذا من ( 18 ،17 ،16 )بالمواد اإلخالل عدم مع" الفلسطٌنً  الجزابٌة اإلجراءات قانون من( 23 )المادة تنص   (182)

 المختصة المحكمة إلى بها ٌختصون التً بالمخالفات المتعلقة والمضبوطات المحاضر الخاص االختصاص ذو القضابً الضبط مؤمورو
 .أمامها وٌتابعونها

  .740. ص السابق، المرجع العام، القسم العقوبات، قانون: سالمة محمد مؤمون  (183)
  .الفلسطٌنً الجزابٌة اإلجراءات قانون من( 16 )المادة نص: أنظر  (184)
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المتخصصة بالجرائـ التي تصدر مف فئة معينة مف األشخاص مثؿ مأمورو الضبط القضائي العسكري 

، أو تمؾ الفئة مف مأموري (185)وىذه الفئة متخصصة بضبط الجرائـ التي تقع مف أفراد القوات المسمحة 

الضبط القضائي المتخصصة بنوع معيف مف الجرائـ مثؿ مأمورو الضبط لجرائـ التمويف والتسعير 

وكذلؾ لمتكييؼ القانوني أىمية في تحديد االختصاص . (186)الجبري، وجرائـ التيرب الجمركي وغيرىـ

، فقد فرقت القوانيف بيف الجنايات والجنح والمخالفات، إذ أوجبت (االدعاء العاـ)النوعي لمنيابة العامة،  

عمى النيابة العامة إجراء التحقيؽ االبتدائي في الجنايات،  مف وقت وقوع الجريمة حتى القبض عمى 

المتيـ، أما في الجنح والمخالفات فإذا رأت النيابة العامة أف الدعوى صالحة لرفعيا بناء عمى 

االستدالالت التي جمعت تكمؼ المتيـ بالحضور أماـ المحكمة المختصة، ويعني ذلؾ أف لمنيابة العامة 

أف تدخؿ الدعوى الجنائية مباشرة في حوزة المحكمة المختصة إذا كانت الجريمة جنحة أو مخالفة، فتبدأ 

الدعوى مباشرة في صورة المحاكمة دوف أف تمر بمرحمة التحقيؽ االبتدائي، فالنيابة العامة ليست ممزمة 

في التحقيؽ االبتدائي في المخالفات والجنح، وكذلؾ  فإنو يجوز لمأمور الضبط القضائي في المخالفات 

. (187)تحريؾ الدعوى الجزائية مباشرة أماـ محكمة الصمح 

                                                 
 من( 8 )والمادة. األردنً العسكري العقوبات قانون من( 48-11 )والمواد. المصري العسكرٌة األحكام قانون من( 12 )المادة: أنظر  (185)

  .م1979 لعام الفلسطٌنٌة التحرٌر لمنظمة الثوري العقوبات قانون
 م 2004 لسنة 20 رقم العامة الصحة قانون من( 78 )والمادة األردنً، الجزابٌة المحاكمات أصول قانون من( 10 )المادة: أنظر  (186)

  .الفلسطٌنً
 . 402. ص الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح السابق، المرجع: حسنً نجٌب محمود: أنظر  (187)

  .الفلسطٌنٌة الجزابٌة اإلجراءات قانون من ( 95 و 53 )والمادة. 1952 لسنة 15 رقم األردنً الصلح محكمة قانون من( 37 )المادة: أنظر
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  وكذلؾ األمر بالنسبة لمتفتيش، إذ ال تأمر النيابة بإجراء التفتيش إال في حالة اتياـ شخص بارتكاب 

وكذلؾ يجوز لمنيابة العامة في الجنايات فقط أف . (188)جناية أو جنحة، وال يجوز التفتيش في المخالفات 

. (189)– ما عدا محامي الدفاع – تمنع االتصاؿ مع المتيـ مدة ال تزيد عف عشرة أياـ 

وتبرز أىمية تكييؼ القانوف لمجريمة أو الواقعة في تحديد اختصاص المحاكـ المختمفة، سواء مف 

: حيث االختصاص النوعي، أو االختصاص الشخصي أو االختصاص المحمي 

 قدر المشرع أف حسف سير :أىمية التكييف القانوني لمجريمة في تحديد االختصاص النوعي لممحاكم 

العدالة، يقتضي تقسيـ المحاكـ التابعة لكؿ جية مف جيات القضاء إلى طبقات، تختص كؿ منيا بنظر 

أحدىما أصمي وىو جسامة الجريمة، واآلخر فرعي وىو طبيعة : دعاوى معينة واعتمد بذلؾ ضابطيف

وأنشأ المشرع نوعيف مف المحاكـ الجنائية تتوزع بينيما أنواع الجرائـ، وكاف ضابط  .(190)الجريمة

االختصاص النوعي بينيما ىو ذاتو ضابط التمييز بيف الجنايات والجنح والمخالفات، فإنو يتعيف عند 

تطبيؽ ضابط ىذا االختصاص االحتكاـ إلى القواعد التي تحدد أسموب تطبيؽ ضابط التقسيـ الثالثي 

 .(191)لمجرائـ وتحسـ المشاكؿ التي يثيرىا

 المبدأ العاـ يتكرس بعدـ االعتداد : أىمية التكييف القانوني في تحديد االختصاص الشخصي لممحاكم

بشخص المتيـ في تحديد االختصاص والذي يعني بدوره خضوع جميع األشخاص الذيف ارتكبوا جريمة 

مف نوع معيف لذات القضاء، فال تفرقة بيف الناس مف حيث الخضوع لقضاء معيف، ويعد ىذا المبدأ 

نتيجة حتمية لمبدأ المساواة بيف الناس أماـ القانوف، ولكف ىذا المبدأ غير مطمؽ، فثمة اعتبارات ال 

                                                 
  .الفلسطٌنً الجزابٌة اإلجراءات قانون من( 39 )المادة نص: أنظر  (188)
  .الفلسطٌنً الجزابٌة اإلجراءات قانون من( 103 )المادة نص: أنظر  (189)
 .541.، اإلسكندرٌة، دار المطبوعات الجامعٌة، ص1.الوجٌز فً اإلجراءات الجنابٌة، جـ: عوض محمد عوض: أنظر  (190)
 .734. ص السابق، المرجع ، الجنابٌة اإلجراءات قانون شرح: حسنً نجٌب محمود: أنظر  (191)
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تتعارض مع التشريع الحديث قد أممت عمى الشارع االعتداد بصفة المتيـ في تحديد القضاء المختص 

: بمحاكمتو، والحاالت التي اعتمدىا المشرع في تحديد القضاء المختص بصفة المتيـ ىي التالية

  .(192)العسكريوف، األحداث وغيرىـ

 يتحدد االختصاص المكاني بإطار :أىمية التكييف القانوني في تحديد االختصاص المكاني لممحاكم 

جغرافي معيف، وذلؾ بتقسيـ إقميـ الدولة إلى مناطؽ تـ توزيعيا بيف المحاكـ التي تنتمي إلى ذات النوع 

، وقد استعاف المشرع في تحديده ليذا اإلطار المكاني أو الجغرافي (صمح وبداية واستئناؼ)والدرجة  

بضوابط ثالثة، يكفي توافر إحداىا لينعقد االختصاص المكاني، وىذه الضوابط الثالث، ىي مكاف وقوع 

 .(193)الجريمة، ومكاف إقامة المتيـ، ومكاف ضبط المتيـ

وىنا ال يبدو لمتكييؼ أىمية كبرى بعكس أثره وأىميتو عمى االختصاص النوعي لممحاكـ، إال انو 

واستثناًء عف الضوابط الثالث التي تحدد االختصاص المكاني، وباالستناد إلى مبدأ شخصية قانوف 

العقوبات، فإنو ينعقد االختصاص المكاني لمحاكـ الدولة عف الجرائـ التي ترتكب خارج إقميميا حتى لو 

. (194)لـ يقبض عمى المتيـ داخؿ إقميـ الدولة، بشرط أف تكوف ىذه الجرائـ مف نوع جناية أو جنحة 

تتجمى أىمية التكييؼ القانوني لمجريمة أو : "أىمية التكييف القانوني في تسبيب الحكم الجنائي- ثانياً 

الواقعة مف خالؿ الدور الميـ الذي يمعبو أو يقـو بو في مجاؿ تسبيب األحكاـ الجنائية، حيث يوجد 

ارتباطًا وثيقًا فيما بيف التكييؼ القانوني لمواقعة والتسبيب القضائي لمحكـ، فالتكييؼ والتسبيب كالىما 

عمؿ يقوـ بو القاضي، كما أف التكييؼ دائما يكوف سابقًا عمى التسبيب، ومف ثـ يعتبر التكييؼ القانوني 

                                                 
  .678. ،ص السابق المرجع الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح: حسنً نجٌب محمود: أنظر  (192)
  .61.ص السابق، المرجع العام، القسم العقوبات، قانون: سالمه مؤمون: أنظر  (193)
  .117. ص ،2001 عمان، والتوزٌع، للنشر الثقافة دار الجزابٌة، المحاكمات أصول قانون شرح: السعٌد كامل: أنظر  (194)
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ىو مادة التسبيب القانوني لمحكـ الجنائي، وبالتالي فإف بياف صحة ىذا التكييؼ ومدى اتفاقو وصحيح 

القانوف ال يتحقؽ إال مف خالؿ بياف األسباب القانونية لمحكـ الجنائي، إذ ال نستطيع أف نصؿ إلى صحة 

أو خطأ التكييؼ القانوني لمواقعة إال مف خالؿ التسبيب، فإذا لـ يسبب القاضي حكمو تسبيبًا كافيًا مبينًا 

فيو منيجو القضائي لمتكييؼ القانوني فإف ذلؾ يؤدي إلى فرض رقابة محكمة النقض عمى صحة تطبيؽ 

 .(195)"القانوف عمى الواقعة

، وقد (196)" مجموعة مف الحجج الواقعية والقانونية التي استخمص الحكـ منطوقو: "وأسباب الحكـ ىي

تحرير األسانيد والحجج المبني ىو عمييا والمنتجة ىي لو " عرفت محكمة النقض المصرية التسبيب بأنو 

واألسباب ىي ما يستند إليو الحكـ في التدليؿ عمى .  (197)"سواء مف حيث الواقع أو مف حيث القانوف 

النتائج التي وصؿ إلييا في منطوقو، وقد استمـز القانوف في اإلحكاـ بياف األسباب التي استند إلييا الحكـ 

. (198)في الدعوى الجنائية، بؿ أيضا فيما انتيى إليو بالنسبة لمطمبات والدفوع التي تقدـ بيا الخصـو 

ولكي تكوف أسباب الحكـ صحيحة قانونًا ال بد مف توفر شروط معينة فييا، ومف خالؿ ىذه الشروط 

تبرز أىمية التكييؼ القانوني في تسبيب األحكاـ الجنائية، إذ يجب أف يشمؿ التسبيب عمى بياف الواقعة 

المستوجبة لمعقوبة والظروؼ التي وقعت فييا، باإلشارة لمنص القانوني الذي حكـ بموجبو، وأف تكوف 

األدلة المؤدية إلى المنطوؽ واضحة ومستساغة عقاًل ومنطقًا، باإلضافة لمرد عمى الدفوع والطمبات، وىذه 

الشروط جميعًا الزمة في حالة  الحكـ باإلدانة ، أما في حالة الحكـ بالبراءة فيكفي أف تتضمف األسباب 

                                                 
  .75. ص السابق، المرجع: القبالوي ربه عبد محمود  (195)
  .1009. ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح: حسنً نجٌب محمود  (196)
  .114. ص ،27 رقم ،24.س النقض، محكمة أحكام مجموعة م،1973ٌناٌر 29 مصري جنابً نقض  (197)
 .فلسطٌنً جزابٌة إجراءات( 226 )والمادة. مصري جنابٌة إجراءات( 311 و 310 )المادة أنظر  (198)
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األسانيد القانونية والموضوعية المؤدية عقاًل ومنطقًا إلى ما انتيى إليو الحكـ، باإلضافة لمرد عمى الدفوع 

. (199)والطمبات

فالقاضي في تسبيب الحكـ يجب أف يقـو بإظيار العناصر القانونية لمجريمة المستخمصة مف وقائع 

الدعوى وكذلؾ الظروؼ األخرى التي يأخذىا المشرع بعيف االعتبار في النموذج القانوني في الجريمة 

المنطبقة سواء كانت مشددة أو مخففة، فعميو بداية أف ينظر إلى السموؾ اإلجرامي المنسوب لممتيـ والذي 

يتطابؽ مع السموؾ الوارد بالنموذج التشريعي لمجريمة، ومثاؿ ذلؾ فعؿ االختالس في السرقة، وكذلؾ 

يجب أف ينظر إلى النتيجة غير المشروعة والرابطة السببية بيف السموؾ المنسوب لممتيـ وبيف ما تحقؽ 

مف نتائج، ومثاؿ ذلؾ الوفاة في القتؿ، وال يكفي إثبات السموؾ والنتيجة والرابطة السببية، بؿ يجب أف 

ذا كانت الواقعة  تبيف المحكمة توافؽ الركف المعنوي لمجريمة المنسوبة لممتيـ إلثبات القصد أو الخطأ، وا 

تستوجب قصدًا خاصا فال بد مف إبراز ىذا في عناصر الحكـ، وكذلؾ يجب عمى الحكـ أف يبيف في 

أسبابو الظروؼ التي أحاطت في ارتكاب الجريمة سواء تمؾ الظروؼ التي تشدد العقاب أو تخففو مثؿ 

. (200)قصد سبؽ اإلصرار

وكذلؾ أوجب القانوف أف يشمؿ حكـ اإلدانة فضال عف الواقعة المستوجبة لمعقوبة والظروؼ التي 

وقعت فييا، اإلشارة إلى النص القانوني الذي حكـ بموجبو، أي إلى النص التجريمي الذي توافرت شروط 

انطباقو عمى الواقعة اإلجرامية، ويستوي أف يكوف النص متعمقًا بالفعؿ األصمي المكوف لمجريمة، أـ كاف 

متعمقًا بظرؼ مشدد أو مخفؼ أو كاف متعمقا بضوابط استعماؿ القاضي لسمطتو التقديرية، والنص 

القانوني الواجب اإلشارة إليو ىو النص الذي يشير إلى األثر القانوني المترتب عمى توافر الواقعة 
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المندرجة تحتو، أما النصوص األخرى التي تكتفي بوضع تعريفات لمجريمة أو ألحد عناصرىا فال يمـز 

وكذلؾ يجب اإلشارة إلى النص المنطبؽ  حتى بالنسبة لمظروؼ المشددة أو المخففة . (201)اإلشارة إلييا

ذا كانت الجريمة مف الجرائـ التي وضع  طالما أف القاضي استند إليو في تقدير العقوبة المحكوـ بيا، وا 

ليا المشرع شروطًا خاصة بالسير في الدعوى كالشكوى أو اإلذف فيمـز أف يشير الحكـ إلى ىذه 

. (202)النصوص 

ويترتب عمى إغفاؿ اإلشارة إلى النصوص الواجبة التطبيؽ بطالف الحكـ، أما الخطأ في اإلشارة "

إلييا فإف ذلؾ يعيب الحكـ إذا أثر عمى الوصؼ الصحيح لمواقعة، أما إذا كاف الحكـ رغـ الخطأ في ذكر 

النص الواجب التطبيؽ قد وصؼ الواقعة وصفًا قانونيًا صحيحًا وقضي بعقوبة ال تخرج عف نطاؽ 

. (203)"العقوبة المقررة بالنص الصحيح فال بطالف

أما في حالة الحكـ بالبراءة فيكفي أف تبيف المحكمة حكميا العناصر التي أدت بيا إلى الحكـ 

بالبراءة، فإذا استظير لممحكمة انعداـ أحد أركاف الجريمة أو الشروط الالزمة لمعقاب أو سبب مف أسباب 

اإلباحة، فيكفي أف تبيف ذلؾ في حكميا دوف أف تكوف ممزمة ببياف سائر الوقائع والظروؼ األخرى 

المتوافرة في الدعوى، وكذلؾ ال بد أف يشير الحكـ إلى النص القانوني الذي بمقتضاه حكـ القاضي 

بالبراءة، أما البراءة المؤسسة عمى عدـ نسبتيا إلػى المتيػـ، فيي فػي طبيعتيا ال تقبؿ اإلشػارة إلػى نػص 

فمف خالؿ االطالع عمى شروط التسبيب في األحكاـ الجنائية، نرى أف جوىر . (204)مػف النصوص

األسباب القانونية يكمف في التكييؼ القانوني الذي ينزلو قاضي الموضوع عمى الواقعة، ولذلؾ فإف الخطأ 
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في التكييؼ القانوني يترتب عميو حتما الخطأ في تطبيؽ القانوف، فاألسباب القانونية عبارة عف بياف 

. (205)لتطبيؽ القانوف عمى الواقعة في ضوء تكييفيا القانوني والنص العقابي الذي تخضع لو

حاطتيا بجميع " وكذلؾ يجب أف تتصؼ ىذه األسباب بالوضوح والتعبير الصحيح عف الواقعة وا 

عناصرىا القانونية والظروؼ المحيطة بيا، فإذا جاءت األسباب غامضة أو مبيمة  فإف ذلؾ يكشؼ عف 

سوء فيـ القاضي في استداللو لتطبيؽ القانوف، ومف ثـ غموض التكييؼ القانوني الذي انزلو عمى الواقعة 

وبالتالي فإف وضوح أو غموض األسباب القانونية ىي ترجمة لوضوح أو غموض التكييؼ القانوني 

. (206)"لمواقعة

فالقاضي عف طريؽ قيامو بتسبيب حكمو عميو أف يوضح وبدقة كيفية استخالصو لموقائع التي بني "

عمييا قراره الذي تـ بو إعماؿ وتطبيؽ القانوف، فمف طريؽ بحث أسباب الحكـ تستطيع محكمة النقض 

مراقبة ما إذا كاف تقرير قاضي الموضوع لمواقع يخالؼ أو ال يخالؼ الثابت في األوراؽ التي كانت تحت 

نظره، وىذه الرقابة تمارسيا محكمة النقض دائما عندما تراقب إعماؿ القاضي لمتكييؼ القانوني المراد 

إعطائو لمواقعة، فبياف األسباب القانونية ىو المعبر عف حقيقة التكييؼ والمظير لو، وعف طريقو تستطيع 

محكمة النقض أف تراقب مدى صحتو وكفايتو لكي ينطبؽ عمى الواقعة التي انتيى إلى ثبوتيا قاضي 

الموضوع أـ ال ،فرقابة األسباب ما ىي في حقيقة األمر إال رقابة عممية التكييؼ القانوني الذي يعطيو 

. (207)" القاضي ليذه الوقائع تمييدا ألعماؿ القانوف
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وتجدر اإلشارة إلى أنو ال يجب أف نفيـ مف ىذا السياؽ أف سالمة تسبيب الحكـ تعني سالمة "

وصحة التكييؼ القانوني لمواقعة، فقد تبنى األسباب بناء قانونيًا متفقًا مع األصوؿ الواجبة لمتسبيب ومع 

ذلؾ تتضمف وتنطوي عمى كيوفات قانونية خاطئة، فينا الخطأ الذي وقع فيو الحكـ خطأ في القانوف مرده 

نما إذا صاحب الخطأ في التكييؼ قصور في  خطأ في التكييؼ ال يصاحبو قصور في التكييؼ، وا 

التسبيب نكوف أماـ وجييف مف أوجو النعي عمى الحكـ، ومما سبؽ يتضح لنا الدور الياـ والخطير الذي 

. (208)" يمعبو التكييؼ القانوني لمواقعة في مسألة تسبيب األحكاـ الجنائية

 

الفرع الثالث 

أىمية التكييف القانوني بالنسبة ألطراف الدعوى الجزائية 

تتجمى أىمية التكييؼ القانوني لمجريمة أو الواقعة بالنسبة لكؿ مف القاضي والمتيـ والمجني عميو، 

: عمى النحو التالي

إذا ما طرحت الجريمة أو الواقعة عمى القاضي طرحًا صحيحًا : أىمية التكييف بالنسبة لمقاضي- أوالً 

واستقامت أمامو تعيف عميو أف يفصؿ فييا بحكـ يرسى فيو الرأي القانوني، إذ أف القاضي ممـز بالحكـ 

عندما يمجأ إليو الخصوـ، ولكف كيؼ يصؿ القاضي إلى الحكـ في الواقعة ؟ وكيؼ يصؿ إلى القاعدة 

القانونية الواجبة التطبيؽ عمييا ؟ فالمسألة ليست مف السيولة وال اليسر كما يبدو عمى السطح مف أف 

القاضي يحكـ في الواقعة بحكـ، ولكف مف أدؽ المسائؿ وأصعبيا عمى اإلطالؽ كيؼ يصدر القاضي 
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حكمًا ما بصدد واقعة طرحت عميو ؟ مف أجؿ ذلؾ ابتكر الفكر القانوني مفتاح قانوني إذا ما اتبعو 

القاضي عمى مثؿ الواقعة المطروحة عميو، واستطاع أف يحكـ أعمالو ليصؿ إلى الحكـ الصحيح في 

الواقعة، ىذا المفتاح يتجمى فيما يسمى بالتكييؼ، فالتكييؼ ىو ىمزة الوصؿ بيف الواقعة المطروحة 

والقانوف المنطبؽ عمييا، فيو مفتاح يمسكو القاضي فيفتح بو الطرؽ إلى القانوف الصحيح والمنطبؽ عمى 

 .(209)الواقعة 

 ينص المشرع عمى أنو إذا توافرت واقعة الشرط األول: فالتكييؼ القانوني يتطمب شرطيف الزميف

مجردة ليا خصائص معينة، فإنيا تندرج تحت أحد التكييفات التي يعرفيا القانوف، ويترتب عمييا أثرا 

أف يعمف القاضي أف الواقعة المعروضة عميو تتوافر فييا خصائص الواقعة والشرط الثاني . قانونيا معينا

المجردة التي أضفى عمييا القانوف تكييفًا قانونيًا معينًا، والشرط األوؿ ىو مف عمؿ المشرع، أما الشرط 

الثاني فيو مف عمؿ القاضي، فالمشرع حيف يضفي تكييفا قانونيا معينا عمى واقعة ما، فإنو ينشئ ىذا 

التكييؼ، ىذا بخالؼ القاضي فإنو حيف يضفي ىذا التكيؼ عمى الواقعة المعروضة عميو، فإنو يعمف ىذا 

التكييؼ ويكشفو، ويوجد ثمة ارتباط وتالـز تاـ بيف الشرطيف، فالقاضي ال يمكنو أف يختار تكييفًا معينًا 

إال إذا عرفو المشرع، بؿ أف دوره في ىذا الشأف كاشؼ محض، ألنو يتمثؿ في أف الخصائص التي 

. (210)يتطمبيا المشرع في الواقعة المجردة قد توافرت في الواقعة المعروضة عميو

فالتكييؼ كعمؿ قانوني يقوـ بو القاضي، مف أجؿ إيجاد حؿ لمواقعة المطروحة عميو، يمثؿ أىمية "

قصوى في العمؿ القضائي، إذ أف القاضي وىو العنصر الذي يعمـ القانوف يطرح عميو الخصوـ نزاعيـ 

نما  مف أجؿ تطبيؽ ذلؾ القانوف، وتطبيؽ القانوف عمى الواقعة ليست ىينة وليست عممية ميكانيكية، وا 
                                                 

 .4- 3.  ص ،1982 العربً الفكر دار ،1ط المرافعات، قانون فً القانونً للتكٌٌؾ العامة النظرٌة: إبراهٌم محمود محمد: أنظر  (209
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لزاما مف باب التكييؼ، لكي  لكي يطبؽ القاضي القانوف عمى الواقعة يتحتـ عميو أف يدخؿ وجوبا وا 

يستطيع أف يجمع القانوف مع الواقعة، فالتكييؼ منطقة قانونية وفنية يجذب إلييا القاضي الواقعة مف 

أسفؿ ويرتفع بيا درجة إلى التكييؼ، ثـ ينزؿ القانوف مف عميائو المجرد درجة ويسحبو إلى التكييؼ 

. (211)" فيمتقي الواقع بالقانوف، وبذلؾ يسيؿ تطبيؽ القاعدة القانونية الواجبة التطبيؽ عمى الواقعة

ومف ىنا يبرز دور القاضي في توجيو الدعوى خاصة وأنو يختص بفحص جميع التكييفات المحتمؿ "

إذ أنو بدوف إعماؿ وظيفة التكييؼ عمى الواقعة ال . (212)" تطبيقيا عمى الواقعة موضوع المحاكمة

يستطيع القاضي أف يحكـ فييا، وستكوف الدعوى في ىذه الحالة عبارة عف إطار قانوني تجمع فيو 

طمبات متعددة، ودفوع ودفاع منتج وغير منتج، واتسعت وانكمشت الدعوى بال ضابط، فإذا أىمؿ 

القاضي إعماؿ أصوؿ التكييؼ عف عمـ أو بغير عمـ لما ىو مطروح عميو لخرجت الدعوى عف مسارىا 

السميـ وأدت إلى تطبيؽ خاطئ لمقانوف، إذ أف عدـ قياـ القاضي بالتكييؼ سيضعو حتما أماـ مشكمة 

أخرى، وىي عدـ قدرتو عمى استيعاب ما طرح عميو، وبالتالي كانت الدعوى متضخمة تاىت فييا 

الحقيقة، ومف ثـ يصعب عميو إزاء ذلؾ إنزاؿ حكـ القانوف عمى ىذه الواقعة أو سيطبؽ القاضي القاعدة 

القانونية عمى أي واقعة مف الوقائع التي يعتقد أنيا تشكؿ موضوع الدعوى، في حيف انو طبقا لمعايير 

ف وموضوع الدعوى الحقيقي ينطوي عمى واقعة أخرى وىي المنتجة في  التكييؼ يتضح انو ليس كذلؾ، وا 

. (213)الدعوى
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كما أنو بدوف التكييؼ يجد القاضي صعوبة في الحؿ القانوني لمنزاع، ويعتمد عمى العشوائية "

واالرتجالية، لذلؾ تتسـ حمولو بالغموض والتناقض، يخمو مف الفف ومف المنطؽ وتدنو إلى الظمـ وتبتعد 

. (214)"تدريجيا عف العدؿ

ومع ذلؾ فقد يقـو القاضي بتكييؼ الجريمة أو الواقعة المطروحة عميو، ولكنو قد يخطئ في التكييؼ، 

وىنا تضح أىمية التكييؼ إذ أنو قد يترتب عمى الخطأ في التكييؼ مساءلة المتيـ عف جريمة كاف يمكف 

عدـ مساءلتو عنيا ،كما لو دفع بعدـ جواز إثبات األمانة بالبينة، أو حرماف المتيـ مف عذر معؼ مف 

العقاب متوافر عند التكييؼ الصحيح وكانت مصمحتو في الطعف متوافرة، أو ضرر يصيب المصمحة 

المادية لممتيـ إلى جانب المصمحة المعنوية لو، بمعنى آخر قد ال يتوقؼ تأثيره عمى مجرد الضرر 

نما يسبب ضررًا ماديًا ال يمكف تداركو بالتصحيح وحده، ويتحقؽ ذلؾ في كؿ مرة يؤدي فييا  المعنوي، وا 

الخطأ في التكييؼ إلى اختالؼ الحدود القصوى والدنيا  أو الحديف معا، لكؿ مف العقوبتيف المتعمقتيف 

بالتكييؼ الخاطئ والتكييؼ الصحيح، ىذا االختالؼ ىو ذاتو اختالؼ في األساس القانوني الذي قدرت 

عمى أساسو العقوبة، فالتكييؼ القانوني الذي يرتب اختالفا في الحدود القصوى والدنيا، يسوؽ القاضي 

حتما إلى استخداـ مكنة غير قانونية، إذ يجرى تقديره لمعقوبة عمى أساس جسامة ذاتية لمسموؾ، تختمؼ 

ضػرار بالمحكوـ عميو،  عف تمؾ الجسامة التي أعطاىا المشرع لو، وفي ىذا اعتداء عمى مبدأ الشرعية وا 

. (215)إذ يتحمػؿ قػدرا مف العقوبة يزيد عف القدر الذي يستحقو قانونا

تبدو أىمية التكييؼ القانوني الصحيح لمجريمة أو الواقعة بالنسبة : أىمية التكييف بالنسبة لممتيم:ثانيا 

لممتيـ مف خالؿ مصمحتو في أف تكيؼ الجريمة بالتكييؼ األخؼ، إذ أف مف مصمحة المتيـ أف تكيؼ 
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الجريمة جنحة مثال بداًل مف جناية، أو مخالفة بداًل مف جنحة، ويأتي ذلؾ بأف العقوبة المقررة لمجنحة 

أخؼ مف تمؾ المقررة لمجناية كذلؾ العقوبة المقررة لممخالفة أخؼ مف تمؾ المقررة لمجنحة، فضاًل كوف 

مدة تقادـ الدعوى الجزائية تختمؼ باختالؼ التكييؼ القانوني لمجريمة ما بيف الجناية والجنحة والمخالفة، 

إذ أنيا في الجنايات تتقادـ بمضي عشر سنوات، وفي الجنح ثالث سنوات وفي المخالفات سنة واحدة 

، كذلؾ مدة تقادـ العقوبة تختمؼ باختالؼ التكييؼ ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني12المادة )

القانوني لمجريمة ما بيف الجناية والجنحة والمخالفة، إذ أنيا في الجنايات التي عقوبتيا السجف المؤبد 

تتقادـ العقوبة بمضي عشريف سنة ما عدا اإلعداـ فإنيا تتقادـ بعد ثالثيف سنة، أما في العقوبات الجزائية 

األخرى فتتقادـ العقوبة بمضي ضعؼ مدة العقوبة المحكـو بيا عمى أف ال تتجاوز خمسة عشر سنة وال 

، 430المادة )، وفػي المخػالفػات بمضي سنة واحدة ( إجراءات فمسطيني427المادة )تقؿ عف عشر سنيف 

. (216)(إجػراءات فمسطيني

كما أف مف مصمحة المتيـ أف يكيؼ الفعؿ الذي اقترفو عمى أنو جريمة إخفاء متيـ ىارب مف 

العدالة إذا  كاف مف أصوؿ المتيـ اليارب أو فروعو أو زوجة، دوف أي تكييؼ خاطئ قد يقع فيو الحكـ 

كما أف مف . (217)أو أف تعتبر الواقعة مجرد اتفاؽ. المطعوف فيو حتى يتمتع  باإلعفاء مف العقاب

مصمحة المتيـ أف تكيؼ الواقعة المسندة إليو باعتبارىا ضرب أفضى إلى موت أو قتؿ أو خطأ بداًل مف 

أو تكييؼ الواقعة سرقة بسيطة بداًل مف سرقة باإلكراه، كما تبدو مصمحة . أف تكيؼ بأنيا قتؿ عمد

المتيـ، إذا كاف القانوف يستمـز لمواقعة شكوى أو طمبًا ولـ يقدـ أييما، فالمتيـ لو مصمحة في أف تكيؼ 

تيمتو بالتكيؼ الذي يقمؿ العقوبة دوف أي تكييؼ آخر تكوف المحكمة أخطأت في تطبيقو عمى الواقعة، 

                                                 
 .4.ص السابق، المرجع للدعوى، القانونً للتكٌٌؾ العامة النظرٌة: إبراهٌم محمود محمد: أنظر  (216)
 .875.ص ،1989.طـ اإلسكندرٌة، المعارؾ، دار منشؤة الجزابٌة، المحاكم أمام المدنٌة الدعوى: المرصفاوي حسن: أنظر  (217)
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كما . (218)فاالبف المتيـ باختالس ماؿ أبيو مف مصمحتو أف تكيؼ واقعة االختالس سرقة ال خيانة أمانة

أف مف مصمحة  شريؾ الزوجة الزانية الذي لـ تقدـ الشكوى ضد شريكتو أف تكيؼ الواقعة زنا، ال مجرد 

. (219)دخوؿ منزؿ بقصد ارتكاب جريمة

تبدو أىمية التكييؼ القانوني الصحيح لمجريمة أو الواقعة :أىمية التكييف بالنسبة لممجني عميو:  ثالثاً 

 .(220)بالنسبة لممجني عميو مف خالؿ مصمحتو في أف تكيؼ الجريمة بالتكييؼ األشد

إذ أف مف مصمحة المجني عميو أف تكيؼ الجريمة عمى أنيا جناية بداًل مف جنحة، وأف تكيؼ عمى 

أنيا جنحة بداًل مف مخالفة، كوف أف العقوبة في الجنايات تكوف أشد جسامة مف عقوبة الجنح، وكذلؾ 

العقوبة المقررة لمجنح أشد جسامة مف تمؾ المقررة لممخالفات، كما أف مدة تقادـ الدعوى في الجنايات 

تكوف أطوؿ مف تمؾ المقررة في الجنح، وفي الجنح أطوؿ مف تمؾ المقررة في المخالفات، إذ أنيا في 

الجنايات تتقادـ الدعوى بمضي عشر سنيف مف يـو وقوع الجريمة، أما في الجنح فإنيا تتقادـ بمضي 

ثالث سنيف، أما في المخالفات فتتقادـ بمضي سنة ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ، كما أف مدة 

تقادـ العقوبة في الجنايات  تكوف أطوؿ مف تمؾ المقررة في الجنح، وفي الجنح تكوف أطوؿ مف تمؾ 

المقررة في المخالفات، فمف مصمحة المجني عميو أف تكيؼ الواقعة المسندة لممتيـ عمى أنيا قتؿ عمد 

بدال مف قتؿ خطأ، كذلؾ مف مصمحة المجني عميو أف تنظر الجريمة أماـ محكمة الجنايات بدال مف 

. محكمة الجنح والمخالفات 

 

                                                 
 .152.ص ،2.،ج1980 ، العربً الفكر دار  ،3.ط الجنابٌة، اإلجراءات فً الهامة العملٌة المشكالت: عبٌد رإوؾ: أنظر  (218)
 .153.ص ،2.السابق،ج المرجع الجنابٌة، اإلجراءات فً الهامة العملٌة المشكالت: عبٌد رإوؾ: أنظر  (219)
 .السابق الموضع الجنابٌة، اإلجراءات فً الهامة العملٌة المشكالت: عبٌد رإوؾ: أنظر  (220)
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الفصل األول 

تكييف الواقعة الجرمية في ظل القانون اإلجرائي 

بينا في الفصؿ السابؽ أثر القواعد القانونية الموضوعية عمى التكييؼ القانوني لمجريمة أو الواقعة، 

وتعرفنا أف الضابط في تكييؼ نوع الواقعة أو الجريمة ىو نوع العقوبة التي فرضيا المشرع عمى الجريمة، 

ال فيي جنحة أو مخالفة بحسب نوع العقوبة المقررة  فإف كانت عقوبة جنائية اعتبرت الواقعة جناية، وا 

ليا، فموطف الصعوبة في نطاؽ القانوف الموضوعي يتمثؿ في رسـ حد فاصؿ واضح بيف الجناية 

. والجنحة أو بعبارة أخرى في تحديد نوع الجريمة، فيؿ ىي جناية أـ جنحة أـ مخالفة؟



111 

 

أما في القانوف اإلجرائي فموطف المشكمة ىي في تحديد الوقت الذي ينبغي لموصؼ الجديد أف 

يحدث أثره إذا تداخؿ أثناء سير الدعوى وصؼ جديد بصرؼ النظر عف مصدره أو أسبابو، أي يستوي 

أف يجيء ىذا الوصؼ الجديد في مرحمة التحقيؽ أـ اإلحالة أـ المحاكمة أـ نظر الطعف في الحكـ، ورغـ 

ما يرتبو التكييؼ القانوني لمواقعة مف آثار موضوعية وأخرى إجرائية، فال توجد طريقتاف لمتكييؼ القانوني 

أحداىما موضوعية واألخرى إجرائية، كما ال توجد بالتالي حدود فاصمة بيف نطاؽ كؿ مف القانونييف في 

اآلثار المترتبة عميو، إذ أف تكييؼ الواقعة أو الجريمة عمى نحو معيف يرتب مف تمقاء نفسو جميع النتائج 

الموضوعية واإلجرائية المترتبة عمى ىذا التكييؼ، وتظير أىمية التكييؼ القانوني لمواقعة في نطاؽ 

القانوف اإلجرائي في معرفة مراحؿ الدعوى الجزائية، وتحديد الجية القانونية المختصة بالتكييؼ، وفيما إذا 

لحؽ وصؼ الواقعة تغيير في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى مف جناية إلى جنحة أو مف جنحة إلى 

 : وعمى ذلؾ ستكوف موضوعات الفصؿ األوؿ موزعة عمى مبحثيف كاآلتي مخالفة أو بالعكس،

سنتناوؿ الجية المختصة بالتكييؼ القانوني قبؿ إحالة القضية لممحكمة،                                                                                    (المبحث األول)

 .                      سنتناوؿ الجية المختصة بالتكييؼ القانوني بعد إحالة القضية لممحكمة(المبحث الثاني)أما في 

 

 

 

 

المبحث األول 

الجية المختصة بتكييف الواقعة الجرمية قبل إحالة القضية لممحكمة 
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عند وقوع الجريمة، ينشأ لممجتمع حؽ بمعاقبة مرتكبيا، وذلؾ مف خالؿ الدعوى الجزائية، إال أنو 

وقبؿ أف يتـ تحريؾ ىذه الدعوى، وقبؿ أف يضع القضاء الجزائي يده عمييا، فإف ىناؾ إجراءات تمييدية 

تتخذ تمييدًا إلجراء المحاكمة، وذلؾ عف طريؽ جية عينيا القانوف ىي الضابطة القضائية أو العدلية، 

والتي تقـو بضبط الجريمة، وجمع أدلتيا، والبحث عف فاعميا، وىذا ما يسمى باالستدالؿ أي البحث عف 

، وبعد االنتياء مف مرحمة االستدالؿ، تبدأ مرحمة التحقيؽ االبتدائي، ويعتبر التحقيؽ (221)الجريمة

االبتدائي إلزاميا في جميع الجنايات، والجنح متى رأى وكيؿ النيابة أف محاضر االستدالؿ غير مكتممة 
(222) .

ذا ما تبيف لوكيؿ النيابة أف الفعؿ المسند لممتيـ يؤلؼ جرمًا   وبعد االنتياء مف التحقيؽ االبتدائي وا 

فإنو يقرر إحالتيا إلى المحكمة المختصة، ويختمؼ قرار اإلحالة بحسب ما إذا كانت الواقعة محؿ 

التحقيؽ ليا وصؼ المخالفة أو الجنحة أو ليا وصؼ الجناية، أي بحسب التكييؼ القانوني لمجريمة، 

، مرحمة التحقيؽ (223)وبذلؾ فإف الدعوى الجزائية تمر بثالث مراحؿ أساسية، مرحمة جمع االستدالالت

. االبتدائي، مرحمة المحاكمة

وانطالقًا مما سبؽ يمكف القوؿ أف الجيات المختصة بالتكييؼ القانوني لمواقعة الجرمية قبؿ إحالة  

(.  المطمب الثاني)ثـ النيابة العامة  (المطمب األول)الدعوى الجزائية لممحكمة ىي الضابطة القضائية 

 

                                                 
تعرؾ أعمال االستدالل بؤنها مجموعة من اإلجراءات التمهٌدٌة السابقة على تعرٌؾ الدعوى الجزابٌة والتً تهدؾ إلى جمع  (221)

 .المعلومات بشؤن جرٌمة ارتكبت كً تتخذ سلطات التحقٌق بناء علٌها القرار فٌما إذا كان من الجابز تحرٌك الدعوى الجزابٌة
ٌتولى وكٌل النٌابة استجواب المتهم فً الجناٌات جمٌعها، : "من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً على أنه (95)تنص المادة   (222)

إذا رأت النٌابة العامة فً مواد المخالفات والجنح أن الدعوى "من نفس القانون  (53) وتنص المادة ."والجنح التً ٌرى استجوابه فٌها

 ."صالحة إلقامتها  بناء على محضر جمع االستدالالت تكلؾ المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة
خولت ؼالبٌة القوانٌن مؤمور الضبط القضابً مسإولٌة البحث عن الجرابم ومعاٌنتها ومعرفة فاعلٌها باإلضافة إلى واجباته فً أعمال  (223)

الضبط اإلداري، وتسبق هذه المرحلة مرحلة التحقٌق االبتدابً التً تتحرك بها الدعوى الجزابٌة، وقد أطلق علٌها فً فرنسا التحقٌق 
التمهٌدي أو التحقٌق ؼٌر الرسمً، كما وأطلقت علٌها القوانٌن العربً مرحلة االستدالل أو االستقصاء، وتعتبر أعمال هذه المرحلة الوظٌفة 

 . الربٌسٌة لمؤمور الضبط القضابً
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المطمب األول 

دور الضابطة القضائية في تكييف الواقعة الجرمية 

عندما تقع الجريمة فإنو ينشأ حؽ لممجتمع في معاقبة مرتكبيا، ووسيمة المجتمع في ذلؾ ىي 

الدعوى العمومية، أو كما يطمؽ عمييا المشرع الفمسطيني واألردني مصطمح الدعوى الجزائية، ولكف قبؿ 

تحريؾ ىذه الدعوى، وقبؿ أف تقوـ الجيات المختصة ببسط يدىا عمييا فإف ىناؾ مرحمة ذات إجراءات 

تمييدية تسبؽ تحريؾ الدعوى الجزائية، وقد أطمؽ القانوف عمى تسمية ىذه اإلجراءات اسـ مرحمة 

االستدالؿ أو مرحمة جمع االستدالالت، وقد بيف المشرع الجية أو الفئة التي ليا الحؽ في مباشرتيا، 

، وىو ما (مأموري الضبط القضائي)حيث اصطمح القانوف المصري والفمسطيني عمى تسميتيـ باسـ 

، وتعتبر أعماؿ الضبط (الضابطة العدلية)يرادؼ ما ذىب إليو القانوف األردني حيث أطمؽ عمييـ اسـ  

القضائي في مرحمة جمع االستدالالت أعمااًل ذات إجراءات جوىرية في التمييد لمدعوى الجزائية، 

وعنصرًا أساسيا في توجيو قضاء الحكـ، وعمى الرغـ مف أف مرحمة االستدالؿ ال تعتبر مف عداد مراحؿ 



114 

 

الدعوى الجزائية، إال أنيا وبما تحويو مف إجراءات قانونية تعتبر ذات أىمية كبيرة  لمنيابة العامة 

. (224)والمحكمة في تكويف قناعتيا مف محاضر االستدالؿ 

وتعتمد سمطة مأمور الضبط القضائي في اتخاذ بعض إجراءات جمع االستدالؿ عمى التكييؼ 

القانوني لمواقعة أو لمجريمة في إطار التقسيـ الثالثي لمجرائـ وتحديد عقوبتيا، وعمى الرغـ مف عدـ وجود 

أي دور ألفراد الضبط القضائي في عممية التكييؼ القانوني لمواقعة أو لمجريمة، وأف النيابة العامة غير 

ممزمة بالتكييؼ القانوني الذي يسبغو أفراد الضبط القضائي أو المشتكي، إال أف القانوف اعتمد عمى 

معيار التكييؼ القانوني لمواقعة أو لمجريمة في تحديد صالحيات وواجبات أفراد الضبط القضائي سواء 

 . (225)في األحواؿ العادية أو اإلستثنائية

سنتناوؿ دور الضبط : (الفرع األول)وانطالقا مما سبؽ سنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف، في 

سنتناوؿ دور الضبط : (الفرع الثاني)القضائي في تكييؼ الواقعة الجرمية في األحواؿ العادية، وفي 

. القضائي في تكييؼ الواقعة الجرمية في األحواؿ اإلستثنائية

 

الفرع األول 

دور مأمور الضبط القضائي في تكييف الواقعة الجرمية  

في األحوال العادية 

يعد الضبط القضائي نظامًا معروفًا في التشريعات المعاصرة وىو في أساسو وليد الضرورة، فالنيابة 

العامة ال تممؾ القدرة الفعمية عمى القياـ بنفسيا بالتحري عف الجرائـ وجمع المعمومات عنيا وعف 

                                                 
. 43. ، صعمان الثقافة، دار ،2011 ،1طـ الجزابٌة، اإلجراءات شرح أحمد، توفٌق الرحمن  عبد: أنظر (224)
. 2009من كتاب التعلٌمات القضابٌة للنابب العام الفلسطٌنً سنة  (601 و 600 و 599 و 115) المواد : أنظر (225)
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مرتكبييا، باإلضافة لكثرة تمقي الشكاوى والبالغات الصحيح منيا والكاذب، ووقت النيابة العامة أضيؽ  

الصحيح، باإلضافة لقمة  مف أف تبدده وتضيعو في فحص ما يقدـ إلييا والتمييز بيف الصحيح منو وغير

الكادر العامؿ في النيابة العامة، ليذا كمو دعت الضرورة إلى إنشاء جياز يعاوف النيابة العامة ويحمؿ 

 . (226)عنيا مشقة البحث عف الجرائـ وعف مرتكبييا

، وأف بنظام االتيام العامفالضبط القضائي بيذا الوصؼ ال ينطبؽ إال عمى األنظمة التي تأخذ 

ف كانت في األصؿ مساعدة النيابة العامة في تقصي الجريمة ومعرفة أسبابيا  وظيفة الضبط القضائي وا 

. (227)ومرتكبييا، إال أنيا كذلؾ تساعد سمطة الحكـ في الوقوؼ عمى الحقيقة 

حيث خولت غالبية القوانيف مأموف الضبط القضائي مسؤولية البحث عف الجرائـ ومعرفتيا ومعرفة 

فاعمييا باإلضافة إلى واجباتو في أعماؿ الضبط اإلداري، وتسبؽ ىذه المرحمة مرحمة التحقيؽ االبتدائي 

، وقد أطمؽ عمييا في فرنسا التحقيؽ التمييدي أو التحقيؽ غير الرسمي، الجزائية الدعوىالتي تتحرؾ بيا 

. (228)كما وأطمقت عمييا القوانيف العربية مرحمة االستدالؿ أو االستقصاء

ف كانت األعماؿ التي يقوـ بيا أفراد الضبط القضائي تعتبر مساعدة ألعماؿ النيابة العامة، وال  وا 

ال تدخؿ ضمف  لمدعوى الجزائية ، بؿ تعتبر إعمااًل مميدة(229)تعتبر جزءا مف الخصومة الجزائية

إجراءاتيا، غايتيا األولية تنوير سمطات التحقيؽ، وعمى الرغـ مف انقساـ الفقو ما إذا كانت ىذه المرحمة 

مف مراحؿ الدعوى الجزائية أـ ال، إال أف اإلجماع منعقد عمى ضرورتييا وأىميتيا بالنسبة لإلجراءات 

الجنائية، فيي بما تحتويو مف تجميع بكافة العناصر والقرائف واألدلة التي تساعد سمطة التحقيؽ لموصوؿ 
                                                 

. 117. صالمرجع السابق، الوجٌز فً اإلجراءات الجزابٌة، :عوض محمد عوض:أنظر  (226)
. 48.، ص1975 تنظٌم الضبط اإلداري، رسالة ماجستٌر، بؽداد، :السٌد عامر مختار :  أنظر(227)
. 130.، القاهرة، ص9. شرح قانون اإلجراءات، طـ:محمود مصطفى: أنظر (228)
هً مجموعة اإلعمال اإلجرابٌة التً تبدأ بتحرٌك الدعوى الجزابٌة بقصد الوصول إلى إثبات الجرٌمة ومعاقبة : الخصومة الجزابٌة  (229)

إجراءات االستدالل و فً "وتطبٌقا لذلك قضت محكمة النقض المصرٌة بؤن  .3الدكتور أحمد فتحً السرور، نظرٌة البطالن، ص. الجانً

نقض جنابً مصري ". حالة التلبس ال تعتبر من إجراءات الخصومة وال ٌرد علٌها قٌد الشارع فً توقفها على الطلب أو اإلذن

. 957.، ص146، رقم 29.، مجموعة أحكام النقض س27/10/1988
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إلى حكميا القانوني الصحيح، فيي تعتبر مرحمة ىامة وأساسية لبناء الدعوى الجزائية وفي سرعة البت 

في اإلجراءات الجنائية سواء لدى سمطة التحقيؽ أو المحاكمة، فيذه األخيرة يمكف أف تكوف عقيدتيا في 

إصدار حكميا بناء عمى ىذه اإلجراءات التي يباشرىا مأمور الضبط القضائي متى كانت ىذه اإلجراءات 

 .(230)متفقة مع القانوف

  واىتمت التشريعات المختمفة باألشخاص القائميف عمى ممارسة أعماؿ اإلجراءات الجزائية مثمما 

وضعت حدودًا وقيودًا لكؿ إجراء يتخذ، ومأموري الضبط القضائي ىـ فئة ممف خصتيـ القوانيف المختمفة 

بالعناية وتطمب في أشخاصيـ بعض الضمانات التي تكفؿ إسناد بعض اإلعماؿ المميدة أو الداخمة 

إلييـ، وقد وجدت النظـ المختمفة في تحديد مأمور الضبط القضائي الدعوى الجزائية ضمف إجراءات 

، وفي شروط خاصة متعمقة بالقبوؿ واإلعداد والتأىيؿ وغيرىا مف (231)عمى سبيؿ الحصر وبقانوف

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  (21)الضمانات المتمثمة في أشخاصيـ، وقد حددت المادة 

مف نفس القانوف تبعية  (22 و20و19)مأموري الضبط القضائي عمى سبيؿ الحصر، كما حددت المواد 

تبعية )مأموري الضبط القضائي واإلشراؼ عمى أعماليـ واختصاصاتيـ، فيخضعوف لرقابة النيابة العامة 

فيما يتعمؽ بوظائؼ الضبط القضائي مف حيث االستدالؿ، والقياـ ببعض إجراءات التحقيؽ  (وظيفية

 وكذلؾ نالحظ أف المشرع (.232 )المحددة باستعماؿ السمطات الذاتية، والندب لمتحقيؽ مف الجية المختصة

                                                 
 .502محمود نجٌب حسنً، شرح قانون اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: أنظر (230)
أجمع الفقه العربً على أن ٌكون القانون هو األداة الوحٌدة لتخوٌل هذه الصفة األمر الذي ٌتطلب تصدي المشرع بالنص الصرٌح على  (231)

هذه األداة فً قوانٌن اإلجراءات الجزابٌة، وهذا ما عبر عنه الدكتور أحمد فتحً سرور بقوله أن المشرع هو صاحب الكلمة فً تنظٌم 
استعمال الحرٌات، مما ٌقتضً معه أن ٌكون هو مصدر اإلجراءات الجنابٌة، ذلك أن اإلجراءات الجنابٌة تمس الحرٌة الشخصٌة بطابعها، 

ولما كان تحدٌد سلطة الضبط القضابً ٌنطوي حتما ونزوال على منح أصحاب هذه الصفة االختصاص بمباشرة إجراءات جنابٌة تمس 
الحرٌة الشخصٌة، وكانت قواعد االختصاص من صمٌم قواعد اإلجراءات الجنابٌة، فإن ذلك ٌقتضً أ، ٌكون القانون وحده هو األداة 

 .  الصالحة لتخوٌل سلطة الضبط القضابً
 .2009من كتاب التعلٌمات القضابٌة للنابب العام الفلسطٌنً عام  (118 و 117 و 116) نص المواد :أنظر  (232)

وسابل مؤمور الضبط القضابً فً جمع االستدالالت ؼٌر محددة مسبقا ولم تلزمهم القوانٌن بإتباع أٌة وسٌلة محددة إال أن تكون وسٌلتهم - 
فً ذلك مشروعة أو ؼٌر محرمة قانونا، فلمؤمور الضبط القضابً أن ٌتبع أي إجراء أو ٌستعمل أي وسٌلة ٌراها مناسبة لكشؾ الحقٌقة 

وجمع اإلٌضاحات عن الجرٌمة وفاعلها دون المساس باألفراد، وأن ٌلتزم بروح القانون ومبادبه العامة، فال ٌجوز له ارتكاب جرٌمة 
. للكشؾ عن األخرى
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مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني قد أعطى لمنيابة العامة صالحيات  (19المادة )الفمسطيني 

وسمطات مأمور الضبط القضائي كما أخضع مأموري الضبط القضائي إلشراؼ أعضاء النيابة العامة 

كاًل في منطقة اختصاصو دوف أف يحددىا بالنائب العاـ أو أحد مساعديو، ومف ذلؾ نالحظ أف مأمور 

الضبط القضائي مقيد في عممو بحدود اختصاصو المكاني سواء بمكاف وقوع الجريمة أو بمكاف إلقاء 

مف قانوف أصوؿ المحاكمات  (8)القبض عمى المتيـ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لممشرع األردني في المادة 

الجزائية األردني الذي أعطى المدعي العاـ صالحية اإلشراؼ عمى الضابطة العدلية، كما أف المشرع 

مف ذات القانوف قد منح مأمور الضبط القضائي سمطات وصالحيات أوسع مما  (7)األردني في المادة 

ذىب إليو المشرع الفمسطيني حيث جعؿ المشرع األردني مف اختصاص مأمور الضبط القضائي ميمة 

حالتيـ إلى المحاكـ المختصة، عممًا بأف ىذه السمطات تعتبر مف إجراءات  إلقاء القبض عمى الفاعميف وا 

التحقيؽ االبتدائي التي تتواله النيابة العامة، والتي تؤدي بدورىا إلى المساس بالحقوؽ والحريات الفردية، 

مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري قد أضفى صفة  (23)أما بالنسبة لممشرع المصري في المادة 

مأمور الضبط القضائي عمى أعضاء النيابة العامة، كما أف المشرع المصري قد منح مأمور الضبط 

القضائي اختصاص البحث عف الجرائـ ومرتكبييا وجمع كؿ ما يمـز لمتحقيؽ في الدعوى دوف أف يتوسع 

. (233)في ىذه االختصاصات والسمطات كما فعؿ المشرع األردني

فيؿ لمػأمور الضبط القضائي أي دور في أعماؿ التكييؼ القانوني؟، ىذا ما سنبحثو في 

: االختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في األحواؿ العادية، كالتالي

                                                 
والدكتور . 25 ، صم1981 القاهرة، جامعة دكتوراه، رسالة الضبط، لمؤمور القضابً االختصاص: محمد عودة ذٌاب الجبور: أنظر (233)

 .46، ص2010 عمان، الثقافة دار ،1.طـ القضابً، الضبط لمؤمور القانونٌة االختصاصات: عبد هللا ماجد العكاٌلة 
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يستند مأمور الضبط القضائي في األحواؿ العادية في مباشرة اختصاصو لنص القانوف أو باالستناد 

إليو، ففي التشريع الفمسطيني نجد أف األساس القانوني لمرحمة االستدالالت ظير مف خالؿ نصوص 

يتولى مأمورو "مف ىذا القانوف عمى أنو  (19/2)قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، فقد نصت المادة 

الضبط القضائي البحث واالستقصاء عف الجرائـ ومرتكبييا وجمع االستدالالت التي تمـز لمتحقيؽ في 

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية  (7)فقد ورد في المادة  لمتشريع األردني ، أما بالنسبة"الدعوى

موظفو الضابطة العدلية مكمفوف باستقصاء الجرائـ وجمع أدلتيا والقبض "األردني والتي تنص عمى أنو 

حالتيـ إلى المحاكـ الموكؿ إلييا أمر معاقبتيـ   فقد لممشرع المصري، أما بالنسبة (234)"عمى فاعمييا وا 

يقـو مأمور الضبط القضائي "مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري عمى أنو  (21)أورد في المادة 

". بالبحث عف الجرائـ ومرتكبييا وجمع االستدالالت التي تمـز لمتحقيؽ في الدعوى

 وقد ميزت القوانيف بيف فئتيف مف مأموري الضبط القضائي تبعًا لمدى اختصاصيـ في ضبط 

الجرائـ، فمنيـ ذو االختصاص النوعي الشامؿ، وتختص ىذه الفئة بضبط جميع الجرائـ، ما داـ أف 

القانوف أضفى عمييـ صفة الضبطية القضائية ولـ يقيدىا بأي قيد نوعي أو يحدد مف واليتيـ، وىـ 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، والفئة الثانية ذو  (21)األشخاص المنصوص عمييـ في المادة 

االختصاص النوعي المحدد، أو مأمورو الضبط القضائي ذوي االختصاص الخاص، ويختصر 

اختصاص ىذه الفئة عمى جرائـ معينة، تحددىا ليـ طبيعة وظائفيـ، والحكمة التي مف أجميا أسبغ 

القانوف عمييـ وعمى الييئات التي ينتموف إلييا كيانًا خاصًا يميزىـ عف غيرىـ، خاصة وأف البحث 

والتحري واثبات المخالفات في بعض المسائؿ يتطمب معمومات فنية خاصة، األمر الذي يدفع بالمشرع 

                                                 
فً القرار تمٌٌز جزاء ..." ذهبت محكمة التمٌٌز األردنٌة إلى أنه ٌجب على موظفً الضابطة العدلٌة استقصاء الجرابم وجمع أدلتها  (234)

 . منشورات مركز عدالة1/6/2004 تارٌخ 725/2004رقم 
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بأف يوجد في بعض اإلدارات والمؤسسات جيات متخصصة ليا سمطات الضبطية القضائية في حدود، 

وقد نصت القوانيف العربية عمى تمؾ الفئتيف مف مأموري الضبط القضائي، ومنيا القانوف الفمسطيني، 

: ويأتي ىذا التقسيـ مف ناحيتيف

 في الجرائـ التي تصدر مف فئة معينة مف األشخاص، مثؿ مأموري الضبط القضائي :الناحية األولى- 

. (236 )، ومأموري ضبط جرائـ األحداث(235)العسكري والتي تختص بضبط جرائـ العسكرييف

. ، والجمارؾ، والتمويف، وغيرىا(237 ) في نوع معيف مف الجرائـ، مثؿ مفتشي الصحة:الناحية الثانية- 

فمف خالؿ التكييؼ القانوني لمواقعة أو الجريمة نستطيع أف نحدد نوع الجريمة المرتكبة فيما إذا كانت 

تدخؿ ضمف اختصاص أفراد الضبط القضائي ذوي االختصاص النوعي الخاص، أو ضمف 

اختصاص مأمورو الضبط ذو االختصاص العاـ، وىنا ال بد مف اإلشارة أف إضفاء صفة الضبط 

القضائي عمى موظؼ ما مف ذوي االختصاص الخاص بصدد جرائـ معينة ال يعني سمب تمؾ 

الصفة في شأف ىذه الجرائـ مف مأموري الضبط القضائي ذوي االختصاص العاـ، إذ نستطيع مف 

خالؿ التكييؼ القانوني الصحيح لمواقعة أو لمجريمة أف نحدد إذا ما كانت الجريمة عسكرية أو مف 

. جرائـ األحداث أو جريمة تدخؿ ضمف اختصاص مفتشي الصحة أو الجمارؾ أو التمويف

وقبؿ تحريؾ الدعوى الجزائية، وقبؿ أف تقوـ الجيات المختصة ببسط يدىا عمييا، فإف ىناؾ 

مرحمة ذات إجراءات تمييدية تسبؽ تحريؾ الدعوى الجزائية، وىي مرحمة االستدالؿ، ويقوـ بيا أفراد 

الضبط القضائي، وبيذا المفيـو تعتبر وظيفة الضبط القضائي إجراءات تكميمية في حاؿ ما إذا 
                                                 

.  أعضاء الضابطة القضابٌة1979من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة الثوري لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة لعام  (12) حددت المادة  (235)
 بإنشاء شرطة 1949، وسنة 1948، وكذلك المإتمر السابع والتاسع سنة 1947 أوصى مإتمر منظمة الشرطة الدولٌة السادس سنة  (236)

 بتخصٌص 3/9/1955-22/8متخصصة لألحداث، وكذلك أوصى مإتمر مكافحة الجرٌمة ومعاملة المجرمٌن المنعقد فً جنٌؾ فً الفترة 

. 1960 آب 19-8شرطة األحداث، وكذلك المإتمر الثانً لألمم المتحدة المنعقد فً لندن فً المدة بٌن 
لمفتشً الوزارة الذٌن ٌصدر قرار بتعٌٌنهم من  " 2004لسنة  (20)من قانون الصحة العامة الفلسطٌنً رقم  (78)  تنص المادة (237)

الوزٌر صفة مؤموري الضبطٌة القضابٌة فٌما ٌقومون به من أعمال ولهم ضبط الجرابم التً تقع مخالفة ألحكام هذا القانون وإثباتها فً 
". محاضر ٌوقعون علٌها
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فشمت الضبطية اإلدارية في أداء أغراضيا، والتي تتمثؿ في منع كؿ ما مف شأنو اإلخالؿ بالنظاـ 

. العاـ 

مجموعة اإلجراءات التمييدية : "إجراءات االستدالؿ بأنيا (ميرؿ وفيتو) وقد عرؼ األستاذاف 

السابقة عمى تحريؾ الدعوى الجزائية غايتيا جمع المعمومات لجريمة ارتكبت مف أجؿ تمكيف سمطات 

. (238)"التحقيؽ مف اتخاذ قرار مستند إلى نتائج ىذه اإلجراءات في تحريؾ الدعوى الجزائية

وبما أف إجراءات الضبط القضائي ال يمكف أف يمارسيا مأمور الضبط إال بسبب واقعة ينطبؽ 

عمييا وصؼ الجريمة الجزائية، فأي واقعة ال ينطبؽ عمييا ىذا الوصؼ، ال يمكف مباشرة إجراءات 

وبما أف أعماؿ الضبط القضائي في مرحمة جمع . (239)الضبط بشأنيا حتى ولو ترتب عمييا ضرر

االستدالؿ إعمااًل ذات إجراءات جوىرية في التمييد لمدعوى الجزائية، وعنصرًا أساسيًا في توجيو 

الحكـ، بالرغـ مف عدـ اعتبارىا مف عداد مراحؿ الدعوى الجزائية، وبما أف أعماؿ مأموري الضبط 

شراؼ محكمة القضاء اإلداري عمييا، وال تكوف  القضائي تعتبر أعمااًل قضائية، تخرج عف رقابة وا 

الدولة مسؤولة عف أعماؿ مأمور الضبط القضائي التي يترتب عمييا ضررًا لألفراد باعتبارىا أعمااًل 

قضائية وىذا األسبؽ في القانوف الفمسطيني، إذ ضمف القانوف المسؤولية عف التوقيؼ التعسفي، وىذا 

إف أوامر : "ما أخذ بو كذلؾ المشرع المصري وأكدتو المحكمة اإلدارية العميا في مصر بقوليا

جراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنيـ في نطاؽ االختصاص القضائي  تخرج ... وا 

وليذه االعتبارات وباالستناد عمييا يثار تساؤؿ عف دور الضبط . (240)"عف رقابة القضاء اإلداري

                                                 
()238) (    Meral et vitu , traite du droit crimintelle. t. ii procedure penal. 1973. no 1022. p 244. 

. 422.، ص1984 اإلجراءات الجزابٌة تؤصٌال وتحلٌال، منشؤة المعارؾ، اإلسكندرٌة، :رمسٌس بهنام: أنظر (239)
، مجموعة المبادئ التً قررتها المحكمة اإلدارٌة 3.س، (638)، القضٌة رقم 29/3/1985  فً  حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا الصادر(240)

إن أوامر وإجراءات مؤموري الضبطٌة القضابٌة التً " وكذلك ما أكدته المحكمة العلٌا فً هذا االتجاه بقولها .99 .، ص(108)العلٌا، بند 

الدكتور رمزي الشاعر، المسإولٌة عن أعمال السلطة و ".تصدر عنهم فً نطاق اختصاصهم القضابً تخرج عن رقابة القضاء اإلداري

. 144.، ص1983، دار النهضة العربٌة، 2القضابٌة، طـ
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القضائي في تكييؼ الواقعة الجرمية في مرحمة جمع االستدالالت، نستعرض ذلؾ مف خالؿ التطرؽ 

. لمتنظيـ القانوني ليذه السمطة في القانوف الفمسطيني بالمقارنة مع القانوف المصري واألردني

إف األعماؿ االستداللية التي يقـو بيا مأمور الضبط القضائي ال يمكف أف ينتج عنو أية أدلة 

قانونية بالمعنى الصحيح، فالنتائج والمعمومات التي توصؿ إلييا رجاؿ الضبطية القضائية ال يمكف 

االعتماد عمييا لدى السمطات المختصة في تكييؼ الواقعة الجرمية، إذ أف ىذه األعماؿ تفتقر 

لمتمحيص والتثبيت الذي يجب أف تقـو بو النيابة العامة، ورغـ ذلؾ فإف ىذه األعماؿ قد ينتج عنيا 

أدلة يمكف االعتماد عمييا وتعيف وتساعد النيابة العامة والمحكمة في إصدار حكـ اإلدانة 

. (241)بشأنيا

تضمف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، اإلجراءات والواجبات الممقاة عمى عاتؽ مأمور 

الضبط القضائي في مرحمة جمع االستدالالت بنوع مف التفصيؿ إذ جاءت الفقرة الثانية مف المادة 

يتولى مأمور  " (19)بنص عامًا حوؿ وظيفة االستدالؿ، إذ تنص الفقرة الثانية مف المادة  (19)

الضبط القضائي البحث واالستقصاء عف الجرائـ ومرتكبييا وجمع االستدالالت التي تمـز لمتحقيؽ في 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية لتفصيؿ بعض  (22)ثـ عاد المشرع الفمسطيني في المادة ". الدعوى 

. ( (242)إجراءات االستدالؿ

ونالحظ أف موقؼ التشريع الفمسطيني حوؿ الطبيعة القانونية لمرحمة جمع االستدالؿ قد أجاز 

ألفراد الضابطة القضائية الحؽ في تحريؾ الدعوى العامة بناء عمى المعمومات الواردة إلييـ، وخاصة 

                                                 
. 392.شرح قانون اإلجراءات الجزابٌة، المرجع السابق، ص: محمود نجٌب حسنً: أنظر (241)
قبول البالؼات والشكاوى التً ترد إلٌهم : وفقاًا ألحكام القانون على مؤموري الضبط القٌام بما ٌلً:" ٌلً على ما (22 ) نصت المادة (242)

إجراء الكشؾ والمعاٌنة والحصول على اإلٌضاحات الالزمة لتسهٌل التحقٌق، .بشؤن الجرابم وعرضها دون تؤخٌر على النٌابة العامة

إثبات جمٌع اإلجراءات . اتخاذ جمٌع الوسابل الالزمة للمحافظة على أدلة الجرٌمة واالستعانة بالخبراء المختصٌن والشهود دون حلؾ ٌمٌن
 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              التً ٌقومون بها فً محاضر رسمٌة بعد توقٌعها منهم ومن المعنٌٌن
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مف قانوف اإلجراءات الجزائية  (23)في المخالفات التي عقوبتيا الغرامة، وىذا ما أكده نص المادة 

وانسجـ موقؼ المشرع الفمسطيني مع المشرع المصري في قانوف اإلجراءات الجنائية . (243)الفمسطيني

ببعض التفصيؿ في اإلجراءات والواجبات الممقاة عمى عاتؽ مأمور الضبط  (24)المصري المادة 

مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري  (29)القضائي في مرحمة االستدالؿ، وكذلؾ بينت المادة 

الكيفية التي يتـ بيا سماع أقواؿ الشيود والخبراء وسؤاؿ المتيـ، عمى عكس القانوف األردني الذي 

أورد نصًا عامًا في المادة السابعة مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني لوظيفة االستدالؿ 

بوجو عاـ، حيث خولت ىذه المادة مأموري الضبط القضائي القبض عمى مرتكبي الجرائـ وجمع 

حالتيـ إلى المحاكـ المختصة، وىذا النص عاـ وشامؿ تكفؿ القانوف بتفصيؿ بعض أحكامو  أدلتيا وا 

( 99المادة )كما ىو الحاؿ في القبض عمى مرتكبي الجرائـ ممف تتوافر الدالئؿ الكافية عمى اتياميـ 

 .

أما بالنسبة لموقؼ القضاء األردني، فقد أجاز كذلؾ لرجاؿ الضابطة العدلية الحؽ في تحريؾ 

خبار المدعي العاـ، وعمى ىذا  استقر القضاء األردني باعتباره إجراًء يتفؽ  الدعوى العامة، وا 

. (244)وصحيح القانوف

ومما سبؽ نالحظ أف المشرع األردني سمح  ألفراد الضبط القضائي وفي حاالت كثيرة الحؽ في 

إرساؿ محاضر االستدالالت والمتيـ إلى محكمة الصمح بداعي أف التيمة المنسوبة ىي مف 

اختصاص محكمة الصمح، كما ىو الحاؿ بالنسبة لجريمة السرقة البسيطة التي ىي مف نوع جنحة 

، فإذا ( مف قانوف العقوبات334المادة )، أو جنحة اإليذاء البسيط ( مف قانوف العقوبات407المادة )
                                                 

من هذا ( 18، 17، 16 )مع عدم اإلخالل بؤحكام المواد : "من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً على انه (23) تنص المادة  (243)

القانون،  ٌحٌل مؤمورو الضبط القضابً ذوو االختصاص الخاص المحاضر والمضبوطات المتعلقة بالمخالفات التً ٌختصون بها إلى 

 ."المحكمة المختصة وٌتابعونها أمامها
. ، منشورات مركز عدالة1/6/2004تارٌخ  (725/2004)تمٌٌز جزاء أردنً رقم   (244)
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تبيف لقاضي الصمح أثناء السير في الدعوى أف التيمة ليست بالوصؼ الذي جاء في كتاب الضبط 

نما ىو مف نوع اإليذاء الذي يعتبر مف  القضائي كما لو وجد أف اإليذاء البسيط ليس كذلؾ وا 

، ففي ىذه الحاالت وأمثاليا يقرر عدـ ( عقوبات333المادة )اختصاص محكمة الجنايات 

حالة ممؼ القضية إلى وكيؿ النيابة إلجراء التحقيؽ في القضية، كذلؾ قد يجد قاضي  اختصاصو وا 

الصمح أف التيمة التي أحيؿ بموجبيا المتيـ أو المشتكى عميو حسب تكييفيا القانوني الصحيح، مف 

 305المادة )اختصاص محكمة أخرى، كما لو أحيؿ المتيـ بتيمة المداعبة المخمة بالحياء 

، وأثناء السير في الدعوى تبيف أف التكييؼ القانوني السميـ في الدعوى ليس كما جاء في (عقوبات

كتاب الضبط القضائي وأف تمؾ الواقعة تشكؿ جـر االغتصاب أو ىتؾ العرض أو الشروع فييما، 

ففي ىذه الحاالت وحيث أف جرائـ االغتصاب وىتؾ العرض مف اختصاص محكمة الجنايات، فإف 

عمى قاضي الصمح أف يقـو بإحالة ممؼ القضية إلى النيابة العامة المختصة لكي يصار إلى إحالتيا 

. (245)وفؽ األصوؿ والقانوف

أما بالنسبة لمقضاء المصري فقد ذىب في العديد مف أحكامو إلى أف مرحمة االستدالؿ ال تعتبر 

ال تتحرؾ الدعوى : "مف مراحؿ الدعوى الجزائية، حيث ذىبت محكمة النقض المصرية إال أنو

الجزائية إال بالتحقيؽ الذي تجريو النيابة العامة دوف غيرىا بوصفيا سمطة تحقيؽ سواء بنفسيا أو 

بمف تنتدبو ليذا الغرض مف مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أماـ جيات الحكـ وال تعتبر 

الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوـ بو سمطات االستدالؿ ولو في حالة التمبس في الجريمة إذ مف 

                                                 
. 55. المرجع السابق، ص:عبد الرحمن توفٌق أحمد:  أنظر(245)
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المقرر في صحيح القانوف أف إجراءات االستدالؿ أيا كاف مف يباشرىا ال تعتبر مف إجراءات 

. (246)....الخصومة الجزائية بؿ مف اإلجراءات األولية

أما بالنسبة لمموقؼ الفقيي حوؿ الطبيعة القانونية لمرحمة جمع االستدالالت، فقد تباينت آراء الفقو 

واختمفت حوؿ تحديد الطبيعة القانونية ليذه المرحمة وقد أسفرت نتائج ىذا الخالؼ عف وجود ثالث 

:  اتجاىات بشأنيا

ينادي بعدـ اعتبار مرحمة االستدالالت مف مراحؿ الدعوى الجزائية، حيث ذىب : االتجاه األول

، إلى أف ىذه المرحمة تخرج مف عداد الدعوى الجزائية بحجة أنيا (247)جانب مف الفقو المصري

مرحمة تمييدية استداللية تيدؼ إلى البحث عف المعمومات والبيانات التي تتحصؿ عمييا مف خالؿ 

اإلعماؿ االستداللية المنصوص عمييا في القانوف، وال ترقى إلى مرتبة األدلة التي يمكف أف تستند 

إلييا السمطات المختصة، فيي مرحمة كاشفة لمجريمة وليست منشئة لألدلة، لذا فإف ىذه األعماؿ 

                                                 
 .957.، ص146، رقم .29.، مجموعة أحكام النقض، س27/10/1988 نقض جنابً مصري   (246)

للمحكمة أن تعول : "  بقولها19/3/1973 قضابٌة جلسة 43 لسنة 83وهذا ما ذهبت إلٌه محكمة النقض المصرٌة كذلك فً الطعن رقم - 

فً عقٌدتها على ما جاء فً تحرٌات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها فً سبٌل ذلك أن تجزئ هذه التحرٌات فتؤخذ منها ما 
". تطمبن إلٌه مما تراه مطابقاًا للحقٌقة وتطرح ما عداه

وإجراءات االستدالل التً تجمع فً محضر بمعرفة مؤموري الضبط القضابً ذات أهمٌة بالؽة، فكثٌر من التشرٌعات ومنها التشرٌع - 
الفلسطٌنً لم توجب القٌام بتحقٌق ابتدابً بمعناه الضٌق فً جمٌع الجرابم، فقانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً وكذلك قانون اإلجراءات 

الجنابٌة المصري تطلب أن ٌكون هذا التحقٌق وجوبً فً الجناٌات وجوازي فً الجنح والمخالفات، حٌث ٌتم التصرؾ فً الجنح 
والمخالفات ؼٌر الهامة بناء على محضر جمع االستدالالت الذي ٌحرره مؤمورو الضبط القضابً، وهكذا فإن لمحضر االستدالل دوره فً 

اإلعداد للتحقٌق االبتدابً أو للمحاكمة حٌث ٌكون من الجابز إجراإها دون تحقٌق، بل أن بعض القوانٌن أجاز لمؤمور الضبط القضابً 
. تحرٌك الدعوى الجزابٌة مباشرة وبناء على محضر االستدالل كما هو الحال فً القانون األردنً

مع أهمٌة مرحلة االستدالل إال أنه ال ٌوجد فً القوانٌن اإلجرابٌة ما ٌوجب القٌام بإجراءات االستدالل قبل التحقٌق كقاعدة عامة، أي أنها - 
لٌست ضرورة قانونٌة مع أنها ضرورة عملٌة ٌملٌها الواقع فً كثٌر من األحٌان، وترد على هذه القاعدة بعض االستثناءات ذلك أن بعض 
أعمال التحقٌق ال ٌكون صحٌا إال إذا سبقته استدالالت، فال ٌجري التفتٌش أو ٌإذن به إال بناء على تحرٌات جدٌة بوقوع جناٌة أو جنحة 

. ونسبتها إلى شخص معٌن مع احتمال وجود فابدة من تفتٌش الشخص أو منزله فً كشؾ الحقٌقة
 :والدكتور محمود نجٌب حسنً. 181. شرح القواعد العامة لإلجراءات الجزابٌة، المرجع السابق، ص:عبد الرإوؾ مهدي: أنظر (247)

 المبادئ العامة فً قانون اإلجراءات الجزابٌة، :والدكتور عوض محمد عوض. 377.شرح قانون اإلجراءات الجزابٌة، المرجع السابق، ص

. 232.المرجع السابق، ص
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تقترب إلى الطبيعة اإلدارية أكثر مف القضائية، أي أنيا تيدؼ إلى تبصير السمطة المكمفة بأعماؿ 

. (248)التحقيؽ بالمعمومات التي عمى ضوئيا تقرر فيما إذا كاف مف المالئـ تحريؾ الدعوى الجزائية

المنادي باعتبار مرحمة االستدالالت مف عداد الدعوى الجزائية، فقد ذىب ىذا الرأي : االتجاه الثاني

العتبار مرحمة جمع االستدالالت مرحمة ىامة وأساسية مف مرحمة الخصومة الجزائية، وقدـ ىذا 

الرأي حججًا عدة لمتدليؿ عمى صحة قوليـ، فمف ناحية ذىبوا بالقوؿ إلى أف الدعوى الجزائية تمر 

بمراحؿ ثالث، وجميعيا تيدؼ إلى تحقيؽ غاية واحدة ومنشودة وىي النتيجة القانونية إلعداد الحكـ 

في القضية، فأوؿ ىذه المراحؿ ىي مرحمة جمع االستدالؿ، ويتولى القياـ بيا مأمورو الضبط 

القضائي، أما المرحمة الثانية مف مراحؿ الدعوى الجزائية وىي مرحمة التحقيؽ االبتدائي، وىذه 

المرحمة تتوالىا النيابة العامة بصفتيا سمطة تحقيؽ تعمؿ عمى تمحيص األدلة والتثبت منيا ومدى 

مصداقيتيا لكي تقرر مالئمة تحريؾ الدعوى مف عدمو، أما المرحمة الثالثة وىي مرحمة المحاكمة، 

وفييا يتولى قاضي التحقيؽ إصدار الحكـ بناًء عمى ما تـ تقديمو إليو مف نتائج المراحؿ 

. (249)السابقة

 يطمؽ عميو االتجاه الوسطي، كونو وضع حاًل وسطيًا يتمثؿ في أنو ليس بالضرورة :االتجاه الثالث

أف تعتبر جميع اإلجراءات التي يقـو بيا مأمور الضبط القضائي داخمة في عناصر الدعوى 

الجزائية، ففيما يتعمؽ بإجراءات االستدالؿ التي يباشرىا رجاؿ الضبطية والتي يكوف الغرض منيا 

ثباتيا، تدخؿ ضمف إجراءات الدعوى الجزائية وىي بيذا المعنى تتشابو مع  الكشؼ عف الجريمة وا 

                                                 
 ضمانات الحرٌة الشخصٌة أثناء التحري واالستدالل، رسالة دكتوراه، كلٌة الحقوق جامعة القاهرة، :محمد علً السالم الحلبً :أنظر  (248)

. 130.، ص1980
. 20.، ص1964 أكتوبر 7/27 محضر جمع االستدالالت، مجلة األمن العام، :محمد نٌازي حتاتً: أنظر (249)
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اإلجراءات التحقيقية، وبغض النظر عف األحواؿ التي يباشرىا مأمور الضبط القضائي أعمالو، سواء 

. (250)في األحواؿ العادية أو أحواؿ التمبس في الجريمة

وأميؿ إلى األخذ بالرأي الثاني فيما ذىب إليو مف اعتبار مرحمة جمع االستدالالت مرحمة ميمة 

وأساسية في بناء الدعوى الجزائية، وخاصة أف القانوف أعطى ألفراد الضبط القضائي سمطات في 

تحريؾ الدعوى الجزائية في المخالفات أماـ المحكمة المختصة، وكذلؾ منح القانوف لمأمور الضبط 

 مف قانوف 16المادة )القضائي إجراء التصالح في مواد المخالفات المعاقب عمييا بالغرامة فقط 

، وكذلؾ أعطاه سمطة القبض بدوف مذكرة في حالة التمبس في (251)(اإلجراءات الجزائية الفمسطيني

 مف قانوف 30المادة )الجنايات والجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد عمى ستة أشير 

مف قانوف محكمة  (37)، وىذا ما أخذ بو أيضا المشرع األردني فقد نصت المادة (اإلجراءات الجزائية

يباشر القاضي النظر في الدعوى الجزائية الداخمة : " عمى انو1952 لسنة 15الصمح األردني رقـ 

في اختصاصو بناًء عمى شكوى المتضرر أو تقرير مف مأمور الضابطة العدلية ويسير فييا وفؽ 

، "األحكاـ المبينة في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية إال ما نص عميو قانوف محاكـ الصمح ىذا

ويتبيف مف نص ىذه المادة أف القانوف خوؿ مأموري الضبط القضائي سمطة تحريؾ الدعوى الجزائية 

في المخالفات التي تدخؿ ضمف اختصاص محاكـ الصمح، أما في الدعاوى التي تخرج في 

اختصاص محاكـ الصمح فدور مأمور الضبط القضائي ينحصر في تقديـ المحاضر لمنيابة العامة 

باعتبارىا الجية المختصة بتحريؾ الدعوى الجزائية ومباشرتيا، عمى عكس القانوف المصري الذي 

                                                 
. 209. صالمرجع السابق: عبد هللا ماجد العكاٌلة:أنظر  (250)
من قانون اإلجراءات  (23)نالحظ أن المشرع الفلسطٌنً أعطى لمؤموري الضبط القضابً ذوي االختصاص الخاص فً المادة  (251)

الجزابٌة الفلسطٌنً سلطة رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة فً المخالفات التً تدخل فً اختصاصهم، وتكون للمحاضر المنظمة 

( 213)من قبلهم قوة اإلثبات أمام المحكمة ما دام قد توفر فً تلك المحاضر الشروط الواجب توفرها فً المحضر التً نصت علٌها المادة 

من قانون اإلجراءات الفلسطٌنً والخاصة  (16،17،18)من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً، وكذلك هنا ٌجب مراعاة أحكام المواد 

 .بؤحكام الصلح فً المخالفات التً عقوبتها الؽرامة والتً تنقضً بموجبها الدعوى الجزابٌة دون الحاجة إلى إحالتها إلى محكمة الصلح 
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حصر دور مأمور الضبط القضائي في إرساؿ محاضر جمع االستدالؿ إلى النيابة العامة دوف أف 

. يكوف لو سمطة في تحريؾ الدعوى الجزائية مباشرة أماـ المحاكـ المختصة

ومما سبؽ نالحظ أف عمى مأمور الضبط القضائي أف يكوف مممًا في التكييؼ القانوني لمجريمة 

وكذلؾ يجب  (جنايات، جنح، مخالفات)الذي يعني تصنيؼ الجريمة في إطار التقسيـ الثالثي لمجرائـ 

ال كيؼ لو أف يميز  أف يكوف مممًا بتكييؼ الواقعة والذي يعني إسباغ تكييؼ ما عمى واقعة محددة، وا 

بيف المخالفة والجنحة أو الجناية؟ وكيؼ لو أف يميز بيف الجناية والجنحة التي تزيد عقوبتيا عف ستة 

. أشير في حالة التمبس إذا لـ يكف مممًا بالتكييؼ القانوني لمجريمة أو الواقعة ؟

  لذا نرى أف لمأمور الضبط القضائي الدور األولي والتمييدي في عممية التكييؼ القانوني لمواقعة 

أو لمجريمة، وىذا التكييؼ موقوفًا عمى موافقة النيابة العامة أو محكمة الصمح العتماده أو تغييره 

حسب الوقائع المعروضة أماميا، لذا نرى ضرورة تسميح رجاؿ الضبطية القضائية القائميف بأعماؿ 

بالعمـ والثقافة الالزميف، وخاصة ما يتعمؽ بالعمـو الشرطية  (مرحمة االستدالؿ )ىذه المرحمة 

والقانونية وكيفية كشؼ الجريمة واستخالص ما يمكف االستناد إليو كدليؿ أو عمى األقؿ كقرينة تبنى 

عمييا الدعوى الجزائية، فالواقع العممي أثبت أف ىناؾ العديد مف القضايا يتـ االستناد فييا إلى ما 

جاء في محضر جمع االستدالالت، فضاًل عف ذلؾ فإف الشرارة الجزائية األولى لإلجراءات القضائية 

تبدأ مف حيث القياـ بأعماؿ ىذه المرحمة، ولذا فإف نتائج ما يسفر عنيا إذا أحسف القياـ بيا مف قبؿ 

القائميف عمييا ما يؤدي إلى سرعة اإلجراءات الجزائية، وعدـ إطالتيا في المحاكـ وتحقيؽ العدؿ بيف 

. (252)جميع المتقاضيف 

                                                 
إن األعمال التً ٌقوم بتوثٌقها مؤمور الضبط القضابً فً محاضر جمع االستدالالت ال تعتبر حجة ملزمة فً المسابل الجنابٌة، فال  (252)

تعرؾ اإلجراءات الجنابٌة نظام اإلثبات القانونً وإنما السابد هو اإلثبات باألدلة، فهذه المحاضر وإن حررت من موظفٌن مختصٌن بإثبات 
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الفرع الثاني 

دور مأمور الضبط القضائي في تكييف الواقعة الجرمية  

في األحوال االستثنائية 

األصؿ كقاعدة عامة أف اختصاصات مأمور الضبط القضائي تنحصر فقط في البحث عف 

 مف قانوف اإلجراءات الجزائية 19/2المادة )الجرائـ، وجمع االستدالالت التي تمـز التحقيؽ 

، بحيث ال يدخؿ في مجاؿ اختصاصو مباشرة أي مف إجراءات التحقيؽ،  ولعؿ الحكمة (الفمسطيني

مف ذلؾ تتمثؿ في أف ىذه اإلجراءات قد تمس بالحرية الفردية أو حرمة المسكف، كما أنو بموجبيا يتـ 

تحريؾ الدعوى الجزائية، فمف أجؿ ذلؾ عيد المشرع بمباشرة ىذه اإلجراءات إلى السمطة التي تممؾ 

ىذه الدعوى وىي النيابة العامة، وذلؾ لما يتوافر في أشخاص القائميف عمييا مف ضمانات وخبرة 

وضمانات كافية، قد ال تتوافر في الغالب لدى مأموري الضبط القضائي، وخروجًا عمى ىذا األصؿ 

فقد رأى المشرع أف ىناؾ مف الحاالت واالعتبارات ما يستدعي التدخؿ المباشر والسريع بإجراء مف 

إجراءات التحقيؽ، وذلؾ ضمانًا لمسرعة وحفاظًا عمى أدلة الجريمة في الوقت الذي ال يكوف في 

مقدور النيابة العامة مباشرتيا، كما في حالة التمبس في الجريمة واالنتداب والقياـ بعمؿ مف أعماؿ 

التحقيؽ، وعميو فقد عيد المشرع لمأمور الضبط القضائي وعمى سبيؿ الحصر مباشرة ىذه اإلجراءات 

. ضمف الحدود القانونية المرسومة لو 

                                                                                                                                                 
وظروفها واألدلة على مرتكبٌها فهً ال تخرج عن كونها مستندات أو قرابن ٌستعٌن بها القاضً وتخضع لتقدٌره كباقً األدلة = الجرابم 

 .وٌمكنه أ، ٌستدعً محررٌها وٌناقشهم
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وبناء عمى ذلؾ فإف مدى فيمنا ليذه االختصاصات يتطمب البحث عف دور مأمور الضبط 

القضائي في تكييؼ الواقعة أو الجريمة في األحواؿ التي يجوز لو فييا القياـ ببعض إجراءات 

التحقيؽ في الحاالت االستثنائية سواء منيا بسمطة ذاتية مستمدة مف القانوف مباشرة أو تمؾ المستمدة 

 (253): مف الندب في التحقيؽ

إف ضبط الجريمة في حالة التمبس يقتضي الخروج عف مقتضى : حاالت التمبس بالجريمة: أوالً 

القواعد العامة في اإلجراءات الجزائية، مما يؤدي إلى تخويؿ مأمور الضبط القضائي القياـ بمباشرة 

بعض أعماؿ التحقيؽ إزائيا، ولقد قيؿ صراحة في تبرير منح مأمور الضبط القضائي سمطة مباشرة 

بعض إجراءات التحقيؽ بناء عمى حالة التمبس، أنو بتوافر ىذه الحالة تكوف الجريمة واقعة واألدلة ال 

زالت قائمة، وىذا األمر يتطمب اإلسراع في جمعيا وفحصيا والتثبت منيا، قبؿ أف تذىب معالميا 

ف لساعات البحث األولى قيمة وأىمية ال  وتمحى آثارىا أو تمتد إلييا يد العبث والتستر عمييا، وا 

ف الوقت الذي يمر أو ييدر ىي الحقيقة التي تذىب وتضيع، كما أف عمة تبرير منح ىذه  تقدر، وا 

االختصاصات تتمثؿ في إرضاء الرأي العاـ مف خالؿ رد فعؿ سريع إزاء الجريمة التي أحدثت 

إخالاًل بالنظاـ العاـ، ىذا ما يؤدي إلى تحقيؽ المنع العاـ والردع الخاص، إذًا فالجريمة الواقعة أماـ 

أعضاء الضبط القضائي تبرر ليـ اتخاذ اإلجراءات الالزمة والكفيمة لمقبض عمى مرتكبييا، وتفتيشيـ 

 .(254)أف لـز األمر بصورة استثنائية دوف الحاجة إلى صدور أمر أو إذف بذلؾ

                                                 
للنابب العام أو لوكٌل النٌابة العامة "  على أنه 2004 سنة 3من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً رقم  (55)  تنص المادة  (253)

المختص تفوٌض أحد أعضاء الضبط القضابً المختص بالقٌام بؤي عمل من أعمال التحقٌق فً الدعوى فً دعوى محددة، وذلك عدا 
من ذات القانون على أن ٌتولى وكٌل النٌابة استجواب المتهم فً الجناٌات جمٌعها،  (95)وتنص المادة ". استجواب المتهم فً مواد الجناٌات

والذي ٌبدو من هذٌن النصٌن أنه ٌمكن لعضو الضبط القضابً إذا ما تم انتدابه للتحقٌق فً جنحة أن ". والجنح التً ٌرى استجوابه فٌها

تنص على أن ٌتمتع المفوض فً حدود تفوٌضه بجمٌع السلطات المخولة لوكٌل النٌابة  (55/4)ٌتولى استجواب المتهم، ذلك أن المادة 

. العامة
 
. 2009من كتاب التعلٌمات القضابٌة للنابب العام الفلسطٌنً عام  (128) المادة   (254)
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وذىب رأي مف الفقو العربي إلى أف إجراءات الضبط القضائي تتكيؼ بمدى مساسيا بحريات 

وذىب رأي آخر إلى أف األعماؿ . (255)األفراد، فمنيا ما ىو إجراء تحقيؽ ومنيا إجراء استدالؿ

. (256)المتعمقة بالقبض والتفتيش مع أنيا أعماؿ تحقيؽ ابتدائي إال أنيا ال تتحرؾ بيا الدعوى الجزائية

بينما ذىب رأي آخر إلى أف ما يقـو بو مأمور الضبط القضائي مف أعماؿ مستمدة مف التمبس 

وتعتبر مف أعماؿ االستدالؿ إذا لـ تمس الحرية الشخصية، وأعماؿ تحقيؽ إذا مست الحرية 

ف الدعوى الجزائية تتحرؾ باتخاذ مأمور القبض القضائي أي إجراء  الشخصية كالقبض والتفتيش، وا 

.  (257)مف إجراءات التحقيؽ االبتدائي

والسرعة التي تقتضييا حالة التمبس بالجريمة توجب الترخيص لمأمور الضبط القضائي بسمطة 

ذاتية استثنائية التخاذ اإلجراءات الالزمة دوف انتظار النيابة العامة وحتى ال تضيع معالـ الجريمة 

وىذه ىي الحكمة التي توختيا التشريعات المختمفة في الخروج عمى . (258)وأدلتيا ويتفرؽ الشيود

القواعد العامة في قوانيف اإلجراءات الجزائية بتخويميا لمأموري الضبط القضائي سمطات التحقيؽ 

االبتدائي في حدود وضمف ضوابط معينة، ونظرًا لما تتصؼ بو إجراءات التحقيؽ االبتدائي في جرائـ 

التمبس مف جبرية إزاء األفراد، وتوفيقًا مف المشرع بيف تأكيد سمطة الدولة في العقاب ومقتضيات 

الحرية الشخصية فقد أوردت التشريعات المختمفة حاالت التمبس عمى سبيؿ الحصر بحيث ال يجوز 

التوسع في تفسيرىا أو القياس عمييا بإيجاد حاالت جديدة، وحددت السمطات التي خولتيا لمأمور 

. (259)الضبط القضائي ووضعت القيود التي تضمف حسف تطبيقيا 

                                                 
. 565. شرح قانون اإلجراءات الجزابٌة، المرجع السابق، ص: محمود نجٌب حسنً (255)
. 277.، القاهرة، ص1980، .1 قانون اإلجراءات الجزابٌة معلقا علٌه بالفقه وأحكام النقض، طـ: مؤمون محمد سالمه (256)
. 50. الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجزابٌة، المرجع السابق، ص: أحمد فتحً سرور (257)

.  529. ص،1992 ،4. الموسوعة الجزابٌة، ج:  جندي عبد الملك(258) 

  .385.ص، ، دار النهضة العربٌة، القاهرة1992، 1. شرح قانون اإلجراءات، ط:فوزٌة عبد الستار (259) 
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مف قانوف اإلجراءات الجزائية حاالت  (28 و27 و26)وفقد حدد القانوف الفمسطيني في المواد 

التمبس بالجريمة واختصاص مأمور الضبط القضائي في القياـ باإلجراءات، ومف بيف ىذه اإلجراءات 

ما يعتبر تأكيدًا ألعماؿ االستدالؿ المخولة بيا مأمور الضبط القضائي مف حيث األصؿ بؿ مف 

الواجبات المفروضة عميو، ومنيا ما جاء توسيعًا في حدود ممارسة أعماؿ االستدالؿ ففي مجاؿ 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى  (27)التأكيد عمى أعماؿ االستدالؿ أكدت المادة 

واجب الضبط القضائي في االنتقاؿ الفوري إلى محؿ الحادث ومعاينة اآلثار المادية والتحفظ عمييا، 

ثبات حالة المكاف واألشخاص وكؿ ما يفيد في كشؼ الحقيقة وسماع أقواؿ كؿ مف كاف حاضرًا أو  وا 

يمكف الحصوؿ منو عمى إيضاحات في شأف الواقعة، ويعتبر االنتقاؿ واجبًا أساسيًا إلمكانية تحقيؽ 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، ألف سرعة  (27)باقي األعماؿ التي نصت عمييا المادة 

االنتقاؿ تمكف مأمور الضبط القضائي مف إثبات آثار الجريمة وىو أمر يتوقؼ عميو كشؼ الحقيقة 

. (260)إلى حد كبير،  ومأمور الضبط القضائي ممـز باالنتقاؿ في الجنايات والجنح دوف المخالفات

نما قد يترتب عمى ذلؾ  وعدـ االنتقاؿ ال يبطؿ إجراءات االستدالؿ ألنيا تخضع لتقدير المحكمة وا 

مسؤولية مأمور الضبط التأديبية، ومف ذلؾ نالحظ أف مأمور الضبط القضائي يجب أف يكوف قادرًا 

عمى التمييز بيف الجنايات والجنح والمخالفات، أو ما يعرؼ بتكييؼ الجريمة، فمو في حالة التمبس 

بجناية أو جنحة تزيد عقوبتيا عف ستة أشير سمطات واسعة، إال أف ىذه السمطات التي تضمنتيا 

مف قانوف اإلجراءات الفمسطيني ىي مف جنس أعماؿ االستدالؿ عامة التي  (28و27)المادتيف 

                                                 
ٌجب على مؤمور الضبط القضابً فً حالة التلبس بجناٌة أو جنحة أن : "من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً (27)تنص المادة   (260) 

ٌنتقل فوراًا إلى مكان الجرٌمة،  وٌعاٌن اآلثار المادٌة لها وٌتحفظ علٌها، وٌثبت حالة األماكن واألشخاص وكل ما ٌفٌد فً كشؾ الحقٌقة، 
وٌسمع أقوال من كان حاضرا أو من ٌمكن الحصول منه على إٌضاحات فً شؤن الجرٌمة ومرتكبٌها، وٌجب علٌه أن ٌخطر النٌابة العامة 

 ."فورا بانتقاله، وٌجب على عضو النٌابة المختص بمجرد إخطاره بجناٌة متلبس بها االنتقال فورا إلى مكان الجرٌمة
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ف التكييؼ القانوني الذي اعتمده في محاضره موقوفًا عمى قرار  يجوز لمأمور الضبط القياـ بيا، وا 

.  النيابة العامة الجية المختصة أصاًل بإجراء التحقيؽ االبتدائي

أما بالنسبة لمقانوف المصري نالحظ أف ما جاء في القانوف الفمسطيني منسجمًا تمامًا مع موقؼ 

حيث يعتبر المشرع المصري األعماؿ التي يقـو بيا  (33-31)المشرع المصري في المواد مف 

مأمور الضبط القضائي في حاالت التمبس ىي مف جنس أعماؿ االستدالؿ عامة التي يجوز لمأمور 

.  (261)الضبط القضائي القياـ بيا 

اختمؼ توجو المشرع األردني فيما يتعمؽ بآثار التمبس بالنسبة لسمطات مأمور الضبط القضائي 

عف خطة الشارع المصري والفمسطيني، فبعد أف بيف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني 

حاالت التمبس، حدد وظائؼ المدعي العاـ والذي يقـو بدور سمطة التحقيؽ األصمية في المواد مف 

لتحيؿ ىذه الوظائؼ إلى مأمور الضبط القضائي، ولـ تستثني مف  (46)، وجاءت المادة (29-42)

ىذه الوظائؼ سوى فض األوراؽ المضبوطة أو االضطالع عمييا، ومف النتائج المترتبة عف المادة 

مف القانوف األردني أنيا تجعؿ مف محضر مأمور الضبط القضائي محضر تحقيؽ وليس  (46)

محضر استدالؿ شريطة أف يتقيد بالصيغ والقواعد التي يتوجب عمى المدعي العاـ االلتزاـ بيا، إذ 

تخوؿ ىذه المادة مأمور الضبط القضائي سمطة أخذ أقواؿ الشيود بعد القسـ القانوني، واستجواب 

المتيميف، وىذا ما أكدتو محكمة التمييز األردنية، رغـ أف السائد في مصر وفمسطيف أف ليس لمأمور 

                                                 
  .567. شرح قانون اإلجراءات الجزابٌة، المرجع السابق، ص:محمود نجٌب حسنً: أنظر(261) 

ملزمون حال  (44)إن موظفً الضابطة العدلٌة المذكورٌن فً المادة "من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة األردنً  (46)تنص المادة -  

وقوع جرم مشهود أو حالما ٌطلبهم صاحب البٌت أن ٌنظموا ورقة الضبط وٌستمعوا إلفادات الشهود وأن ٌجروا التحرٌات وتفتٌش المنازل 
وسابر المعامالت التً هً فً مثل هذه األحوال من وظابؾ المدعً العام وذلك كله طبقا للصٌػ والقواعد المبٌنة فً الفصل الخاص بإجراء 

".  وظابؾ المدعً العام
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الضبط القضائي تحميؼ اليميف القانونية لمشيود، وليس لو استجواب المتيميف بؿ يسمح لو بسؤاؿ 

. (262) المتيـ دوف مواجيتو باألدلة وتوجيو التيمة لو

إف موقؼ القانوف األردني ومحكمة التمييز األردنية جاء شاذًا نظرًا ألف االتجاه العالمي الحديث 

ف القيد الوحيد الذي يرد عمى سمطة  يتجو إلى حظر االستجواب مف قبؿ مأمور الضبط القضائي، وا 

مأمور الضبط القضائي وفقًا لممشرع األردني ىو التقيد بالصيغ والقواعد التي يتطمبيا القانوف بغير 

ذلؾ فإف محضره سينقمب إلى محضر جمع االستدالالت، أو قد يناؿ البطالف، إذ أف إجراءات 

. (263 )التمبس قد تتطمب االلتزاـ بشكميات قد تعتبر الخروج عمييا مسببًا لبطالنيا

 التمبسويتبيف فيما سبؽ أف القانوف الفمسطيني واألردني والمصري قد اتخذ مف معيار حاالت 

، مصدرًا لتخويؿ مأمور الضبط القضائي والتكييف القانوني، والدالئل الكافية (الجـر المشيود)

اختصاصًا ذاتيًا، في القياـ ببعض إجراءات التحقيؽ االبتدائي، كما نالحظ أف القانوف الفمسطيني قد 

اتخذ مف التكييؼ القانوني لمجرائـ، ومف مدة العقوبة المقررة لمجريمة ومف بعض الظروؼ الخاصة 

بالمتيـ، معايير لتخويؿ مأمور الضبط القضائي سمطة القياـ ببعض أعماؿ التحقيؽ االبتدائي، 

ومعياري التمبس والدالئؿ الكافية ىما الحد األدنى المشترؾ بيف التشريعات المختمفة، وىما يرتبطاف 

. ارتباطًا عضويًا بمعيار التكييؼ القانوني لمواقعة في إطار تقسيـ الجرائـ

وىنا نالحظ أف القانوف الفمسطيني والمصري وكذلؾ األردني لـ يعط مأمور الضبط القضائي أي 

صالحية أو سمطات في التكييؼ القانوني، إال أنو يفيـ ذلؾ ضمنًا مف خالؿ النصوص القانونية في 

                                                 
 46أن المادة ) 8 من مجلة نقابة المحامٌن،العدد 195 المنشور على الصفحة 33/60 قضت محكمة التمٌٌز األردنٌة فً القرار رقم  (262)

من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة أجازت لموظفً الضابطة العدلٌة أن ٌجروا سابر المعامالت التً هً من وظابؾ المدعً العام فً 
األولى حالة وقوع جرم مشهود، والثانٌة فً الحالة التً تحدث فٌها جناٌة أو جنحة داخل بٌت وٌطلب صاحب البٌت : حالتٌن ربٌسٌتٌن

 .(إجراء التحقٌق بشؤنها
. 70. المرجع السابق، ص:عبد الرحمن توفٌق أحمد:أنظر  (263)
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جنايات، )ىذه القوانيف أنو مطموب مف مأمور الضبط القضائي القدرة عمى التمييز بيف أقساـ الجرائـ 

أثناء ممارستو الختصاصاتو وواجباتو، فيو بذلؾ أوؿ مف يمارس التكييؼ القانوني  (جنح، مخالفات

لمجريمة مف حيث تقسيميا الثالثي، إذ أجاز لو القانوف عرض التصالح في المخالفات المعاقب عمييا 

بالغرامة فقط، وىذا بعينو يعتبر تدخاًل مف مأمور الضبط القضائي في التكييؼ القانوني لمجريمة أو 

لمواقعة، ومف ذلؾ يمكف اعتبار أف التكييؼ القانوني يمر بثالثة مراحؿ ابتداء مف مأمور الضبط، ثـ 

. النيابة العامة ومف ثـ المحكمة المختصة لتعطي الرأي النيائي في األمر 

القبض إجراء خطير يتضمف  :سمطة مأمور الضبط القضائي في القبض عمى المتيمين- ثانيا

المساس بالحريات الفردية، تمؾ التي كفمتيا كافة التشريعات وأحاطتيا بسياج متيف مف الضمانات، 

وبينت الحاالت التي يمكف بمناسبتيا، كما حددت الجيات التي يمكف ليا أف تمارسيا، وقد اتفقت 

النظـ المختمفة عمى استعماؿ ىذا االصطالح القانوني باعتباره إجراء مف إجراءات التحقيؽ في 

الدعوى الجزائية، وقد خمت التشريعات العربية مف تعريؼ القبض واقتصرت عمى بياف الجيات 

المخولة بمباشرتو واألمر بو وتحديد الحاالت التي يباشر بمناسبتيا، كما أوردت بعض اإلجراءات 

المعاصرة والالحقة ليذا اإلجراء، كواجبات أو سمطات الجية القائمة بمباشرتيا، وقد حاوؿ الفقو 

والقضاء وضع تعريؼ متضمف لعناصر ىذا اإلجراء الجوىري، فقد عرفتو محكمة النقض المصرية 

إمساؾ المقبوض عميو مف جسمو وتقييد حركتو مف حرية التجوؿ دوف أف يتعمؽ األمر عمى : "بأنو

 .(264)"قضاء فترة زمنية محددة

                                                 
. 482.، ص105 رقم 10.، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1959 27/4 نقض جنابً مصري  (264)
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حرماف الشخص مف حرية التجوؿ فترة مف الوقت طالت أو قصرت : "وعرفو البعض بأنو

رغامو عمى البقاء في مكاف معيف أو االنتقاؿ إليو لسماع أقوالو في جريمة مسندة إليو وعرفو . (265)"وا 

حجز الشخص لفترة مف الوقت لمنعو مف اليرب تمييدًا لسماع أقوالو مف الجية : "البعض بأنو

. (266)"المختصة

ولعؿ التعريؼ الذي جاء بو المؤتمر الدولي الخامس لمنع الجريمة ومعاممة المجرميف عاـ 

 قد تضمف جميع العناصر الجوىرية المميزة ليذا اإلجراء  والمبينة لطبيعتو القانونية، فقد عرفو 1975

إجراء مف إجراءات التحقيؽ في الدعوى الجزائية يتضمف أخذ شخص باإلكراه تحت :" المؤتمر بأنو

الحراسة لفترة زمنية وجيزة، بسند مف سمطة قانونية وبيدؼ إحضاره أماـ السمطة المختصة لتأمر 

". باستمرار وضعو تحت الحراسة أو إطالؽ سراحو

وقد أناطت التشريعات المختمفة بمأمور الضبط القضائي سمطة إجراء القبض عمى المتيميف 

مباشرة ودوف أمر، كإجراء لو نفس خصائص اإلجراء الصادر بو أمر مف جيات التحقيؽ المختصة 

أو مف الجيات المعنية بيذا اإلجراء أصال، وليس مجرد عماًل تنفيذيًا أو ماديًا، وىي بذلؾ تمنحو 

سمطة ذاتية لمباشرة إجراءات التحقيؽ االبتدائي، إما بمباشرة القبض عمى المتيـ الحاضر، أو إصدار 

حضاره إذا قامت المعايير المطموبة قانونا  .(267)أمر بضبطو وا 

نما  ومأمور الضبط القضائي ال يستمد سمطتو ىذه مف جية التحقيؽ كما ىو الحاؿ في الندب، وا 

يستمدىا مباشرة مف القانوف بنصوص صريحة ومعايير محددة أعطتو مجااًل واسعًا، وسمطة تقديرية 

لتقرير وجود ىذه الحاالت ومطابقتيا عمى األوضاع القائمة قبؿ اتخاذ قراره بالقبض، فال يجوز 

                                                 
. 225 . الوجٌز فً قانون اإلجراءات الجزابٌة، المرجع السابق ،ص:عوض محمد عوض:أنظر  (265)
. 28.، المرجع السابق، ص1. المشكالت العملٌة الهامة، جـ:رإوؾ عبٌد: أنظر (266)
. 477. المرجع السابق، ص:عبد هللا العكاٌلً: أنظر (267)
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لسمطات التحقيؽ أف تقمص مف اختصاص مأمور الضبط القضائي أو حرمانو مف ممارسة ىذا 

ال اعتبر تعدياًل لمقانوف مف جية ال تممؾ سمطة التعديؿ .  (268)االختصاص بدوف مسوغ قانوني وا 

وتباينت التشريعات المختمفة في المعايير التي اتخذت منيا أساسًا لتخويؿ مأمور الضبط 

القضائي اختصاصا ذاتيا في القياـ ببعض إجراءات التحقيؽ االبتدائي، وىذه اإلجراءات ال تعدو أف 

حضاره، إذ تنص المادة  تكوف سمطة ذاتية في القبض عمى األشخاص أو إصدار أمر بضبطو وا 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى الحاالت التي يجوز فييا لمأمور الضبط  (30)

مف قانوف  (34)القضائي أف يقبض عمى األشخاص بال مذكرة، وىذه المادة تقابؿ نص المادة 

. (270)مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني (99)، والمادة (269)اإلجراءات الجنائية المصري 

وعمى الرغـ مف أف المشرع األردني قد توسع أكثر مف المشرع المصري والفمسطيني، إال أف 

المستفاد مف النصوص السابقة أنيـ اشترطوا عدة شروط حتى يمكف عمى ضوئيا لمأمور الضبط 

: القضائي إجراء القبض عمى المتيـ وىذه الشروط ىي

. أف تكوف الجريمة في حالة مف حاالت التمبس  .1

 .أف تكوف الجريمة موضوع التمبس مف نوع جناية أو جنحة المعاقب عمييا بعقوبة معينة .2

 .توافر الدالئؿ الكافية عمى اتياـ شخص معيف ىو مرتكب الجريمة .3
                                                 

. 243 . المرجع السابق ،ص:محمود عودة الجبور:أنظر  (268)
لمؤمور الضبط القضابً أن ٌقبض بال مذكرة على أي شخص  "من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً على أنه  (30) تنص المادة  (269)

حالة التلبس فً الجناٌات، أو الجنح التً تستوجب عقوبة الحبس مدة تزٌد على ستة  .1 : التالٌة األحوال حاضر توجد دالبل على اتهامه فً
 .أشهر

  .إذا عارض مؤمور الضبط القضابً أثناء قٌامه بواجبات وظٌفته أو كان موقوفاًا بوجه مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان التوقٌؾ .2
إذا ارتكب جرماًا أو اتهم أمامه بارتكاب جرٌمة، ورفض إعطاءه اسمه أو عنوانه أو لم ٌكن له مكان سكن معروؾ أو ثابت فً  .3

لمؤمور الضبط القضابً فً أحوال التلبس فً الجناٌات أو "  المصري على أنالجنابٌةمن قانون اإلجراءات  (34)تنص المادة  ".نفلسطً

". الجنح التً ٌعاقب علٌها بالحبس لمدة تزٌد عن ثالثة أشهر، أن ٌؤمر بالقبض على المتهم الحاضر التً توجد دالبل كافٌة على اتهامه
ألي موظؾ من موظفً الضابطة العدلٌة أن ٌؤمر :" من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة األردنً على انه (99)تنص المادة   (270)

 فً أحوال التلبس بالجنح إذا كان .فً الجناٌات :بالقبض على المشتكً علٌه الحاضر الذي توجد دالبل كافٌة على اتهامه فً األحوال اآلتٌة

إذا كانت الجرٌمة جنحة معاقبا علٌها بالحبس وكان المشتكى علٌه موضوعا تحت مراقبة  . القانون ٌعاقب علٌها لمدة تزٌد على ستة أشهر

فً جنح السرقة والؽصب والتعدي الشدٌد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة  .الشرطة أو لم ٌكن له محل إقامة ثابت ومعروؾ فً المملكة

 ".أو بالعنؾ والقٌادة للفحش وانتهاك حرمة اآلداب
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التمبس، )ومما تقدـ يتبيف لنا أف المشرع  الفمسطيني والمصري واألردني اعتمدوا جميعًا معايير 

حيث أجازوا لمأمور الضبط القضائي سمطة إجراء القبض التمقائي  (الدالئؿ الكافية، التكييؼ القانوني

في أي فعؿ يعد جناية، مما يفيـ منو أف القبض عمى المتيـ جائز في الجنايات عمومًا وبغض 

النظر عف نوع العقوبة المقررة لمجريمة، فيستوي أف تكوف اإلعداـ أو األشغاؿ الشاقة بنوعييا أو 

السجف، كما أف القضاء أجاز لمأمور الضبط القضائي القبض عمى المتيـ متى اعتقد أف الفعؿ يعد 

جناية، حتى لو اتضح فيما بعد أف األمر ال يشكؿ جريمة، ومف ذلؾ يتبيف أف القانوف أعطى لمأمور 

الضبط القضائي سمطة التكييؼ القانوني لمجريمة، وذلؾ مف خالؿ إعطائو صالحيات في التمييز 

بيف المخالفات والجنح والجنايات باإلضافة إلى الواجبات الممقاة عمى عاتقو في كؿ منيما، وفي ىذا 

لو شاىد مأمور الضبط القضائي شخصًا يحمؿ كيس "الشأف ذىبت محكمة النقض المصرية إلى أنو 

بو مادة بيضاء وظيرت عميو عالمات االرتباؾ عند رؤيتو مأمور الضبط القضائي، وحاوؿ إخفاء 

الكيس، فإذا قاـ مأمور الضبط القضائي بالقبض عمى المتيـ وتفتيشو وأسفر ىذا التفتيش عف ضبط 

مخدر الحشيش، فإف ىذا الضبط يكوف صحيحًا ولو ثبت فيما بعد أف المادة الموجودة في الكيس 

غير مجـر حيازتيا، ذلؾ أف األعماؿ اإلجرائية تجري عمى حكـ الظاىر، وال تبطؿ مف بعد، نزواًل ما 

. (271)"يتكشؼ مف أمر الواقع

ىذا بالنسبة لمجنايات، أما الجنح فقد اشترط المشرع الفمسطيني في قانوف اإلجراءات الجزائية 

الفمسطيني وكذلؾ المشرع األردني في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني أف تكوف الجنح 

المتمبس بيا معاقب عمييا لمدة تزيد عف ستة أشير حتى يحؽ ألعضاء الضابطة القضائية القبض 

عمى المتيـ أو المشتكى عميو، ومف ىنا نالحظ أف مأمور الضبط القضائي أعطي صالحيات في 
                                                 

. 976.، ص193، رقم 20.، مجموعة أحكام محكمة النقض، س3/6/1969نقض جنابً مصري   (271)



138 

 

أما المشرع . تكييؼ الواقعة والجريمة حتى يستطيع أف يباشر اختصاصاتو في مثؿ ىذه الحاالت

المصري اشترط  أف تكوف الجنحة معاقب عمييا لمدة ثالثة أشير فأكثر حتى يحؽ لمأمور الضبط 

القضائي الضبط عمى المتيـ، وبمفيـو المخالفة فإف الجنح والمخالفات المتمبس بيا والمعاقب عمييا 

.  بعقوبة الغرامة أو الحبس دوف ثالثة أشير ال تجيز لرجاؿ الضبط القضائي القبض عمى مرتكبييا

أما بالنسبة لمعيار الدالئؿ الكافية أو السبب المعقوؿ فميس ىناؾ ضابط لمعيار الدالئؿ الكافية، 

إذ ليس . (272)ولـ يتناوؿ المشرع في فمسطيف أو مصر أو األردف وضع ضابط لمدالئؿ الكافية

المقصود بالدالئؿ الكافية أف تكوف ىذه الدالئؿ كافية إلحالة المقبوض عميو لممحاكمة بوصفو متيمًا، 

أو أنيا كافية إلصدار الئحة االتياـ ضده بؿ مجرد داللو عمى صمة الشخص بالجريمة المرتكبة، قد 

إذ مف خالؿ الوقائع الظاىرة . (273)ال ترقى في ذاتيا لمستوى األدلة التي يقدـ بيا شخص لممحاكمة

والممموسة والتي يستنتج منيا أف شخصًا معينًا ىو مرتكب الجريمة فالدالئؿ تجد أساسيا مف مجموعة 

المظاىر المادية والتي تؤيد نسبة الجريمة إلى شخص معيف، وذلؾ كأف يشتـ مأمور الضبط 

القضائي رائحة المخدر تتصاعد مف كيس يحممو المتيـ، ثـ يحاوؿ ىذا األخير التواري عف نظر 

الضابط مع ظيور عالمات االرتباؾ عميو، ويستمـز في الدالئؿ الكافية أف تكوف عمى درجة مف القوة 

تصح إلسناد جريمة إلى شخص معيف، وتعد الدالئؿ ضعيفة حاؿ وجود شخص بالقرب مف مسرح 

الجريمة، أو وجود خالؼ بينو وبيف المجني عميو، وعمى أية حاؿ فإف تقدير الدالئؿ الكافية أمر 

. (274)متروؾ لتقدير مأمور الضبط القضائي، وتحت رقابة سمطة التحقيؽ ومحكمة الموضوع

                                                 
. 259. المرجع السابق، ص:محمد عودة جبور: أنظر (272)
. 249. المشكالت العملٌة الهامة، المرجع السابق، ص:رإوؾ عبٌد:أنظر  (273)
. 493. المرجع السابق، ص:عبد هللا العكاٌلة:  أنظر(274)
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لـ تأخذ القوانيف الثالثة التي استعرضناىا بمعيار واحد لمحاالت التي يجوز فييا لمأمور الضبط 

تصنيف الجرائم القضائي إجراء القبض بدوف أمر، بؿ أنيا جمعت بيف عدة معايير منيا معيار 

ومعيار التمبس  (ثالثة شيور وستة شيور)الثالثي، ومعيار حد العقوبة وخاصة الجنحوية 

، وىنا يثور بالجريمة، ومعيار الدالئل الكافية، ومعيار التكييف القانوني لبعض األفعال الجرمية

تساؤؿ حوؿ مدى تمتع مأمور الضبط القضائي بيذه السمطة إذا ما انتيت المحكمة إلى تكييؼ 

قانوني مغاير لمتكييؼ الذي اعتمد عميو مأمور الضبط القضائي أو إذا قضت المحكمة بعقوبة 

لجريمة أقؿ مف الحد األدنى لعقوبة الجنحة المسموح بيا لمأمور الضبط القضائي، وىذا يحدث في 

أحواؿ تخفيؼ العقوبة ومدى تأثير ذلؾ عمى طبيعة الجريمة، ووصؼ التيمة سواء في حالة استعماؿ 

الظروؼ القضائية أو األعذار القانونية، فإف ذلؾ ال يمس قانونا صحة إجراء القبض الذي يباشره 

العبرة بتحديد "مأمور الضبط القضائي، وىذا ما ذىبت إليو محكمة النقض المصرية حيث قضت بأف 

العقوبة الجنحوية والقوؿ بما إذا كاف القبض جائزًا فييا ىي بالعقوبة التي يقررىا القانوف، وليس 

. (275)"بالعقوبة التي يحكـ بيا القاضي فيما بعد

أما إذا مارس مأمور الضبط سمطتو في القبض بناًء عمى أف الواقعة جناية أو جنحة معاقب 

في القانوف األردني أو )أو ستة شيور  (مصري)عمييا بالحبس مدة تزيد عمى ثالثة شيور 

ثـ رأت النيابة العامة أف الواقعة ىي مجرد مخالفة فإف ذلؾ يكشؼ عف بطالف القبض  (الفمسطيني

. (276)الذي مارسو مأمور الضبط القضائي 

                                                 
. 20.، مجموعة أحكام النقض، ص1969 ٌناٌر 13نقض جنابً مصري    (275)
. 275. المرجع السابق، ص:محمود عودة الجبور:أنظر  (276)
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وىنا ال بد مف اإلشارة أف قرار القبض ىو إجراء يأتي في المراحؿ األولى مف إجراءات التحقيؽ 

في الدعوى الجزائية، بينما تقرير وجود األعذار القانونية وتخفيؼ العقوبة يأتي في المراحؿ النيائية 

مف الدعوى الجزائية، وكذلؾ فإف السرعة التي تقتضييا طبيعة إجراءات مأمور الضبط القضائي 

وخاصة فيما يتعمؽ بالقبض عمى األشخاص ال تتصؼ بالتمحيص والتأني مما يبرر أف يكوف تقرير 

توافر األعذار القانونية وتفحصيا لسمطة االتياـ أو قضاء الحكـ كذلؾ ينبغي  

أف يكوف لمأمور الضبط القضائي معيار الوضع المحتمؿ األشد قبؿ تغيير الوصؼ القانوني 

. باستخداـ األعذار القانونية

 مف قانوف العقوبات المصري 314المادة )أما بالنسبة ألحواؿ تشديد العقوبة، كاإلكراه في السرقة 

 عمى تغيير وصؼ التيمة (277)، فمع أف الفقو قد أجمع ( مف قانوف العقوبات األردني401والمادة 

القترانو بظروؼ مشددة فإنو ال يمس ىذا التغيير معيار سمطات مأمور الضبط القضائي ألف مف 

. (278)يممؾ السمطة باإلسناد لموصؼ األقؿ يممكيا بالنسبة لألشد

أما بالنسبة لمشروع ومدى تأثيره عمى تخويؿ مأمور الضبط القضائي سمطة القبض عمى 

األشخاص فمـ تتعرض القوانيف العربية لبياف مدى تأثير الشروع في الجرائـ عمى معايير السمطة 

الذاتية لمأمور الضبط القضائي، مع أنيا عاقبت عمى الشروع في الجنايات دائمًا، وعمى الشروع في 

. (279)الجنح بنص خاص، وبقدر مف العقاب ال يصؿ في مستواه لمعقاب عف الجريمة التامة

وال يتأثر اختصاص مأمور الضبط القضائي في القانونيف المصري واألردني عف الشروع بعقوبة 

ثالثة أشير في )الجناية، ألنيا ال تنزؿ بأي حاؿ عف حد العقوبة المخوؿ لممارسة إجراء القبض 

                                                 
. 75. المشكالت العملٌة الهامة، المرجع السابق ،ص:رإوؾ عبٌد: أنظر (277)
. 272. المرجع السابق ،ص:محمد عودة الجبور:أنظر  (278)
. من قانون العقوبات األردنً (71)من قانون العقوبات المصري والمادة  (47و46)المواد   انظر (279)



141 

 

، ويختمؼ األمر في التجريـ المشروع (القانوف المصري، وستة شيور في القانوف األردني والفمسطيني

في الجنح المعاقب عمييا بنص خاص، فمف الممكف أف ينزؿ بالعقوبة إلى ما ىو دوف مستوى 

العقوبة المحددة كمعيار لمقبض، وبتطبيؽ القاعدة العامة في معيار حد العقوبة فإف الشروع في بعض 

الجنح يخرج عف مجاؿ االختصاص الذاتي لمأمور الضبط القضائي في القبض عمى األشخاص، 

بأف الشروع في الجنحة ال يخرجيا مف مجاؿ اختصاص مأمور :  إلى القوؿ(280)وقد ذىب رأي فقيي 

الضبط القضائي طالما جـر القانوف الشروع فييا، وقد يجد ىذا الرأي سنده في خطورة الشخص 

. (281)الجرمية كوف مف يشرؼ عمى ارتكاب الجريمة ىو في خطورة مف يرتكبيا

ومما سبؽ نالحظ أف القانوف الفمسطيني والمصري واألردني لـ يأخذوا بمعيار واحد لتخويؿ 

مأمور الضبط القضائي اختصاصًا ذاتيًا في القياـ بإجراءات التحقيؽ االبتدائي ومنيا القبض وأنيا قد 

جمعت عدة معايير منيا معيار التمبس في الجريمة ومعيار الدالئؿ الكافية ومعيار الوصؼ القانوني 

لمواقعة الجرمية، وحد العقوبة المقررة، ونرى أف األخذ بيذه المعايير مجتمعة يؤدي إلى كثرة األخطاء 

وخاصة أف إجراءات التحقيؽ االبتدائي تمس بطبيعتيا األشخاص في حرياتيـ في أسرار حياتيـ، 

 حوؿ معايير القبض وأثبتت ىذه الدراسة أف 1970حيث أجريت دراسة ميدانية في مصر عاـ 

ممف تـ القبض عمييـ قد وقعوا ضحية قبض خاطئ، وال أظف ذلؾ نتيجة لتعسؼ مف مأمور % 73

 .(282)الضبط القضائي أو نتيجة لجيؿ منيـ بؿ نتيجة لصعوبة األخذ بيذه المعايير مجتمعة

 األصؿ أف التفتيش تختص :النطاق القانوني لممارسة مأمور الضبط القضائي لمتفتيش- ثالثا

بإجرائو السمطة المختصة وىي النيابة العامة بحسب األصؿ، إذ يعتبر التفتيش أحد اإلجراءات 
                                                 

. 337 . المشكالت العملٌة الهامة، المرجع السابق، ص:رإوؾ عبٌد: أنظر (280)
. 276. المرجع السابق، ص:محمد عودة الجبور: أنظر (281)
 1 عدد 36.المجلة الجزابٌة القومٌة، الدكتور حسن المرصفاوي، الدكتور محمد إبراهٌم، معاٌٌر القبض دراسة مٌدانٌة، ص : أنظر (282)

. 13  مجلد 1970مارس 
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التحقيقية الخطيرة التي تيدؼ إلى البحث عف حقيقة الجريمة المرتكبة في مكمف سرىا، وطبقًا لمقاعدة 

التي تقضي بأف لكؿ أصؿ استثناء أو باألحرى أف لكؿ قاعدة شواذ فقد أجاز المشرع وعمى سبيؿ 

االستثناء لمأمور الضبط القضائي إجراء التفتيش وذلؾ في حاالت التمبس في الجريمة إذ يجوز 

لمأمور الضبط تفتيش شخص المتيـ، وتفتيش المساكف في حالة التمبس، وضبط كؿ األشياء 

واألوراؽ التي تفيد في كشؼ الحقيقة المراد معرفتيا، سواء في ذلؾ أف يكوف المتيـ فاعاًل أصميًا في 

الجريمة أـ شريكًا فييا، وقد حرصت القوانيف المختمفة عمى إبراز نصوص خاصة بالمساكف في 

مجاؿ دخوليا وتفتيشيا حماية لحرمة المسكف وصيانة لمستودع السر مف اإلفشاء، وقد وضعت لو 

الضمانات التي توازف بيف مقتضيات الضرورة وتطبيؽ القوانيف مف جانب وحماية حرمة المسكف وما 

احتواه مف أسرار مف جانب آخر، فميس المسكف محصف تحصينا كامال مف الدخوؿ أو التفتيش، 

نما لمقتضيات الضرورة والمصمحة أجازت في بعض األحواؿ دخوليا وفي أحواؿ أخرى تفتيشيا،  وا 

. وتجدر اإلشارة أنو في األحواؿ التي يجيز فييا القانوف تفتيش المساكف فيو يجيز بالضرورة دخوليا

والتصاؿ المساكف بالحريات الشخصية لألفراد فقد جاء النص عمى حمايتيا في كثير مف النصوص 

لممساكف "منو والتي تنص  (17)الدستورية ومنيا القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ في المادة 

". حرمة فال تجوز مراقبتيا أو دخوليا أو تفتيشيا إال بأمر قضائي مسبب ووفقًا ألحكاـ القانوف

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى  (26) حيث نص المشرع الفمسطيني في المادة 

حاالت التمبس والصالحيات الممنوحة لمأمور الضبط القضائي أماـ ىذه الحاالت  وكذلؾ ما ورد في 

مف ذات القانوف والتي أجاز فييا لمأمور الضبط القضائي التفتيش وفي األحواؿ  (38)نص المادة 

التي يجوز القبض فييا، ومفاد ىذه النصوص أف صحة التفتيش تتوقؼ عمى توافر حالة مف حاالت 
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القبض وليس عمى القبض الفعمي في حد ذاتو أو حالة مف حاالت التمبس إذ ال يختصر دور مأمور 

الضبط القضائي في ىذه الحاالت عمى قبض المتيـ فحسب بؿ لو سمطة تفتيشو وتفتيش مسكنو  إذا 

اتضح أنو يخفي فييا وثائؽ أو أشياء تتعمؽ بالجريمة التي ارتكبت، وكذلؾ ما نصت عميو المادة 

، وىو ما خولو القانوف األردني لمأمور الضبط القضائي في (283)مف قانوف اإلجراءات المصري (47)

.  (284)مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني (46)حالة الجـر المشيود في المادة 

ويبدو مف ىذه النصوص أف ىذه القوانيف قد خولت مأموري الضبط القضائي سمطة واسعة في 

تفتيش المساكف خاصة إذا ما كاف السبب التمبس في الجريمة مباشرًا أو غير مباشر، فيي شاممة 

لجميع حاالت التمبس بجناية أو جنحة في األحواؿ المسموح بيا قانونا ، وال يقتصر دور مأمور 

الضبط القضائي في تفتيش المساكف عمى مسكف المتيـ بؿ يجوز لو تفتيش منازؿ المساىميف معو 

في الجريمة، فجميعيـ في نظر القانوف متيميف، إذا مارس مأمور الضبط القضائي سمطتو بناًء عمى 

، ولـ تخوؿ ىذه القوانيف ألن حالة التمبس تالزم الجريمة ذاتيا ال شخص مرتكبياحالة التمبس، 

. (285)مأمور الضبط القضائي سمطة ذاتية في تفتيش منازؿ غير المتيميف باالستناد إلى حالة التمبس

ومف ىنا يجب التفرقة بيف المقصود باألحواؿ المبينة في القانوف وىي حاالت الدخوؿ بقصد 

التفتيش كإجراء مف إجراءات التحقيؽ أو المعاينة أو الخبرة، وبيف الحاالت األخرى والمتمثمة في نص 

ال يجوز دخوؿ المنازؿ مف : "مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى انو (48)المادة  

 حالة .طمب المساعدة مف الداخؿ:  السمطات المختصة بدوف مذكرة إال في إحدى الحاالت التالية
                                                 

لمؤمور الضبط القضابً فً حالة التلبس بجناٌة أو جنحة أن :"  المصري على انه الجنابٌةمن قانون اإلجراءات (47)تنص المادة   (283)

. ٌفتش منزل المتهم، وٌضبط فٌه األشٌاء واألوراق التً تفٌد فً كشؾ الحقٌقة إذا اتضح له من إمارات قوٌة أنها موجودة فٌه
( 44)أن موظفً الضابطة العدلٌة المذكورٌن فً المادة :" من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة األردنً على انه (46)تنص المادة   (284)

ملزمون فً حال وقوع جرم مشهود أو حالما ٌطلبهم صاحب البٌت أن ٌنظموا ورقة الضبط وٌستمعوا إلفادات الشهود وان ٌجروا التحرٌات 
وتفتٌش المنازل وسابر المعامالت التً هً فً مثل هذه األحوال من وظابؾ المدعً العام وذلك كله طبقا للصٌػ والقواعد المبٌنة فً 

  ."الفصل الخاص بإجراء وظابؾ المدعً العام
. 375.م ، ص1981محمد عودي ذٌاب جبور، االختصاص القضابً لمؤمور الضبط، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، : أنظر  (285)
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 في حالة تعقب شخص يجب القبض عميو، أو . إذا كاف ىناؾ جريمة متمبسًا بيا.الحريؽ أو الغرؽ

  ."شخص فر مف مكاف أوقؼ فيو بوجو مشروع

 

فالمقصود بالحاالت األخرى التي يجوز فييا لمأمور الضبط القضائي دخوؿ المنازؿ دوف مذكرة 

سواء لطمب المساعدة أو النجدة أو حالة الحريؽ والغرؽ أو حاالت الضرورة عمومًا، فقد أجاز 

القانوف األردني لمأمور الضبط القضائي الدخوؿ إلى المساكف بإجراء التحريات فيما إذا توافر لديو 

 مف قانوف أصوؿ المحاكمات 93المادة )اعتقاد بأف جناية ارتكبت أو أنيا ارتكبت منذ أمد قريب 

، ويبدو أف القانوف األردني اعتبر ىذه الحالة مف حاالت الضرورة، القترانيا بالمادة (الجزائية األردني 

التي تنص عمى حاالت االستعانة واالستدعاء، وال ييـ أف تكوف الجريمة مف نوع جناية أو جنحة،  

شأنيا شأف تعقب شخص فر ودخؿ إلى المسكف، فدخوؿ المنزؿ في ىذه الحاالت ال يقصد بو إجراء 

مف إجراءات التحقيؽ وال يعد تفتيشًا بالمعنى القانوني الصحيح ولكف بقصد القبض عمى شخص 

ومف ىنا ال يجوز لمأمور الضبط القضائي إذا دخؿ المنزؿ في ىذه . (286 )صدر أمر بالقبض عميو

ال كاف عممو باطاًل بما يترتب عميو، دوف إخالؿ بمسائمتو جنائيا  الحاالت أف يقوـ بإجراء تفتيش، وا 

إف كاف ليا مقتضى، ومع ذلؾ فإف صادؼ مأمور الضبط القضائي جريمة متمبس بيا أثناء دخولو 

لممنزؿ، يجوز لمأمور الضبط أف يتخذ بشأنيا كافة إجراءات الضبط ،ويترتب عمييا ما يترتب عمى 

حالة التمبس مف آثار، وكذلؾ أوجب القانوف األردني عمى مأمور الضبط القضائي إتباع القواعد 

والصيغ المقررة التي يتبعيا المدعي العاـ أثناء قياـ مأمور الضبط القضائي التحقيؽ في الجرائـ 

                                                 
قضت محكمة النقض المصرٌة بجواز دخول منزل بقصد تعقب شخص فر إلى داخلة للقبض علٌه وتفتٌشه باالستناد إلى أمر صادر    (286)

. 1047.، ص214، رقم 18.، مجموعة أحكام النقض، س1967 أكتوبر 3من الجهة المختصة على أساس نظرٌة الضرورة، نقض 
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المتمبس بيا، حيث اشترط القانوف األردني عمى مأمور الضبط القضائي اصطحاب كاتب أثناء القياـ 

 مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية 46المادة )بإجراءات التحقيؽ ومف بينيا أعماؿ التفتيش 

، وىذا الشرط لـ يرد في القانوف الفمسطيني أو المصري، حيث قضت محكمة النقض (األردني

المصرية بأف القانوف ال يوجب مصاحبة الكاتب لممحقؽ وتوقيعو إال في إجراءات التحقيؽ التي 

تستمـز تحرير محاضر، أما إجراءات التحقيؽ األخرى كالقبض والتفتيش فيي بطبيعتيا ال تستمـز 

، وكذلؾ األمر بالنسبة لمقانوف (287)تحرير محاضر إذ تصرؼ فكر المحقؽ عف ميمتو األصمية

الفمسطيني لـ يرد فيو ما يوجب اصطحاب مأمور الضبط القضائي لكاتب أثناء عممية التفتيش في 

  حالة التمبس بالجريمة

ونرى ضرورة أف يحاط إجراء التفتيش بالضمانات المطموبة ألعماؿ التحقيؽ عامة ومف وبينيا 

اصطحاب كاتب ضبط حتى لو كاف القائـ بو مأمور ضبط بناء عمى سمطة مباشرة مف القانوف دوف 

ندب، والواقع أف عدـ التقيد باألصوؿ المرعية الواجبة عمى سمطة التحقيؽ األصمية في مجاؿ 

ممارسات مأمور الضبط القضائي لسمطاتو االستثنائية يغير طبيعة ىذا اإلجراء، مف إجراء استدالؿ  

إلى إجراء تحقيؽ، حيث لـ تشترط القوانيف صيغا وأشكاال معينة في أعماؿ االستدالؿ بشكؿ 

. (288)عاـ

ومما سبؽ نالحظ أف القانوف الجزائي أعطى لمأمور الضبط القضائي سمطات التحقيؽ في 

الحاالت التي يجوز فييا القبض دوف مذكرة، كما في حالة التمبس بالجريمة، ولكف اشترط أف تكوف 

الجريمة المرتكبة مف نوع جناية أو جنحة تزيد عقوبتيا عف ستة أشير، وبذلؾ فإنو أعطى لمأمور 

                                                 
. 841.، ص165 رقم 12.، مجموعة أحكام النقض، س1961 أكتوبر 23نقض    (287)
. 233.، ص12 رقم 12.، مجموعة أحكام النقض، س961نقض جنابً مصري    (288)
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الضبط القضائي سمطة تقديرية في تكييؼ الجريمة حسب التقسيـ الثالثي لمجرائـ وتحت رقابة النيابة 

العامة ومحكمة الموضوع، وبذلؾ يكوف مأمور الضبط القضائي ىو أوؿ مف باشر إجراء التكييؼ 

القانوني لمجريمة، إال أف النيابة العامة ال تتقيد بيذا التكييؼ القانوني لمجريمة، إذ مف واجبيا أف 

. تتفحص اإلجراءات التي قاـ بيا مأمور الضبط القضائي وتعطي لمفعؿ وصفو القانوني السميـ

 

المطمب الثاني 

دور النيابة العامة في تكييف الواقعة الجرمية 

 تدخؿ الدعوى في حوزة النيابة العامة عف طريؽ اإلخبار المقدـ ليا مف جية رسمية أو عادية، 

أو عف طريؽ إحالة محضر جمع االستدالالت مف الضابطة القضائية لمنيابة العامة عف الجرائـ 

المرتكبة، كما وتضع النيابة العامة أيضًا يدىا عمى الدعوى في الجرائـ المتمبس بيا تمقائيًا وبشكؿ 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية  (26)مباشر في إحدى حاالت التمبس بالجريمة التي حددتيا المادة 

الفمسطيني، أو في حالة تقديـ الشكوى مف المجني عميو، أو مف المتضرر جراء جريمة يتخذ فييا 

صفة االدعاء المدني وال يعد الشاكي مدعيًا شخصيًا إال إذا اتخذ صفة االدعاء الشخصي  صراحة 

في الشكوى أو في تصريح خطي الحؽ أو ادعى في إحداىما بتعويضات شخصية، كما وتدخؿ 

محاكـ )الدعوى أيضا في حوزة النيابة العامة في حالة إحالة القضية إلييا مف محاكـ الدرجة األولى 

وذلؾ عندما تقاـ الدعوى أماـ محكمة الدرجة األولى مباشرة دوف أف تمر عمى  (الصمح أو البداية

النيابة العامة، ورأت المحكمة أف الفعؿ يشكؿ جناية، أو جنحة، فإنيا تصدر قرارًا بإحالة المتيـ  إلى 

النيابة العامة المختصة بالتحقيؽ في ىذه الدعوى، كما وتدخؿ أيضا الدعوى في حوزة النيابة العامة 
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بإحالة القضية إلى وكيؿ النيابة العامة بطريؽ تعييف المرجع وىذا في حالة ما إذا وقعت جريمة 

وباشر التحقيؽ فييا أكثر مف وكيؿ نيابة باعتبار أف الجريمة عائدة لكؿ منيما، أو قرر كؿ منيما 

عدـ اختصاصو لتحقيقيا، فإف ىذا الخالؼ عمى االختصاص يحؿ مف خالؿ السمطة اإلدارية لمنائب 

 .(289 )العاـ عمى أعضاء النيابة العامة ، أو بطريؽ تعييف المرجع وفقا ألحكاـ  القانوف المصري

والحقيقة أف وكيؿ النيابة غير ممـز بوصؼ المشتكي لمواقعة الجرمية المذكورة في الشكوى التي 

يتقدـ بيا المشتكي مباشرة، كما ال يتقيد أيضا بالوصؼ الوارد بكتاب مأمور الضبط القضائي، بؿ 

واجب وكيؿ النيابة أف يسبغ عمى الواقعة المطروحة عميو وصفيا الصحيح طبقا لمقانوف، ألف وصؼ 

المشتكي أو مأمور الضبط القضائي ليس نيائيًا، وال يوجد ما يمنع وكيؿ النيابة مف تكييفيا متى رأى 

أف ترد الواقعة بعد سماع البيانات المقدمة إلى الوصؼ القانوني الذي يرى أنو الوصؼ القانوني 

سنتناوؿ اختصاص : (الفرع األول) في :فرعينبناء عمى ما سبؽ سنقسـ ىذا المطمب إلى  والسميـ،

سنتناوؿ سمطة النائب : (الفرع الثاني)وفي  .رئيس ووكيؿ النيابة العامة في تكييؼ الواقعة اإلجرامية

 .العاـ أو مساعدوه في التكييؼ القانوني واإلحالة

 

الفرع األول 

اختصاص  النيابة العامة  في تكييف الواقعة اإلجرامية 

، وىي النائبة عف المجتمع والمكمفة (290 )تعتبر النيابة العامة شعبة مف شعب السمطة القضائية

بتمثيؿ المصالح العامة، وتختص دوف غيرىا بتحريؾ الدعوى الجزائية وذلؾ بإجراء التحقيؽ فييا 

                                                 
 السابق المرجع.239.ص:  الحمٌد عبد رمضان أشرؾ:أنظر (289)
 ما بٌن من أعضابها الشارع خول القضابٌة السلطة شعب من شعبة العامة النٌابة "بؤن لها حكم فً المصرٌة النقض محكمة قضت  (290)

 .58.ص ،7 رقم ،12.س النقض أحكام مجموعة ، 9/1/1961 نقض". العمومٌة الدعوى ومباشرة التحقٌق سلطة خول
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بنفسيا أو بمف تفوضو بمأموري الضبط القضائي وفقا ألحكاـ القانوف، والقاعدة التي تحكـ التحقيؽ 

االبتدائي الذي تقـو بو النيابة العامة أف عمى وكيؿ النيابة تقصي الحقيقة الخالصة، والقياـ بأعماؿ 

التحقيؽ الالزمة، ليقدـ إلى المحكمة ممؼ الدعوى، مضمنًا إياه صورة كاممة وواضحة لجميع عناصر 

القضية، ما كاف منيا في مصمحة المتيـ أو ما كاف ضد مصمحتو، وىذه القاعدة تنطبؽ عمى وكيؿ 

. (291)النيابة والنائب العاـ عندما تكوف الدعوى في حوزة أيا منيما

وفي البداية تقتضي اإلحاطة بحدود الدعوى في ىذه المرحمة ومدى االلتزاـ بمبدأ عينية الدعوى 

وشخصيتيا، وفي سمطة النيابة العامة لمتكييؼ القانوني لمواقعة، وفيما يخرج مف سمطة النيابة العامة 

 :في ىذه المرحمة

القاعدة في التشريعات التي تفصؿ بيف وظيفتي اإلدعاء أو : قاعدة التقيد باالختصاص النوعي- أوال

المالحقة، والتحقيؽ االبتدائي أنو متى دخمت الدعوى في حوزة قضاء التحقيؽ وجب عميو التقيد بمبدأ 

، ومفاد ذلؾ أف ىذا القضاء يباشر التحقيؽ بالواقعة  المقامة بيا الدعوى، أما الوقائع (عينية الدعوى)

التي لـ ترد في االدعاء فميس لو أف يباشر التحقيؽ بشأنيا، ألنو يكوف بذلؾ قد اعتدى عمى وظيفة 

. (292)االدعاء التي تختص بيا النيابة العامة

أما في التشريع الفمسطيني وكذلؾ األردني فإف الوضع مختمؼ تمامًا، فالنيابة العامة ال تتقيد 

بمبدأ عينية الدعوى، طالما أنيا تجمع بيف وظيفتي االتياـ والتحقيؽ االبتدائي، فميا أف تباشر 

                                                 
 .617.شرح قانون اإلجراءات الجزابٌة، المرجع السابق، ص: محمود نجٌب حسنً:أنظر  (291)
.  416.شرح قانون أصول المحاكمات الجزابٌة، المرجع السابق، ص: حسن الجوخدار:  أنظر(292)

ذهبت بعض التشرٌعات العربٌة فً كل من تونس والجزابر والمؽرب وسورٌا ولبنان إلى تقرٌر مبدأ عٌنٌة الدعوى بالنسبة لقاضً -  
التحقٌق، أي أن قاضً التحقٌق ٌتقٌد بالواقعة أو الوقابع المطلوب منه تحقٌقها، فال ٌجوز له أن ٌتطرق بالبحث فً الوقابع الجدٌدة التً 

تظهر أثناء التحقٌق وكل ما له فً هذه الحالة أن ٌحٌل الملؾ إلى النٌابة العامة لتقدم له طلبا إضافٌا بشؤن التحقٌق فً هذه الوقابع، بٌد أنه ال 
قاضً التحقٌق ٌضع ٌده على الفعل "ٌتقٌد بالوصؾ الذي تعطٌه النٌابة العامة للواقعة، وهذا ما قضت به محكمة النقض السورٌة بقولها بؤن 

 مجموعة القواعد 31/3/1965نقض سوري ...." الجرمً وال ٌتقٌد بالوصؾ الذي تقام به الدعوى وله أن ٌعطً الجرم وصفه القانونً
 .416.أشار إلٌه الدكتور حسن الجوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات، المرجع السابق، ص. 60.، ص119القانونٌة رقم 
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التحقيؽ في أي واقعة جرمية يصؿ نبأىا إلى مسامعيا بأي طريؽ، حتى أنيا ال تتقيد بالواقعة التي 

تتضمنيا شكوى المجني عميو أو االدعاء الشخصي المقدـ مف المتضرر مف وقوع الجريمة، طالما 

أف الواقعة مما يجوز فييا تحريؾ الدعوى الجزائية ومباشرة التحقيؽ دوف قيد ما كالشكوى أو اإلذف 

مف جية معينة، أما الوقائع التي تتوقؼ إقامة الدعوى فييا عمى قيد معيف فإف رفع القيد عف بعضيا 

. (293)يؤدي إلى عدـ إمكاف مباشرة التحقيؽ في البعض اآلخر

لذا يجب عمى وكيؿ النيابة بداية أف يراجع اختصاصو سواء كاف مختصا بطريؽ االتياـ 

االفتتاحي لمنيابة العامة أو عف طريؽ شكوى المجني عميو، كما يجب أف يحدد التكييؼ القانوني 

لمواقعة، فإذا تبيف لو أنيا ال تشكؿ جريمة جنائية يصدر أمر بعدـ االختصاص، أما إذا رأى أنيا 

تدخؿ في اختصاصو يباشر التحقيؽ فييا ويسبغ عمييا التكييؼ القانوني السميـ باألمر الصادر 

. (294)بالتصرؼ بالتحقيؽ

واختمفت األنظمة اإلجرائية حوؿ مدى إلزاـ النيابة العامة بتحريؾ الدعوى الجزائية أثر عمميا بنبأ 

ىؿ يجب عمى النيابة العامة تحريؾ الدعوى تمقائيا، : الجريمة بأية وسيمة كانت، فقد ثار السؤاؿ اآلتي

أـ يفضؿ أف يترؾ ليا قدر مف حرية المالئمة بيف تحريكيا ورفعيا، وبيف حفظ األوراؽ دوف تحريؾ 

الدعوى؟، ولقد كاف لألصؿ التاريخي لنظاـ لمنيابة العامة أثر كبير وحتى وقتنا الحاضر، في حدود 

الصالحيات والسمطات الممنوحة ليا، وفي االختالؼ حوؿ طبيعة ىذا الجياز، فيؿ يمثؿ السمطة 

 .التنفيذية؟ أـ أنو يعتبر جزء مكمؿ لمقضاء ليتكوف منيما معا الجياز القضائي لمدولة؟

                                                 
(293)

 .79.، المرجع السابق ،ص1996التحقٌق االبتدابً فً قانون أصول المحاكمات الجزابٌة، القاهرة، : حسن الجوخدار: أنظر 
(294)

 .289.، ص2005 منشور 1981القرار بؤن ال وجه إلقامة الدعوى الجزابٌة، رسالة دكتوراه، : نظام المجالً: أنظر 
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وقد اختمؼ الفقو اإلجرائي وكذلؾ األنظمة اإلجرائية المختمفة حوؿ اإلجابة عمى التساؤالت 

 نظاـ والثانييطمؽ عميو نظاـ الشرعية، األول : السابقة، وكاف نتيجة ىذا الخالؼ ظيور نظاماف

: المالئمة

يقوـ عمى أف الشرعية ال تتحقؽ إال بتدخؿ القضاء، ومف أجؿ ذلؾ اجتيد أنصاره : نظام الشرعية. 1

في تأصيؿ الخصومة الجزائية بوصفيا رابطة إجرائية، حتى تكوف بعيدة عف تدخؿ السمطة التنفيذية 

ذا كانت الشرعية ال تتحقؽ إال بتدخؿ القاضي فال بد مف تحريؾ الدعوى  ممثمة بالنيابة العامة، وا 

الجزائية بطريؽ الوجوب عمى النيابة العامة حتى تصؿ الدعوى إلى يد القضاء، وحتى إذا رأت النيابة 

العامة أف ال محؿ لمسير في الدعوى فال تممؾ حفظ األوراؽ بؿ يتعيف عمييا عرض األمر عمى 

. ( 295)القضاء

يستند أنصاره إلى أف النيابة العامة ىي جياز مف أجيزة الدولة تبغي في : نظام المالئمة. 2

تصرفاتيا الصالح العاـ، وحتى لو اعتبرت ذات طبيعة إدارية أكثر منيا قضائية، فإف منحيا السمطة 

التقديرية في تحريؾ الدعوى الجزائية يخفؼ عف القضاء عبئًا كبيرًا دوف أف يكوف ىناؾ ضرر طالما 

أف الصالح العاـ ىو مناط تصرفاتيا، وقد أخذت بعض التشريعات بنظاـ المالئمة في تحريؾ 

الدعوى، خاصة أف االتجاه الحديث ىو نحو االعتراؼ بالصفة القضائية لمنيابة العامة، ومعنى ذلؾ 

أف النيابة العامة إذا ما أخطرت بنبأ الجريمة فعمييا أف تالءـ بيف تحريؾ الدعوى والسير فييا وبيف 

. (296)عدـ تحريكيا، وحفظ األوراؽ، متخذة مف الصالح العاـ معيار ليا

                                                 
 .129.ص السابق المرجع: الحمٌد عبد رمضان أشرؾ:أنظر (295)
. بعدها وما 104.ص السابق، المرجع الجزابٌة، اإلجراءات قانون شرح: حسنً نجٌب محمود:أنظر (296)

 بؤنها الجزابٌة الدعوى تعرؾ لذلك االستدالل، أعمال من عمل ولٌس نطاقها فً داخال إجراء ٌفترض الجزابٌة الدعوى فتحرٌك -
 فاصل بات حكم صدور حتى الجرٌمة بنبؤ إخطارها لحظة منذ تحقٌق سلطة بوصفها العامة النٌابة قبل من تتخذ التً اإلجراءات مجموعة"

". البراءة أم باإلدانة سواء الموضوع فً
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وقد اختمفت األنظمة اإلجرائية في مدى األخذ بكمى النظاميف ومدى التوفيؽ بينيما، فنجد أف 

المشرع الفمسطيني سمؾ مسمكا توفيقيا بيف التحريؾ اإللزامي وبيف المالئمة في ذلؾ، فبالنسبة لمجنح 

بأف المشرع الفمسطيني قد أخذ صراحة بنظاـ المالئمة في التحريؾ، فوفقا : والمخالفات يمكف القوؿ

إذا رأت النيابة العامة في : "مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني والتي جاء نصيا (53)لممادة 

مواد المخالفات والجنح أف الدعوى صالح إلقامتيا بناًء عمى محضر جمع االستدالالت تكمؼ المتيـ 

وبمفيـو المخالفة لنص المادة المذكورة فإذا كانت الدعوى ". بالحضور مباشرة أماـ المحكمة المختصة

غير صالح إلقامتيا فإنيا تأمر بحفظ الدعوى، ويالحظ ىنا أف المشرع لـ يقيد النيابة العامة بأسباب 

، فإف ىذه العبارة مرنة يندرج (إف الدعوى صالحة إلقامتيا)محددة لحفظ األوراؽ إذ انو استخدـ عبارة 

تحتيا كافة أسباب الحفظ كعدـ األىمية، أو لكوف الجريمة تافية، أو لكوف توقيع العقوبة عمى 

مرتكبيا يحقؽ ضررًا اكبر مف الضرر الناتج عف الجريمة ذاتيا، أو بغير ذلؾ مف األسباب التي 

 2009تراىا النيابة العامة، وىذا ما   أشارت التعميمات الصادرة عف النائب العاـ الفمسطيني لسنة 

مف قانوف اإلجراءات  (149 )وىنا نرى ضرورة ألتفرقو بيف أسباب الحفظ الواردة بنص المادة  . (297)

مف ذات القانوف  ( 53)صالحو إلقامتيا الواردة في نص المادة  )الجزائية وبيف المقصود بعبارة 

لتعمؽ ىذه العبارة بأجراء تحقيؽ او استكمالو مف قبؿ النيابة العامة دوف أف يكوف المقصود فييا حفظ 

                                                                                                                                                 
 دون العامة النٌابة تجرٌه الذي بالتحقٌق إال الجزابٌة الدعوى تتحرك وال تنعقد ال الخصومة "بؤن المصرٌة النقض محكمة قضت وكذلك -

 الحكم، جهات أمام الدعوى برفع أو القضابً، الضبط مؤموري من الؽرض لهذا تنتدبه بمن أو بنفسها سواء تحقٌق سلطة بوصفها ؼٌرها،

 أحكام مجموعة ،25/2/1968 مصري جنابً نقض". التلبس حالة فً ولو االستدالل سلطات به تقوم آخر إجراء بؤي بدأت قد تعتبر وال

 .48.ص ،26 رقم 19.س النقض
ٌجوز للنٌابة العامة رؼم ثبوت الواقعة، " بؤنه2009من كتاب التعلٌمات القضابٌة للنابب العام الفلسطٌنً عام  (634) المادة نصت (297)

وتوافر أركان الجرٌمة أن تقرر حفظ األوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحرٌك الدعوى الجزابٌة قبل المتهم، كما لو كانت 
الواقعة قلٌلة األهمٌة، أو كان قد تم التصالح بٌن المتهم والمجنً علٌه وكانت بٌنهما صلة قرابة، أو كان المتهم طالبا ولم ٌرتكب جرابم من 
قبل، وٌكون الحفظ فً تلك األحوال قطعٌا لعدم األهمٌة، وٌعتمد ذلك كله على فطنة عضو النٌابة وحسن تقدٌره، وٌراعى فٌه التنبٌه على 

 ".المتهم بعدم العودة إلى مثل ذلك مستقبال
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الدعوى مف عدمو والذي يتـ اتخاذه بعد االنتياء مف إجراءات التحقيؽ وباألحواؿ المنصوص عمييا 

. مف ذات القانوف (149)في المادة 

ذا كاف المشرع الفمسطيني قد منح النيابة العامة المالئمة في التحقيؽ في دعاوى الجنح  وا 

والمخالفات دوف إجراء تحقيؽ فييا ، فإف األمر ليس كذلؾ بالنسبة لمجنايات، فبالنسبة ليذه األخيرة 

يقـو مبدأ إلزامية التحقيؽ وتحريؾ الدعوى، فال يجوز لمنيابة العامة إذا عممت بجريمة مف نوع جناية 

جراء التحقيؽ فييا،  نما تمتـز بضرورة تحريكيا وا  أف تالءـ بيف التحقيؽ وتحريؾ الدعوى مف عدمو، وا 

مف قانوف  (53)وال يجوز ليا أف تأمر بحفظ الدعوى دوف تحقيؽ، والدليؿ عمى ذلؾ أف المادة 

اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ذكرت المخالفات والجنح دوف الجنايات ، ىذا باإلضافة إلى أف 

المشرع الفمسطيني أوجب عمى النيابة العامة استجواب المتيـ في الجنايات جميعا والجنح التي يرى 

، باإلضافة إلى ذلؾ أوجب القانوف ( مف قانوف اإلجراءات الفمسطيني95المادة )استجوابو فييا 

الفمسطيني عمى النيابة العامة االنتقاؿ الفوري بمجرد إخطاره بجناية متمبس بيا، بينما لـ يستمـز ذلؾ 

مف قانوف ( 27)بالنسبة لمجنح المتمبس بيا لخضوعيا لمبدأ المالئمة، وىذا ما جاء بنص المادة 

ذا كاف المشرع يمـز النيابة العامة بضرورة تحريؾ الدعوى عمى  اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ، وا 

وجو السرعة في الجنايات المتمبس بيا فما كاف لو اف يفعؿ ذلؾ لوال وجود الواجب العاـ بضرورة 

ال لترؾ أمر الجنايات لتقدير النيابة العامة كما فعؿ بالنسبة  تحريؾ الدعوى في الجنايات عموما، وا 

. (298)لمجنح المتمبس بيا

مف قانوف اإلجراءات الجنائية عمى  (63)أما بالنسبة لموقؼ المشرع المصري، فقد نصت المادة 

إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أف الدعوى صالحو لرفعيا بناًء عمى : "أنو
                                                 

(298)
 .121.، ص2009 التعلٌمات القضابٌة للنابب العام الفلسطٌنً، القسم الجزابً لسنة  
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وكذلؾ ما نصت ". االستدالالت التي جمعت، تكمؼ المتيـ بالحضور مباشرة أماـ المحكمة المختصة

إذا رأت النيابة العامة أنو ال محالة لمسير : "مف ذات القانوف التي تنص عمى أنو (61)عميو المادة 

وبذلؾ نالحظ أف المشرع الفمسطيني سمؾ نفس مسمؾ المشرع ". في الدعوى، تأمر بحفظ األوراؽ

المصري الذي منح النيابة العامة المالئمة في تحريؾ الدعوى والتحقيؽ في الجنح والمخالفات دوف 

. (299)الجنايات، إذ تقوـ ىذه األخيرة عمى مبدأ إلزامية تحريؾ الدعوى والتحقيؽ فييا 

مف قانوف أصوؿ  (أ/130)أما بالنسبة لموقؼ المشرع األردني وبالرجوع إلى نص المادة 

نالحظ أف المشرع األردني لـ يجز لممدعي العاـ  (133/4)المحاكمات الجزائية األردني، والمادة 

، وىذا ال يعني أف المشرع حاالت انتفاء الدليؿ، أو أف األدلة غير كافيةتقرير منع المحاكمة إال في 

األردني قد أعطى لمنيابة العامة سمطة وزف األدلة وتقديرىا بيدؼ الترجيح بأف القضية في الحالة 

التي ىي عمييا صالحة أو ليست صالحة إلحالتيا إلى قضاء الحكـ، وال يعني ذلؾ أف النيابة العامة 

تقـو بوزف األدلة لغرض التجريـ واإلدانة، بؿ مف أجؿ تقدير مدى كفايتيا لمنع المحاكمة أو لزوميا 

ألف النيابة العامة تحقؽ وال تحكـ وليس مف صالحيتيا تقرير اإلدانة أو البراءة، فيذا التقدير ال تممكو 

وىذا ما قررتو محكمة التمييز األردنية في أكثر مف موقؼ إذ قضت . (300)سوى محكمة الموضوع

نما ينحصر دوره في مالحقة :   "محكمة التمييز بأنو ال يممؾ المدعي العاـ حؽ وزف البينات، وا 

الجرائـ وتعقب مرتكبييا وجمع األدلة وتقديـ الفاعؿ إلى المحكمة المختصة التي ليا وحدىا الحؽ في 

نالحظ أف المشرع األردني أخذ بفكرة الشرعية وبمزـو تدخؿ القضاء، وبذلؾ . (301)...." وزف البينات

 إذ ال تممؾ النيابة العامة حفظ الدعوى الجزائية إال في حالة عدـ وجود دليؿ أو لعدـ كفاية األدلة،

                                                 
(299)

 .185.المرجع السابق، ص: عبد الفتاح مراد: أنظر 
(300)

 .534.المرجع السابق، ص: حسن الجوخدار: أنظر 
(301)

  .10/5/2005، تارٌخ 509/2005، منشورات مركز عدالة 9/2/2004، تارٌخ 18/2004 تمٌٌز جزاء أردنً،  
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وىذا ما أكدتو محكمة التمييز األردنية، والذي جاء موقفيا مغايرًا لموقؼ المشرع المصري والفمسطيني 

المذاف سمكا مسمكًا توفيقيًا بيف التحريؾ اإللزامي والمالئمة في سمطة النيابة العامة في تحريؾ الدعوى 

. الجزائية وخاصة في الجنح والمخالفات 

القاعدة أنو عندما تضع النيابة : قاعدة تقيد النيابة العامة بالتكييف القانوني لمواقعة الجرمية- ثانيا

العامة يدىا عمى الواقعة تقـو بما يسمى بعممية التكييؼ القانوني، والتي تعني دراسة ىذه الواقعة مف 

جميع وجوىيا وما رافقيا مف ظروؼ ومالبسات تتعمؽ بيا أو بالمتيـ والبحث عف النص القانوني 

 كما حدثت عمى أرض الواقع الواقعة المنطبؽ عمى الواقعة، فالتكييؼ القانوني ىو إجراء مطابقة بيف 

 كما حددىا المشرع في نص مف نصوص قانوف العقوبات أو القوانيف المكممة لو أو والجريمة

إما : المستقمة عنو، وتظؿ النيابة العامة تقمب الواقعة عمى النصوص حتى توصؿ إلى نتيجة تتمثؿ

في إدراج تمؾ الواقعة تحت حكـ نص قانوني معيف يجرميا ويعاقب عمييا بعقوبة جنائية أو جنحوية 

، قد تكوف القتؿ العمد، أو السرقة الموصوفة، (تكييؼ الواقعة)أو تكديرية، ويطمؽ عمييا تسمية معينة 

طبقا لمادة قانونية محددة، وقد ال تندرج الواقعة تحت حكـ أي نص مف نصوص قانوف العقوبات أو 

القوانيف الخاصة، وحيف ذاؾ تصؿ النيابة العامة إلى نتيجة مؤداىا أف الواقعة ال تؤلؼ جرمًا، 

وتأسيسًا عمى ذلؾ يجب عمى سمطة التحقيؽ البحث في الجريمة مف حيث أركانيا وظروفيا وأسبابيا 

ودوافعيا وأدلتيا لغاية الوصوؿ إلى اتخاذ القرار المالئـ، فيتعيف عمييا أف تتحقؽ مف ركف عدـ 

المشروعية، وأسباب التبرير، والبحث في الركف المادي لمتأكد مف توافر عناصره، السموؾ والنتيجة 

والرابطة السببية بينيما، وكوف الجريمة تامة أو في مرحمة الشروع التاـ أو الناقص، والتحقؽ مف 

الدور الذي قاـ بو كؿ مساىـ مف المساىميف في الجرمية، والوصؼ الذي ينطبؽ عميو، الفاعؿ أو 
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الشريؾ أو المحرض أو المتدخؿ، كما يتعيف عمى سمطة التحقيؽ البحث في توافر األعذار المخففة 

القانونية، واألسباب والظروؼ المشددة، وعمييا دراسة حالة المتيـ العقمية والنفسية، واألصؿ أف 

سنادىا إلى  ينصب عمؿ سمطة التحقيؽ عمى ماديات الجريمة لمتحقؽ مف كوف الواقعة تؤلؼ جرما وا 

المتيـ، ولكف عمميا يتناوؿ أيضا معنويات الجريمة، فيتعيف عمييا أف تحقؽ مف توافرىا وتحديد نوعيا 

حتى تتوصؿ إلى التكييؼ القانوني الصحيح لمجريمة التي تسندىا إلى المتيـ، إذ انو بدوف الوقوؼ 

عمى حقيقة الركف المعنوي ال تتمكف النيابة العامة مف تعييف المحكمة المختصة بنظر الدعوى، كما 

أف انتفاء الركف المعنوي في صورة القصد قد ينفي وصؼ الجريمة عف واقعة في صورة الخطأ، 

كإتالؼ ماؿ الغير المنقوؿ عف غير قصد، وأخيرا يتعيف عمى النيابة العامة التأكد مف أف الدعوى 

العامة انقضت أو لـ تنقضي ألي سبب كاف، لوفاة الجاني أو العفو العاـ أو التقادـ أو التنازؿ عف 

. (302)الشكوى أو االدعاء الشخصي أو الطمب

ذا كاف الغرض األساسي مف التحقيؽ االبتدائي ىو إعداد القضية لمعرض عمى قضاء الحكـ  وا 

كي ال يعرض عميو غير التيـ المرتكزة عمى أساس متيف مف الوقائع والقانوف، وفي ذلؾ مراعاة 

لمصمحة األفراد والمصمحة العامة عمى حد سواء، فمف الميـ لمعدالة أف تقـو النيابة العامة بإجراءات 

التحقيؽ االبتدائي الخاصة بالتنقيب عف األدلة قبؿ حفظ الدعوى أو إحالتيا إلى المحكمة، سواء تمؾ 

اإلجراءات الخاصة بالتنقيب عف األدلة وجمعيا مثؿ التفتيش والمعاينة وسماع الشيود واالستجواب 

إزاء المتيـ مثؿ مذكرات الدعوى  (بالمعامالت االحتياطية)وغيرىا، أو تمؾ اإلجراءات المتعمقة 

واإلحضار والتوقيؼ، وبعد ذلؾ تقـو النيابة العامة بتقييـ شامؿ ألعماؿ التحقيؽ المتعمقة بالواقعة 

                                                 
والدكتور مؤمون محمد سالمة، . 616-501.شرح قانون اإلجراءات الجزابٌة، المرجع السابق، ص: محمود نجٌب حسنً:أنظر  (302)

والدكتور أحمد فتحً سرور، الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجزابٌة، المرجع السابق . 677.اإلجراءات الجزابٌة، المرجع السابق، ص
 .588.،ص
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واألدلة المتوافرة ومركز المتيـ، ويتحدد بمقتضاىا مآؿ الدعوى، إما بنقميا مف مرحمة التحقيؽ 

االبتدائي إلى مرحمة المحاكمة، بتقرير لزـو المحاكمة أماـ محكمة ذات اختصاص، أو بعدـ إحالة 

ووضع حد  الدعوى إلى المحاكـ ألحد األسباب التي بينيا القانوف، بتقرير عدـ السير في القضية

.                        (303)لمدعوى عند المرحمة التي بمغتيا

غير أف التحقيؽ االبتدائي ال يعد وجوبيًا في كؿ األحواؿ، فالمشرع ال يجعؿ التحقيؽ االبتدائي 

نما اقتصر اإللزاـ بو عمى الجنايات، إذا رأت النيابة العامة السير في  وجوبيًا في جميع الجرائـ وا 

الدعوى، أما في الجنح والمخالفات فيجوز لمنيابة العامة أف ترفع الدعوى مباشرة أماـ المحكمة 

. (304)المختصة، إذا رأت أنيا صالحة لرفعيا بناًء عمى االستدالالت التي جمعت

حالتيا في الجنح والمخالفات لقد أوجب القانوف عمى  :دور النيابة العامة في تكييف الدعوى وا 

مأموري الضبط القضائي أف يرسموا محاضر جمع االستدالالت والمضبوطات إلى النيابة العامة 

 مف قانوف اإلجراءات 53المادة )المختصة باعتبارىا صاحبة الحؽ وحدىا في التصرؼ، فقد بينت 

، ما يجب عمى النيابة العامة التزامو في التصرؼ، فإذا رأت النيابة العامة (305)(الجزائية الفمسطيني

تقـو باستكماؿ التحقيؽ فييا أو تأمر بحفظ (غير صالح إلقامتيا)أف ال محؿ لمسير في الدعوى 

مف قانوف اإلجراءات  (149)الدعوى إذا ما توافرت أسباب الحفظ المنصوص عمييا في المادة

 مف قانوف العقوبات األردني 16 و 15المادة )الجزائية ، أما إذا رأت في مواد الجنح والمخالفات 

                                                 
 .719.شرح قانون اإلجراءات الجزابٌة، المرجع السابق، ص: محمود نجٌب حسنً:  أنظر(303)
إن القانون ال ٌوجب فً مواد الجنح والمخالفات أن ٌسبق رفع الدعوى أي : "  وقد قضت محكمة النقض المصرٌة فً هذا الصدد بقولها(304)

، 22.، مجموعة أحكام النقض س1971 مارس 28نقض - ،"تحقٌق ابتدابً، فهو لٌس بشرط الزم لصحة المحاكمة إال فً مواد الجناٌات
 .314.، ص72رقم 

(305)
إذا رأت النٌابة العامة فً مواد المخالفات والجنح أن الدعوى : "من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً على انه (53) تنص المادة  

 ".صالحة إلقامتها بناء على محضر جمع االستدالالت تكلؾ المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة
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 أف الدعوى صالحة لرفعيا بناًء عمى االستدالالت فتكمؼ المتيـ بالحضور أماـ (306)(المطبؽ

إذ . (307)المحكمة المختصة دوف أف تقـو بإجراء تحقيؽ إذ تكتفي بما ورد بمحاضر جمع االستدالؿ

إجراء تحقيؽ فييا مف النيابة - كقاعدة عامة– أنو ال يشترط التصرؼ في قضايا الجنح والمخالفات 

العامة أو مف تنتدبو مف مأموري الضبط القضائي، وذلؾ عدا األحواؿ التي يوجب فييا القانوف ذلؾ، 

أو يرى عضو النيابة موجبًا لو ألىمية القضية أو مراكز الخصوـ فييا أو إلى غير ذلؾ مف 

 إذ يتولى عضو النيابة العامة (.308)( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري214المادة )االعتبارات 

مراجعة محاضر جمع االستدالالت التي ترد مف مأموري الضبط القضائي مقيدة بأرقاـ مخالفات أو 

جنح وذلؾ بعد قيدىا في الجداوؿ المخصصة في ذلؾ وتسميميا إليو مف الكاتب بغية التحقؽ مف 

استيفاءىا اإلجراءات التي يتطمبيا القانوف واستكماؿ العناصر التي تجعميا صالحة لمتصرؼ فييا، 

ولو أف يأمر باستيفاء أي نقص بواسطة مندوب الضبط القضائي ويكوف ذلؾ بموجب مكاتبات ترسؿ 

 .(309)لمأمور الضبط القضائي

ذا تبيف لعضو النيابة العامة أف الفعؿ يشكؿ مخالفة يقوـ بإحالة ممؼ الدعوى إلى محكمة  وا 

. (310)الصمح المختصة دوف إجراء تحقيؽ فييا ، أو قبوؿ التصالح سواء في المخالفات أو في الجنح

حالة ممؼ  أما إذا تبيف لو وبعد انتياء التحقيؽ أف الفعؿ يشكؿ جنحة يقرر االتياـ عمى المتيـ وا 
                                                 

(306)
أما المخالفات فٌعاقب علٌها .  الجنح هً التً ٌعاقب علٌها بالحبس من أسبوع إلى ثالث سنوات إال إذا نص القانون على خالؾ ذلك 

 .بالعقوبات التكدٌرٌة بالحبس والؽرامة
(307)

ال ٌشترط فً مواد الجنح والمخالفات إجراء أي تحقٌق قبل المحاكمة، وٌجوز للقاضً أن ٌؤخذ :"  قضت محكمة النقض المصرٌة انه 
بما هو بمحضر جمع االستدالل على اعتبار انه ورقة من أوراق الدعوى التً ٌتناولها الدفاع وتدور علٌها المناقشة فً الجلسة وذلك بؽض 

 ".النظر عما إذا كان محررها من مؤموري الضبطٌة القضابٌة أو لم ٌكن
إذا رأت النٌابة العامة بعد التحقٌق أن الواقعة جناٌة أو جنحة :" من قانون اإلجراءات الجنابٌة المصري على انه (214)  تنص المادة (308)

أو مخالفة وأن األدلة على المتهم كافٌة رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ٌكون ذلك فً مواد المخالفات والجنح بطرٌق تكلٌؾ المتهم 
بالحضور أمام المحكمة الجزابٌة ما لم تكن الجرٌمة من الجنح التً تقع بواسطة الصحؾ أو ؼٌرها عن طرٌق النشر، عدا الجنح المضرة 

 ".بؤفراد الناس فتحٌلها النٌابة العامة إلى محكمة الجناٌات مباشرة
(309)

 .201.المرجع السابق، ص: عبد الفتاح مراد: أنظر 
(310)

ٌجوز التصالح فً مواد المخالفات والجنح المعاقب علٌها :" من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً على انه (16) تنص المادة  
بالؽرامة فقط، وعلى مؤمور الضبط القضابً المختص عند تحرٌر المحضر أن ٌعرض التصالح على المتهم أو وكٌله فً المخالفات وٌثبت 

 ".ذلك فً محضره، وٌكون عرض التصالح فً الجنح من النٌابة العامة
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الدعوى إلى محكمة الصمح المختصة لمحاكمتو، حيث يجب أف يشمؿ قرار اإلحالة عمى اسـ 

المشتكي واسـ المتيـ وشيرتو وعمره ومحؿ والدتو وعنوانو وعممو وتاريخ توقيفو مع موجز لمفعؿ 

المسند إليو وتاريخو ونوعو ووصفو القانوني والمادة القانونية التي استند إلييا واألدلة عمى ارتكاب 

الجريمة، ويعرض مشروع الئحة االتياـ في مواد الجنح والمخالفات عمى رئيس النيابة العامة 

. (311)العتمادىا

ويجب عمى عضو النيابة العامة أف يبيف في وصؼ التيمة الواقعة المسندة لممتيـ وزماف ومكاف 

وقوعيا وأركاف الجريمة وعناصرىا القانونية والظروؼ المشددة المؤثرة عمى العقوبة، إذ يجب عمى 

وكيؿ النيابة عدـ التقيد بوصؼ مأمور الضبط القضائي بؿ يجب أف يضع التكييؼ القانوني السميـ 

لمواقعة المطروحة أمامو والذي يجب أف يستوعب كافة أركاف الجريمة وعناصرىا القانونية والظروؼ 

المشددة المؤثرة عمى العقوبة، وال يصح أف يقصر النظر عند وصؼ التيمة عمى تحقؽ بعض 

أركانيا وعناصرىا دوف البعض اآلخر، كما ال يجوز التغاضي عف الظروؼ المشددة التي يترتب 

عمييا تغيير وصؼ التيمة، إذ يجب أف يدوف أرقاـ المواد القانونية وفقراتيا التي رأت النيابة العامة 

تطبيقيا عمى الواقعة في الدعوى بخط واضح، مع ذكر ما يقابميا في وصؼ التيمة كظروؼ عالقة 

الخادـ والمخدوـ، ويجب أف يذكر المواد المتممة لممادة التي تعاقب عمى الجريمة أو التي قد تحيؿ 

. (312)ىذه المادة عمييا إما لتعييف العقوبة أو لبياف أركاف الجريمة كميا أو بعضو

ذا تبيف لعضو النيابة بعد استجالء جميع وقائع الدعوى واستكماؿ كؿ نقص فييا أف  وا 

االستدالالت تنفي التيمة تجاه المتيـ بشكؿ قاطع، أو أف احتماالت اإلدانة ال تتوافر بنسبة معقولة 

                                                 
(311)

 .121. التعلٌمات القضابٌة للنابب العام، المرجع السابق، ص 
(312)

، منشؤة المعارؾ، اإلسكندرٌة، 2005، 1الجامع فً اإلرشادات العملٌة إلجراءات الدعوى الجنابٌة، ط: عدلً أمٌر خالد: أنظر 
 .62.ص
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ذا وجد (نظاـ المالئمة) ، تعيف عميو أف يبدي رأيو بمذكره ويرسميا لمنائب العاـ أو أحد مساعديو، وا 

النائب العاـ أو أحد مساعديو أف رأي وكيؿ النيابة في محمو يصدر قرارًا مسببًا بحفظ الدعوى ويأمر 

بإطالؽ سراح المتيـ إذا كاف موقوفًا، وال يجوز لعضو النيابة تفضيؿ تقديـ المتيـ لممحاكمة في ىذه 

األحواؿ ليقضي ببراءتو بمعرفتيا، لخطورة موقؼ المحاكمة في حد ذاتو، وما يتسـ بو مف عالنية وما 

يتكبده المتيـ مف ماؿ ووقت وجيد ومف مساس بسمعتو بيف أىمو ومواطنيو، حيث يجب أف يشمؿ 

أمر الحفظ عمى بياف الواقعة ومناقشة كؿ االستدالالت التي اشتممت عمييا األوراؽ واألسباب التي 

يستند عمييا عضو النيابة اآلمر بو، وذلؾ عمى نحو يبيف انو أحاط بالدعوى وكافة عناصرىا عف 

 مف قانوف اإلجراءات 149المادة )بصر وبصيرة، ويكوف أمر الحفظ لألسباب التي حددىا القانوف ، 

 أو قرار منع المحاكمة حسب تسمية قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية (313)، (الجزائية الفمسطيني

 مف قانوف 209 و 154األمر بأف ال وجو إلقامة الدعوى طبقا لممواد )أو  (130المادة )األردني 

 : (اإلجراءات الجنائية المصري

لذا فإف قرار منع المحاكمة ىو قرار قضائي بالتصرؼ غير النيائي بالتحقيؽ االبتدائي الذي 

تصدره  النيابة العامة بعدـ لزـو محاكمة المتيـ ألحد األسباب التي حددىا القانوف، تصدره النيابة 

العامة طبقًا لسمطتيا القضائية في الفصؿ في النزاع، ويتعيف أف يكوف مسبوقًا بتحقيؽ ابتدائي في 

الجنايات والجنح التي يمـز التحقيؽ فييا، أما الجنح األخرى والمخالفات ال يمـز إجراء تحقيؽ فييا قبؿ 

إصدار قرار بحفظيا، و سواء أجراه وكيؿ النيابة بنفسو أو بواسطة مف ينيبو مف موظفي الضابطة 

                                                 
(313)

متى انتهى التحقٌق ورأى وكٌل النٌابة أن الفعل ال  [1]:" من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً على انه (149) تنص المادة  
ٌعاقب علٌه القانون أو أن الدعوى انقضت بالتقادم أو بالوفاة أو العفو العام أو لسبق محاكمة المتهم عن ذات الجرٌمة أو ألنه ؼٌر مسبول 
جزابٌا لصؽر سنه أو بسبب عاهة فً عقله أو أن ظروؾ الدعوى ومالبساتها تستوجب حفظها لعدم األهمٌة ٌبدى رأٌه بمذكرة وٌرسلها 

إذا وجد النابب العام أو أحد مساعدٌه أن رأى وكٌل النٌابة فً محله ٌصدر قراراًا مسبباًا بحفظ الدعوى وٌؤمر [2].للنابب العام للتصرؾ
إذا كان قرار الحفظ لعدم مسبولٌه المتهم بسبب عاهة فً عقله فللنابب العام مخاطبة جهات  [3].بإطالق سراح المتهم إذا كان موقوفاًا 

 ".االختصاص لعالجه
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القضائية، أو أف يقوـ بو أحد موظفي الضابطة القضائية في حدود اختصاصاتو االستثنائية المقررة 

جراء منع المحاكمة الذي يصدره  (27)لو طبقا لممادة  مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، وا 

وكيؿ النيابة يؤدي إلى خروج الدعوى مف حوزتو فيمتنع عميو العودة إلى التحقيؽ مرة ثانية إال بطريؽ 

قانوني، ولكنو ال يعد تصرفا نيائيًا في التحقيؽ االبتدائي، فيو يخمو مف أية قوة لمنفاذ، وال ينتج أي 

اثر قانوني، وال يطمؽ سراح المتيـ الموقوؼ بمجرد صدوره، ويقتصر أثره عمى نقؿ الدعوى بقوة 

( 149)القانوف مف حوزة وكيؿ النيابة إلى حوزة النائب العاـ ليمارس صالحياتو المقررة في المادة 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، وذلؾ بالتصديؽ عمى إجراء وكيؿ النيابة، فيصبح قرار منع 

صدار قرار آخر بالتصرؼ في التحقيؽ  المحاكمة ىو قرار نائب عاـ وليس وكيؿ نيابة، أو بفسخو وا 

عادة الدعوى إلى وكيؿ النيابة إلجراء تحقيقات أخرى في الدعوى، وبالتالي فإف قرار منع  االبتدائي وا 

 . (314)المحاكمة مف اختصاص النائب العاـ وليس وكيؿ النيابة

وتجدر اإلشارة أف عمى وكيؿ النيابة أف يقرر الظف عمى المتيـ إذا كاف الفعؿ يشكؿ جريمة 

 مف قانوف 151المادة )جنحوية ويحيؿ ممؼ الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتيـ 

، وال يجوز لو منع محاكمة المتيـ عف ىذه الجريمة، كما ال يجوز (اإلجراءات الجزائية الفمسطيني

لمنائب العاـ أف يقرر المصادقة عمى قرار منع المحاكمة دوف أف تتوفر أسبابيا، كما ال يجوز لمنائب 

العاـ أف يتعرض لقرار وكيؿ النيابة بإحالة ممؼ الدعوى الجنحوية إلى المحكمة المختصة لفسخو أو 

. حفظو 

                                                 
(314)

قرار المدعً " وتطبٌقا لذلك قضت محكمة التمٌٌز األردنٌة بؤن. 128.المرجع السابق، ص: التعلٌمات القضابٌة للنابب العام:  أنظر 
العام بمنع محاكمة الممٌزٌن عن جرم السرقة ال أثر فٌه طالما أن النابب العام لم ٌصادق على قراره بالموافقة على منع المحاكمة سٌما وأن 

 .، منشورات مركز عدالة 27/9/2004، تارٌخ 1245/2004تمٌٌز جزاء ". النابب العام قد أعاد الدعوى للظن علٌهما وإحالتهما للمحاكمة
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ومما سبؽ نالحظ أف تصرؼ النيابة العامة في الدعوى الجزائية سواء بالتحقيؽ فييا أو إحالتيا 

إلى المحكمة المختصة أو إصدار قرار بحفظيا ، مبنيا ومرتبطا بالتكييؼ القانوني لمجريمة مف حيث 

ومرتبطا كذلؾ بالتكييؼ القانوني لمواقعة مف حيث  (جنايات ، جنح ، مخالفات  )تقسيميا الثالثي 

انطباؽ نصوص القانوف العقابية عمى ىذه الواقعة مف عدمو، فالتكييؼ القانوني يمعب دورا أساسيا 

في إجراءات التصرؼ في الدعوى الجزائية التي تقـو بيا النيابة العامة ، وىنا ال بد مف اإلشارة أف 

قرار حفظ الدعوى الجزائية الصادر عف وكيؿ النيابة أو النائب العاـ يخضع لمطعف أماـ المحكمة 

المختصة حتى لو كانت محكمة الصمح وىذه األخيرة تتحوؿ لمحكمة استئناؼ في القرارات الصادرة 

. عف النيابة العامة إذا ما كانت مختصة بنظر الدعوى موضوع االستئناؼ 

حالة الدعوى الجزائية في مواد الجنايات جعؿ المشرع الفمسطيني : دور النيابة العامة في تكييف وا 

مف قانوف  (55و1)التحقيؽ االبتدائي مف اختصاص النيابة العامة بصفة أصمية وذلؾ في المادة 

اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، أي أف النيابة العامة ىي صاحبة الوالية األصمية في إجراء التحقيؽ 

االبتدائي، وال يخرج مف نطاؽ ىذه الوالية إال ما خرج بنص صريح، وىذا لـ يوجب قانوف اإلجراءات 

الجزائية الفمسطيني القياـ بإجراءات التحقيؽ االبتدائي في جميع الدعاوي، بؿ أف األمر يختمؼ 

حسبما تكوف الواقعة وبحسب تكييفيا القانوني جناية مف ناحية أو جنحة أو مخالفة مف ناحية أخرى، 

 مف قانوف اإلجراءات الجزائية 95المادة )حيث أوجب القانوف التحقيؽ االبتدائي في الجنايات 

 وذلؾ قبؿ إحالتيا إلى القضاء، بخالؼ التحقيؽ االبتدائي في مواد الجنح ،(315)(الفمسطيني

، وعميو فإذا كانت ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني53المادة )والمخالفات فيو جوازي 

                                                 
(315)

ٌتولى وكٌل النٌابة استجواب المتهم فً الجناٌات جمٌعا :" من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً على انه (95) تنص المادة  
 ."والجنح التً ٌرى استجوابه فٌها
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الواقعة جناية ورأت النيابة العامة السير في الدعوى امتنع عمييا إحالتيا إلى المحكمة بناًء عمى 

االستدالالت فحسب، بؿ يجب عمييا أف تتولى تحقيقيا بنفسيا، وليا أف تفوض بعض اختصاصاتيا 

 مف قانوف اإلجراءات 55المادة )لمأمور الضبط القضائي، - عدا االستجواب-وليس كميا 

، وقد ذىب رأي مف الفقو في تبرير عدـ جواز إقامة الدعوى في مواد الجنايات مف النيابة (الفمسطيني

إف لمجنايات خطورة تقتضي استجواب المتيـ فييا : "العامة بناًء عمى االستدالالت فحسب بقولو

بإتاحة الفرصة أمامو لتفنيد األدلة التي جمعت ضده، واالستجواب عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ التي 

حظر المشرع بصفة مطمقة مباشرتو عمى مأمور الضبط القضائي، لذا وجب عمى النيابة العامة 

، فمتى أقيمت دعوى الحؽ العاـ فإنو ال يجوز لمنيابة العامة حفظ الدعوى أو (316)..."تحقيقيا بنفسيا

تركيا أو وقفيا إال في األحواؿ المبينة في القانوف وذلؾ حسب ما ىو واضح في نص الفقرة األولى 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، بمعنى انو ال بد واف تنتيي دعوى الحؽ  (149)مف المادة 

العاـ لدى النيابة العامة إما  بحفظ الدعوى، أو إسقاط الدعوى العامة، أو إحالة الدعوى إلى المحكمة 

 .المختصة

يكوف في حالة ما إذا كاف الفعؿ ال يؤلؼ جرمًا أو أنو لـ يقـ وحفظ الدعوى أو منع المحاكمة 

،  (المشتكى عميو)دليؿ عمى أف المتيـ  سقاط الدعوىىو الذي ارتكب الجـر  العامة يكوف في حالة وا 

 مف قانوف اإلجراءات الجزائية 149المدة )أف الجـر سقط بالتقادـ أو بالوفاء أو بالعفو العاـ 

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني، وسواء أسقطت دعوى الحؽ  (2)و المادة  (الفمسطيني

العاـ أو تقرر منع المحاكمة فإنو يتعيف عمى وكيؿ النيابة رفع اضبارة الدعوى إلى النائب العاـ وذلؾ 

                                                 
قد قضت محكمة النقض المصرٌة فً هذا . 322، ص1990، القاهرة، 4شرح قانون اإلجراءات الجزابٌة، طـ: نبٌل مدحت سالم  (316)

ال ٌوجب القانون فً مواد الجنح والمخالفات أن ٌسبق رفع الدعوى أي تحقٌق ابتدابً فهو لٌس بشرط الزم لصحة المحاكمة إال "الصدد بؤنه 
 .314.، ص72 رقم 22.، مجموعة أحكام النقض س28/3/1971نقض ". فً مواد الجناٌات
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مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، فإذا وجد النائب العاـ أف  (149)وفؽ ما تقتضي بو المادة 

قرار حفظ الدعوى  أو إسقاط الدعوى العامة في محمو، فإنو يصادؽ عمى ذلؾ ويأمر بإطالؽ سراح 

ذا رأى أنو يجب إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى بسبب وجود نواقص في  المتيـ إف كاف موقوفًا، وا 

الفقرة الثانية مف المادة )التحقيؽ فإنو يأمر بإعادة الممؼ إلى وكيؿ النيابة العامة الستكماؿ النواقص 

، أـ إذا وجد النائب العاـ أف الفعؿ يؤلؼ جرمًا (مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني (149

ذا كاف الفعؿ يشكؿ جرمًا جنحويًا أو مخالفة يقرر لزوـ محاكمتو مف أجؿ  جنائيًا يقرر اتياـ المتيـ، وا 

المادة )ذلؾ الجـر ويعيد ممؼ الدعوى إلى وكيؿ النيابة لتقديميا إلى المحكمة المختصة لمحاكمتو 

. مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني (152

فإف عمى وكيؿ  ( مف قانوف العقوبات األردني14المادة )وبذلؾ فإذا كانت الجريمة مف نوع جناية 

النيابة إجراء التحقيقات الالزمة بشأنيا، والمشكمة في القانوف الفمسطيني انو طمب مف وكيؿ النيابة 

 مف قانوف اإلجراءات 96المادة )توجيو االتياـ لممتيـ عند حضور المتيـ ألوؿ مرة عند التحقيؽ 

.  (الجزائية

وكاف األجدر مف المشرع الفمسطيني إعطاء وكيؿ النيابة سمطة تفييـ المتيـ بالوقائع المسندة إليو 

عطاء الوصؼ  سناد التيمة وا  دوف توجيو االتياـ لو في بداية التحقيؽ عمى أف يتـ توجيو االتياـ وا 

القانوني الالـز بعد االنتياء مف التحقيؽ، وىذا يساعد عمى ضماف إسناد التيـ الصحيحة لممتيـ بعد 

التدقيؽ والتحقيؽ في كافة الوقائع التي يحوييا ممؼ الدعوى، ويساعد كذلؾ في اختصار الوقت 

،  وىذا ما أخذ بو المشرع المصري واألردني إذ أعطى لوكيؿ النيابة سمطة توجيو االتياـ والجيد الالـز

في نياية التحقيؽ، ىذا فإذا ما قاـ وكيؿ النيابة باستجواب المتيـ بعد توجيو االتياـ لو بتيمة جنحوية 
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ثـ تبيف لو بعد انتياء التحقيؽ أف الفعؿ يشكؿ جناية يقـو بدوره وبعد استكماؿ التحقيؽ برفع األمر 

لمنائب العاـ بحفظ تيمة الجنحة وتوجيو االتياـ ، أما إذا تبيف لوكيؿ النيابة وبعد انتياء التحقيؽ مع 

المتيـ الذي اسند إليو بداية تيمة جنائية أف الفعؿ ال يشكؿ جناية بؿ جنحة يقـو بدوره برفع األمر 

إلى النائب العاـ بطمب حفظ تيمة الجناية عمى المتيـ ولمنائب العاـ سمطة التصديؽ عمى رأي وكيؿ 

النيابة مف عدمو، وبذلؾ فإنو ال يجوز لوكيؿ النيابة تعديؿ التكييؼ القانوني والوصؼ الجرمي مف 

جناية إلى جنحة ألف التعديؿ يقـو عمى أساس وزف األدلة والبينات وىذا ليس مف حقيا ألف ىذا حؽ 

مف حقوؽ المحكمة، ولكف لمنيابة سمطة تقدير ما إذا كانت ىذه البيات كافية لإلحالة المحكمة أـ أنيا 

غير كافية لإلحالة، وبذلؾ فإنو ال يجوز لوكيؿ النيابة تعديؿ التكييؼ القانوني وتغير الوصؼ 

الجرمي مف جناية إلى جنحة وذلؾ ألف التعديؿ سيقـو عمى أساس وزف األدلة والبينات، وىكذا فإف 

ليس مف حؽ وكيؿ النيابة عندما تكوف القضية تتعمؽ بقتؿ مثال ويتـ التحقيؽ فييا أف يعدؿ وصؼ 

التيمة عند إصداره قراره الظني إلى جنحة القتؿ الخطأ، أو جناية الضرب الفضي إلى الموت، أو أف 

وبنتيجة التحقيؽ وعند إصدار قراره الظني  (سرقة موصوفة)يحقؽ في القضية عمى أنيا سرقة جنائية 

يكوف تعديؿ الوصؼ الجرمي مف سرقة جنائية إلى سرقة جنحوية، ومف ىنا يكمف الدور الرقابي 

لمنائب العاـ أو مساعديو عمى عمؿ النيابة العامة وخاصة فيما يتعمؽ بإعطاء التكييؼ القانوني 

الصحيح لموقائع الموجودة في الممؼ التحقيقي، ووكيؿ النيابة ممـز بإتباع أوامر النائب العاـ، فال 

يمكنو أف يرفض القياـ بإجراء التحقيقات أو التعديالت التي طمبيا النائب العاـ، وبذلؾ يفضؿ أف 

تقـو النيابة بعمؿ استكماؿ التحقيقات وجمع األدلة الالزمة وسماع الشيود قبؿ استجواب المتيـ 

. (317)وتوجيو االتياـ لو
                                                 

(317)
 .121.المرجع السابق، ص:  التعلٌمات القضابٌة للنابب العام 
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الفرع الثاني 

حالة الدعوى الجزائية  سمطة النائب العام ومساعديو في تكييف وا 

تدخؿ الدعوى الجزائية بحوزة النائب العاـ بإحدى الطرؽ األربعة التي حددىا القانوف وىي، 

بصفتو مرجع : الثانيةبصفتو مرجع التصديؽ لبعض القرارات التي يصدرىا وكيؿ النيابة، و: األولى

بصفتو المرجع أالستئنافي لبعض القرارات التي يصدرىا وكيؿ : الثالثةاإلحالة في الجنايات، و

بصفتو جية تحقيؽ أصمية، يباشر التحقيؽ بنفسو أو بواسطة أحد أعضاء النيابة : والرابعةالنيابة، 

ومف ذلؾ فإنو ال يجوز لمنائب العاـ أف يضع يده عمى الدعوى ما لـ تدخؿ في حوزتو . (318)العامة

. (319)بإحدى الطرؽ المذكورة

تجدر اإلشارة أف مساعدي النائب العاـ : اتصال النائب العام بالدعوى بوصفو مرجع تصديق

 68/2المادة )يتمتعوف ببعض الصالحيات المخولة لمنائب العاـ، أو بكامؿ صالحياتو لحظة غيابو 

، وليـ أيضا سمطة الرقابة واإلشراؼ عمى قرارات وكالء (مف قانوف السمطة القضائية الفمسطيني

 مف قانوف 152و149المادة )النيابة وخاصة فيما يتعمؽ بتوجيو االتياـ وحفظ الدعوى الجزائية 
                                                 

(318)
ٌباشر النابب العام الدعوى الجزابٌة بنفسه أو بواسطة احد أعضاء النٌابة :" من قانون اإلجراءات الفلسطٌنً على انه (2) تنص المادة  
". العامة

: هً عدة وظابؾ الفلسطٌنً التشرٌع فً العام النابب ٌباشر- 

 المحاكم كافة لدى النٌابة ٌمثل أن وله الخاصة، األهمٌة ذات القضاٌا بعض فً بنفسه التحقٌق ٌباشر أن العام للنابب: العامة النٌابة وظٌفة. 1

. المكانً باالختصاص ٌتقٌد أن دون مكان أي وفً

 تخضع كما العام، النابب ورقابة إلشراؾ كادرها بكافة العامة النٌابة تخضع: القضابٌة والضابطة العامة النٌابة أعمال على اإلشراؾ. 2

 منه ٌقع من كل بحق التؤدٌبٌة اإلجراءات اتخاذ ٌطلب أن العام وللنابب وظٌفتهم، بؤعمال ٌتعلق فٌمل العام النابب إلشراؾ القضابٌة الضابطة
 مؤموري أعضاء أحد ضد جزابٌة دعوى إقامة مساعدٌه ألحد أو العام النابب لؽٌر ٌجوز ال كما عمله، فً وتقصٌر لواجباته مخالفة

 (318).بسببها أو وظٌفته تؤدٌة أثناء منه وقعت جنحة أو لجناٌة القضابٌة الضبطٌة

 التحقٌق فً بالتصرؾ الصادرة النٌابة وكٌل قرارات بعض على الرباسٌة الرقابة فٌباشر: االبتدابً التحقٌق فً الرباسٌة سلطته. 3

. بشؤنها مناسبا ٌراه ما اتخاذ أو علٌها للموافقة العام النابب على عرضها القانون اوجب التً القرارات وهً االبتدابً،
. الجناٌات فً االتهام قرارا تصدر التً الوحٌدة الجهة فهو الجناٌات، فً الجزابٌة الدعاوى علٌه تمر أن بد فال: الجناٌات فً اإلحالة. 4

. النٌابة وكٌل عن والصادرة االبتدابً التحقٌق فً اإلضافٌة القرارات لبعض اإلستبنافٌة الجهة فهو: أالستبنافً المرجع. 5

 
. 87.ص السابق، المرجع الجزابٌة، اإلجراءات شرح: أحمد توفٌق الرحمن عبد:أنظر  (319)
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مف قانوف اإلجراءات الجزائية  (152 و 149)حيث أوضحت المادة  ،(اإلجراءات الفمسطيني

الفمسطيني الصالحيات التي يمارسيا النائب العاـ بمقتضى سمطتو الرئاسية عمى مرؤوسيو مف 

أعضاء النيابة العامة والتي تتمثؿ بمراقبة وكيؿ النيابة في وظيفتو التحقيقية، إذ يباشر ىذه الصالحية 

مف خالؿ اطالعو عمى بعض القرارات التي يصدرىا وكيؿ النيابة بالتصرؼ في التحقيؽ االبتدائي، 

عمى وكيؿ النيابة إرساؿ ممؼ الدعوى فورًا إلى النائب العاـ لدى  (149)وبالتالي فقد أوجبت المادة 

إصداره قرارات بحفظ الدعوى أو إسقاط الدعوى، وبرفع ذلؾ إلى النائب العاـ تدخؿ الدعوى في 

جراءاتو بيدؼ التأكد مف استكماليا  حوزتو والذي بدوره يقوـ بالتدقيؽ في معامالت التحقيؽ وا 

واستيفائيا لشروطيا القانونية والموضوعية، فإذا تبيف لمنائب العاـ اف بعض إجراءات التحقيؽ 

االبتدائي التي باشرىا وكيؿ النيابة كانت معيبة أو باطمة يطمب منو العمؿ عمى تصحيحيا، ومثاؿ 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني الخاصة  (96)ذلؾ عدـ تقيد وكيؿ النيابة بأحكاـ المادة 

باالستجواب، أو أف أحد شروط التفتيش أو القبض معيبة، أو أف شاىدًا لـ يحمؼ اليميف القانونية، 

أما بالنسبة لألسباب الموضوعية أو الواقعية فيي تمؾ الحاالت التي تؤدي بوكيؿ النيابة إلى إصدار 

قرار بمنع المحاكمة أو بإسقاط الدعوى قبؿ أف يستكمؿ إجراءات التحقيؽ الالزمة، فيكوف قراره ىذا قد 

صدر قبؿ أوانو، وبذلؾ يطمب النائب العاـ استكماؿ التحقيقات األخرى في وقائع كاف قد اغفؿ 

التحقيؽ فييا، أو إجراء التحقيؽ مع أشخاص لـ يتناوليـ التحقيؽ األولي أو يطمب سماع شيود جدد 

أو المجوء إلى الخبرة أو استجواب المتيـ أو سؤالو عف واقعة معينة، أو إجراء تفتيش شخص أو 

مسكف أو إجراء المعاينة لمكاف وقوع الجريمة أو إجراء المواجية بيف المتيـ وبيف غيره مف 
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المساىميف معو في ارتكاب الجريمة أو مع الشيود أو يطمب منو إبراز بعض األشياء أو المستندات 

 .(320)التي تكوف ليا عالقة بالتحقيؽ أو المحاكمة

وبذلؾ فإف لمنائب العاـ أف يقرر إعادة ممؼ الدعوى إلى وكيؿ النيابة، أو أف يقرر المصادقة 

عمى رأي وكيؿ النيابة بحفظ الدعوى  أو بانقضاء الدعوى، أو أف يقرر فسخيا، لذا فإنو ال يجوز 

ال فيكوف قد وقع في تناقض  لمنائب العاـ إذا وجد خماًل في التحقيؽ أف يصدر قراريف في آف واحد وا 

قانوني، ويترتب أثر ىاـ عمى قرار النائب العاـ بإعادة ممؼ الدعوى مرة ثانية إلى وكيؿ النيابة 

الستكماؿ نواقص التحقيؽ، ويتمثؿ ذلؾ في إعادة إدخاؿ ممؼ الدعوى مف جديد إلى حوزة وكيؿ 

النيابة بطريؽ قانوني، وليس لوكيؿ النيابة أف يمتنع عف النظر بيا بحجة انو سبؽ لو الفصؿ فييا، 

بؿ يتعيف عميو أف يستكمؿ نواقص التحقيؽ كما حددىا النائب العاـ، غير أف لوكيؿ النيابة السمطة 

في أف يتخذ أي إجراء في التحقيؽ واف لـ يرد في قرار النائب العاـ إذا قدر انو الـز الستكماؿ 

التحقيؽ، وبعد أف يستكمؿ وكيؿ النيابة التحقيؽ مرة ثانية فإما أف يرى اإلبقاء عمى قراره السابؽ، 

حينئذ يتعيف عميو رفعو مرة ثانية إلى النائب العاـ، أو قد يصدر قرارًا مغايرا لقراره األوؿ يتماشى مع 

ما أسفرت معو التحقيقات الجديدة، وبعد أف يتأكد النائب العاـ مف أنو ال يوجد أي خمؿ في التحقيؽ 

واف وكيؿ النيابة استوفى واستكمؿ جميع النواقص المطموبة فإنو في ىذه الحالة إما أف يصدر قراره 

: بالتصديؽ أو الفسخ عمى النحو التالي

 بعد أف يتأكد النائب العاـ مف أنو ال يوجد أي خمؿ في التحقيؽ ينتقؿ إلى قرار :قرار التصديق. 1

التدقيؽ في رأي وكيؿ النيابة بحفظ أو انقضاء الدعوى، فإذا وجده في محمو وجب عميو أف يصدر 

قرارًا بالموافقة عميو، وأف يأمر بإطالؽ سراح المتيـ أو المشتكى عميو إذا كاف موقوفًا، وبتصديؽ 
                                                 

(320)
 .87. المرجع السابق ، ص: عبد الرحمن توفٌق أحمد:  أنظر 
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النائب العاـ عمى رأي وكيؿ النيابة يصبح القرار صادرًا باسـ النائب العاـ وليس باسـ وكيؿ النيابة، 

ويكوف قرار النائب العاـ تصرفًا في التحقيؽ االبتدائي عمى وجو نيائي فيكوف قرارًا نافذًا ومنتجًا آلثاره 

القانونية، إذ فقط يجوز لممدعي بالحؽ المدني التظمـ عمى قرار الحفظ بطمب يقدـ منو إلى النائب 

العاـ، وعمى النائب العاـ أف ينظر في ىذا التظمـ مف شير مف تاريخ تقديمو بموجب قرار نيائي 

منو، ويجوز لممدعي بالحؽ المدني استئناؼ قرار النائب العاـ أماـ المحكمة المختصة بنظر الدعوى 

. (321)( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني153المادة )ويكوف قراراىا نيائيًا 

 وىو قرار يصدره النائب العاـ بإلغاء إجراء وكيؿ النيابة بحفظ الدعوى أو بانقضاء :قرار الفسخ. 2

الدعوى إذا تبيف لو انو في غير محمو، أي أنو غير صحيح، وفي ىذه الحالة يعتبر إجراء وكيؿ 

: النيابة المفسوخ كأف لـ يكف، ويصدر النائب العاـ  إحدى القرارات التالية

إذا وجد النائب العاـ أو أحد مساعديو أف رأي وكيؿ النيابة بحفظ الدعوى  أو : قرار االتياـ بجناية. أ

بانقضاء الدعوى في غير محمو وتبيف أف الفعؿ يؤلؼ جرمًا جنائيًا، واف األدلة كافية إلحالة المتيـ 

إلى المحكمة المختصة، يقرر فسخ إجراء وكيؿ النيابة ويصدر قرار االتياـ بجناية ويعيد ممؼ 

 مف قانوف اإلجراءات الجزائية 152المادة )الدعوى إلى وكيؿ النيابة ليقدميا إلى المحكمة المختصة 

. (الفمسطيني

إذا وجد النائب العاـ أو أحد مساعديو أف إجراء وكيؿ : قرار لزـو المحاكمة بجنحة أو مخالفة. ب

النيابة بحفظ أو بانقضاء الدعوى في غير محمو، وتبيف لو أف الفعؿ يؤلؼ جرمًا مف نوع الجنحة أو 

المخالفة، واف األدلة كافية إلحالة المتيـ إلى المحكمة المختصة، يقرر فسخ إجراء وكيؿ النيابة 
                                                 

(321)
. 126. المرجع السابق، ص:  التعلٌمات القضابٌة للنابب العام 

 و 130المادة )فً قانون أصول المحاكمات الجزابٌة األردنً ال ٌوجد قرار حفظ األوراق أو حفظ الدعوى بل ٌوجد قرار منع المحاكمة *  
، كما أن قرار منع المحاكمة الذي ٌصدره النابب العام فً الجناٌات قابل للتمٌز حسب ( من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة األردن133ً

 .من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة األردنً (270)ما تقضً به المادة 
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، ويعيد ممؼ الدعوى إلى وكيؿ النيابة لتقديميا  ويصدر قرارا بمزـو محاكمة المتيـ مف أجؿ ذلؾ الجـر

إلى المحكمة المختصة لمحاكمتو، فبذلؾ فإف النائب العاـ قاـ بإعطاء الفعؿ أو الوقائع الوصؼ 

 مف قانوف 152/4المادة )القانوني الالـز وذلؾ مف خالؿ التكييؼ القانوني لمجريمة أو الواقعة 

. (اإلجراءات الجزائية الفمسطيني

 إذا تبيف لمنائب العاـ أف الفعؿ يؤلؼ جرمًا ولكف األدلة :قرار حفظ الدعوى يستند إلى سبب آخر. ج

منتفية أو غير كافية إلحالة المتيـ إلى المحكمة، بعد أف كاف وكيؿ النيابة معتبرًا أف الفعؿ ال يؤلؼ 

طالؽ سراح المتيـ إذا كاف موقوفاً  . جرمًا، في ىذه الحالة يأمر النائب العاـ  بحفظ الدعوى وا 

 إذا تبيف لمنائب العاـ أف الدعوى انقضت لسبب :قرار بانقضاء الدعوى يستند إلى سبب آخر. د

مختمؼ عف ذلؾ السبب الذي ارتكز عميو وكيؿ النيابة النقضاء الدعوى، فعمى النائب العاـ أف 

يصدر قرارًا بانقضاء الدعوى العامة، فيأمر بإطالؽ سراح المتيـ إذا كاف موقوفًا، سواء كاف الجـر قد 

. سقط بأحد أسباب السقوط العامة أو الخاصة 

 إذا وجد النائب العاـ وتبيف لو أف وكيؿ النيابة غير مختص شخصيًا أو :قرار عدـ االختصاص. ىػ

. نوعيًا أو مكانيًا في نظر الدعوى، يفسخ قرار وكيؿ النيابة، ويصدر قرارًا بعدـ االختصاص

 إذا وجد النائب العاـ أف قرار وكيؿ النيابة بحفظ الدعوى أو بانقضاء :قرار عدـ سماع الدعوى. و

الدعوى في غير محمو، وتبيف لو أف أحد شروط قبوؿ الدعوى غير متوافر، يفسخ قرار وكيؿ النيابة، 

. ويصدر قرارًا بعدـ سماع الدعوى

وتجدر اإلشارة إلى ضرورة التفرقة بيف الحالة التي ال يؤلؼ فييا الفعؿ جرمًا، والحالة التي يؤلؼ 

فالمقرر :  ومدى شموؿ قرار منع المحاكمة في ىاتيف الحالتيفال عقاب عميوفييا الفعؿ جرمًا ولكف 
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، بينما ال تممؾ ذلؾ في الحالة األولى أف النيابة العامة تممؾ إصدار قرار منع المحاكمة في ىو

، بحيث إذا كاف الفعؿ غير معاقب عميو كما في جرائـ األمواؿ التي تقع بيف األصوؿ الحالة الثانية

فإف النيابة العامة ال  ( مف قانوف العقوبات89المادة )والفروع والزوجيف، أو كما في حالة الضرورة 

نما ال بد مف إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وىي التي تقرر  تممؾ قرار حفظ الدعوى، وا 

مف قانوف  (149)وىنا تجدر اإلشارة أف المشرع الفمسطيني في المادة . (322)اإلعفاء مف العقاب

اإلجراءات الجزائية الفمسطيني قد أعطى لمنيابة العامة سمطة حفظ الدعوى إذا كاف الفعؿ ال يعاقب 

عميو قانونا ، دوف أف يحدد المقصود بيذه العبارة فيما إذا كانت تشمؿ موانع العقاب ، بمعنى انو 

يجوز لمنيابة العامة حفظ الدعوى إذا ما توفر حالو مف حاالت موانع العقاب أـ عمييا رفع األمر 

لممحكمة المختصة لتقرر بشأنيا ،لذا نالحظ أف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني لـ يذكر موانع 

( 149)العقاب كسبب مف األسباب القانونية التي تؤدي إلى حفظ الدعوى الجزائية الواردة في المادة 

مف ىذا القانوف عمى سبيؿ الحصر ، إذ ولو أراد المشرع جعميا مف ضمف األسباب التي تؤدي إلى 

حفظ الدعوى الجزائية لذكرىا صراحة كما فعؿ بالنسبة لموانع المسؤولية ،وعمى الرغـ مف ذلؾ ولتعمؽ 

موانع العقاب بالمصمحة والمنفعة االجتماعية والتي ال تخص المتيـ بذاتو بؿ أنيا تخص المجتمع إذ 

يستطيع وكيؿ النيابة حفظ الدعوى الجزائية إذا توافرت ىذه المصمحة ، وقدر أف مصمحة المجتمع 

تقتضي منو حفظ الممؼ إال انو يستند في قراره ىذا إلى عدـ األىمية ، متى رأى أف المصمحة العامة 

. تقتضي عدـ توقيع العقاب عمى الجاني

                                                 
(322)

 .90.المرجع السابق، ص: عبد الرحمن توفٌق أحمد:  أنظر 
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 وأخيرا فإف قرار حفظ الدعوى الذي تصدره النيابة العامة ال يمنعيا مف إعادة التحقيؽ في 

القضية لظيور أدلة  جديدة، كما لو تـ سماع إفادات شيود لـ تتمكف النيابة مف إحضارىـ في 

. (323)حينو

مف قانوف  (152)أوضحت المادة : اتصال النائب العام بالدعوى بوصفو مرجع اإلحالة في الجنايات

اإلجراءات الجزائية الفمسطيني صالحية النائب العاـ أو أحد مساعديو عندما يرفع إليو قرار وكيؿ 

قرار إعادة : النيابة بمزوـ المحاكمة في الجنايات، فيو يتصرؼ بالتحقيؽ بإصداره أحد القرارات التالية

 .(324)الدعوى إلى وكيؿ النيابة، أو قرار االتياـ، أو قرار الفسخ

يتخذ النائب العاـ ىذا القرار عندما يتبيف لو أف ثمة خماًل  :قرار إعادة الدعوى إلى وكيل النيابة. 1

ونقصا في التحقيؽ يتعيف تداركو واستكمالو، فيقرر إعادة ممؼ الدعوى إلى وكيؿ النيابة لمقياـ بذلؾ، 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، ووكيؿ النيابة ممـز بإتباع  (152/2)وىذا ما قررتو المادة 

أوامر النائب العاـ فال يمكنو أف يرفض إجراء التحقيقات التي طمبيا النائب العاـ، ومما يتعيف 

مالحظتو في ىذا الصدد ىو أنو إذا وجد النائب العاـ أو مساعده أف القضية تحتاج إلى إجراء 

                                                 
(323)

 .من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً (155)المادة . 320.المرجع السابق ،ص: عبد الرحمن توفٌق أحمد:  أنظر 
(324)

إذا تبٌن لوكٌل النٌابة أن الفعل ٌشكل جناٌة فانه ٌقرر  -1:" من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً على انه (152)  تنص المادة  
 .توجٌه االتهام إلى المتهم وٌرسل ملؾ الدعوى إلى النابب العام أو أحد مساعدٌه

 .إذا رأى النابب العام أو أحد مساعدٌه وجوب إجراء تحقٌقات أخرى، ٌعٌد ملؾ الدعوى إلى وكٌل النٌابة الستٌفاء هذه التحقٌقات- 2

 .إذا وجد النابب العام أو أحد مساعدٌه أن قرار االتهام صابب ٌؤمر بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمته- 3

إذا وجد النابب العام أو أحد مساعدٌه أن الفعل ال ٌشكل جناٌة ٌؤمر بتعدٌل وصؾ التهمة وإعادة ملؾ الدعوى إلى وكٌل النٌابة لتقدٌمها - 4
 .إلى المحكمة المختصة

إذا وجد النابب العام أو أحد مساعدٌه أن الفعل ال ٌعاقب علٌه القانون، أو أن الدعوى انقضت بالتقادم أو العفو العام أو سبق محاكمة - 5

المتهم عن ذات الجرٌمة، أو أنه ؼٌر مسبول جزابٌا لصؽر سنه أو لعاهة عقلٌة، أو لعدم وجود أدلة أو أن الفاعل ؼٌر معروؾ أو أن 
 .الظروؾ والمالبسات تقتضً حفظ الدعوى لعدم األهمٌة ٌؤمر بحفظها

إذا رأت النٌابة العامة حفظ األوراق علٌها أن تعلن أمر الحفظ للمجنً علٌه والمدعً بالحقوق المدنٌة، فإذا توفً أحدهما كان اإلعالن - 6
 ".لورثته فً محل إقامتهم
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تحقيقات أخرى، فإنو  يجوز لو فسخ قرار وكيؿ النيابة بالظف عمى المتيـ، كما ويجوز لمنائب العاـ 

. (325)أف يعيد ممؼ الدعوى إلى وكيؿ النيابة لمقياـ بتمؾ التحقيقات

 إذا وجد النائب العاـ أف قرار وكيؿ النيابة بمزـو محاكمة المتيـ بجناية في محمو، :قرار االتيام. 2

نما يصدر قرار االتياـ، ويعيد ممؼ الدعوى إلى وكيؿ النيابة ليقدميا  ال يصدر قرار بالموافقة عميو، وا 

إلى المحكمة ذات االختصاص لمحاكمتو، ومف المقرر أف النائب العاـ ال يمتـز بوصؼ الجناية الذي 

صدار قرار االتياـ بالوصؼ  ورد في كتاب وكيؿ النيابة، فإذا وجده غير صحيح قاـ بتعديمو وا 

الجديد، دوف حاجة ليقـو بفسخ إجراء وكيؿ النيابة، ففي قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني فإنو 

ولو أف يباشر التحقيؽ بنفسو وفقا لما ... يجوز لمنائب العاـ أف يتصدى لوقائع جديدة ومتيميف جدد 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني والتي تعطي لمنائب العاـ سمطة  ( 2)ورد بنص المادة 

 الذي يتعيف فيو عمى (326)وذلؾ عمى خالؼ القانوف المصري واألردني.. مباشرة الدعوى الجزائية 

النائب العاـ أف يتقيد بالحدود العينية والشخصية لمدعوى كما وردت في كتاب وكيؿ النيابة، فال يجوز 

ال وجب عميو بداًل مف إصدار  لو أف يتصدى في قرار االتياـ إلى وقائع جديدة أو متيميف جدد، وا 

قرار االتياـ  إعادة ممؼ الدعوى إلى وكيؿ النيابة لمتوسع في التحقيؽ، أي أف قرار التصرؼ النيائي 

في التحقيؽ في الجنايات ال يصدر إال مف النائب العاـ، عمى عكس الجنح والمخالفات التي قد ال 

. تمر عميو، بؿ يحيميا وكيؿ النيابة مباشرة إلى المحكمة المختصة،

إذا وجد النائب العاـ أف قرار وكيؿ النيابة بمزـو المحاكمة بجناية في غير محمو،  :قرار الفسخ. 3

صدار أحد القرارات اآلتية . ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني152/4المادة ): يقرر فسخو وا 

                                                 
(325)

 .122.، ص(603)المرجع السابق، المادة :   التعلٌمات القضابٌة للنابب العام 
(326)

من قانون  (152)ونص الفقرة الثالثة من المادة . 126.، ص(604)المرجع السابق، المادة :  التعلٌمات القضابٌة للنابب العام 
 .اإلجراءات الجزابٌة
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إذا وجد النائب العاـ أف الفعؿ ال يؤلؼ جرمًا، أو أنو لـ يقـ دليؿ عمى أف : قرار منع المحاكمة. أ

، أو أف األدلة غير كافية ويأمر بإطالؽ سراح المتيـ إذا كاف موقوفاً  . (327)المتيـ ارتكب ذلؾ الجـر

إذا وجد النائب العاـ أف الجـر سقط بأحد أسباب السقوط العامة أو : قرار إسقاط الدعوى. ب

 . (328)الخاصة يقرر انقضاء الدعوى العامة ويأمر بإطالؽ سراح المتيـ إذا كاف موقوفاً 

نما يؤلؼ : قرار لزوم المحاكمة بجنحة أو مخالفة . ج إذا وجد أف الفعؿ ال يؤلؼ جرمًا جنائيًا، وا 

جنحة أو مخالفة، يقرر فسخ قرار وكيؿ النيابة مف حيث الوصؼ، ويصدر قرار لزوـ المحاكمة في 

. (329)جنحة أو مخالفة، ويعيد ممؼ الدعوى إلى وكيؿ النيابة لتقديميا إلى المحكمة ذات االختصاص

 إذا تبيف أف وكيؿ النيابة غير مختص شخصيًا أو نوعيًا أو مكانيًا في :قرار عدم االختصاص. د
. الدعوى

إذا تبيف أف أحد شروط الدعوى غير متوافر، كما لو تطمب القانوف او : قرار عدم سماع الدعوى. ىػ
. (330 )عمؽ مباشرتيا عمى شكوى أو ادعاء مدني أو طمب أو إذف 

يجوز لمنائب العاـ في ىذه الحالة أف يقرر فسخ قرار وكيؿ : حالة تعدد التيـ أو تعدد المتيميف. و

النيابة بمزوـ المحاكمة في جناية جزئيًا بالنسبة إلى بعض التيـ أو بعض المتيميف، فيصدر بحؽ 

البعض منيـ قرار اتياـ، وبحؽ البعض اآلخر قرارًا مختمفًا أو قرارات مختمفة، ىنا في حالة عدـ 

ال فعمى  (157)وجود تالـز التي نصت عمييا المادة  مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، وا 

النائب العاـ أف يحيؿ كافة الجرائـ المتالزمة برمتيا إلى المحكمة المختصة بنظر الجريمة ذات 

. ( مف قانوف اإلجراءات الفمسطيني158المادة )الوصؼ األشد 

                                                 
(327)

 .89.المرجع السابق، ص: عبد الرحمن توفٌق أحمد: أنظر 
(328)

، (628)التعلٌمات القضابٌة للنابب العام، المرجع السابق، المادة . من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً (152/5) المادة  
 .127.ص

(329)
 .من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً  (152/4) المادة  

 .من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً (4/1)المادة   (330)
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مف قانوف اإلجراءات  (104)أوضحت المادة : اتصال النائب العام بالدعوى بوصفو مرجعا استئنافا

، المسائؿ التي تنصب عمييا الدفوع التي تقدـ لمنائب العاـ بصفتو مرجعًا (331)الجزائية الفمسطيني 

استئنافيًا، حيث أجازت غالبية التشريعات المقارنة الطعف بالقرارات التي تصدرىا النيابة لدى مرجع 

أما األصؿ لدى المشرع الفمسطيني أف النائب العاـ ىو مرجع تصديؽ لمقرارات . (332)قضائي معيف 

التي يصدرىا وكيؿ النيابة، ولكف المشرع اعتبر النائب العاـ مرجعا استئنافيًا عمى سبيؿ اإلستثناء 

، ولكف قراره قابؿ لالستئناؼ أماـ محكمة البداية، وكذلؾ الحاؿ في (104)وبشكؿ ضيؽ طبقا لممادة 

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية التي أعطت لمنائب العاـ سمطة  (67المادة )القانوف األردني 

، مع اإلشارة أف القانوف (االدعاء العاـ)استثنائية في استئناؼ القرارات الصادرة مف النيابة العامة 

األردني أعطى لمنيابة العامة سمطة الفصؿ في الدفوع خالؿ أسبوع مف تاريخ اإلدالء بو، ويكوف ىذا 

القرار قابؿ لالستئناؼ لدى النائب العاـ خالؿ يوميف مف تاريخ تبميغ المشتكى عميو بالقرار، عمى 

عكس القانوف الفمسطيني الذي اوجب عمى وكيؿ النيابة عرض الدفع عمى النائب العاـ لمفصؿ فيو 

إذ  ساعة مف تاريخ إثارتو دوف أف يكوف لوكيؿ النيابة أي دور في الفصؿ في ىذا الدفع، (24)خالؿ 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية  (104)أف المسائؿ التي ينصب عمييا الدفوع المذكورة في المادة 

ال موضوعية، فالدفع بعدـ االختصاص سواء المكاني أو الشخصي  مسائل قانونية الفمسطيني ىي

أو النوعي، وكذلؾ الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى أو بانقضائيا، أو الدفع بأف الفعؿ ال يؤلؼ جرمًا جنائيا، 

                                                 
(331)

إذا دفع المتهم بعدم االختصاص أو بعدم القبول أو بانقضاء :" من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً على انه (104) تنص المادة  
الدعوى وجب عرض الدفع على النابب العام أو أحد مساعدٌه للفصل فٌه خالل أربع وعشرٌن ساعة بموجب قرار قابل لالستبناؾ أمام 

 ".محكمة البداٌة
(332)

 .من قانون اإلجراءات السوري (139)والمادة . من قانون اإلجراءات الجنابٌة المصري (164 و 161)المادة :  أنظر 
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فيذه جميعا مسائؿ قانونية، وتتصؿ بالنظاـ العاـ ويترتب البطالف المطمؽ عمى مخالفتيا، ويحؽ ألي 

 .(333)خصـ التمسؾ بيا في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني أف الحؽ في  (104)نالحظ كذلؾ مف نص المادة 

الدفع قد أعطي لممتيـ وفي القرارات السمبية التي تصدر مف النيابة العامة، وكذلؾ  فقد حدد المشرع 

المدة القانونية التي يجب فييا الفصؿ في ىذا الدفع، وعمى النائب العاـ أف يدقؽ في ىذا الدفع فإما 

أف يقرر حفظ  أو إسقاط الدعوى أو عدـ قبوليا أو بعدـ االختصاص، ومف ىنا يبرز دور النائب 

العاـ في تحديد التكييؼ القانوني لمواقعة المعروضة أمامو مف خالؿ الدفع الذي يقدمو المتيـ سواء 

مف ناحية أف الفعؿ يشكؿ جرمًا يعاقب عمييا القانوف أو أف النيابة العامة غير مختصة أي انو يخرج 

عف اختصاصيا النوعي، أو المكاني، وكذلؾ يأتي ىنا دور التكييؼ القانوني مف حيث تحديد الواقعة 

. إذا ما كانت جناية أو جنحة الحتساب مدة التقادـ أو انقضاء الدعوى

مف قانوف اإلجراءات الجزائية  (2)تنص المادة : اتصال النائب العام بالدعوى بوصفو جية تحقيق

، فسواء "يباشر النائب العاـ الدعوى الجزائية بنفسو أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة"الفمسطيني 

دخمت الدعوى بحوزة النائب العاـ إما بحكـ القانوف بوصفو مرجع تصديؽ لقرارات وكيؿ النيابة، أو 

بحكـ االستئناؼ في الدفوع المقدمة مف المتيـ، فإنو ووفقًا لمتشريع الفمسطيني يحؽ لمنائب العاـ أف 

يباشر التحقيؽ بنفسو دوف أف يتقيد باالختصاص المكاني والنوعي أو الشخصي لمقضايا التي تدخؿ 

في اختصاص النيابة العامة، فممنائب العاـ أف يتولى بنفسو التحقيؽ واالستجواب في الدعاوى التي 

يرى ضرورة تدخمو إما ألىميتيا وخطورتيا، ولو كذلؾ أف يسمع الشيود وينتدب الخبراء أو مف يراه 

مناسبا مف مأموري الضبط القضائي لمعاونتو في التحقيؽ، وكذلؾ مف حقو التصدي لوقائع جديدة أو 
                                                 

(333)
 .574.حسن الجوخدار، المرجع السابق، ص:  أنظر 
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لخصـو جدد لدى قيامو بوظيفتو كمرجع لمتصديؽ والتدقيؽ دوف أف يتقيد بالحدود الشخصية أو 

العينية لمدعوى، فإذا ما وجد النائب العاـ أف ثمة وقائع لـ يتضمنيا قرار وكيؿ النيابة أو أشخاص لـ 

يرد ذكرىـ في ىذا القرار سواء تـ التحقيؽ معيـ أـ ال،وال يقتصر دور النائب العاـ بعد أف يحاؿ إليو 

ممؼ الدعوى مف النيابة العامة فقط عمى التدقيؽ بؿ يجوز لو التوسع في التحقيؽ أو إصالح أي 

خمؿ في التحقيؽ، فمو أف يباشر بنفسو إجراء أي معاممة تحقيقيو، أو أف يعيد الممؼ لمنيابة العامة 

 .الستكماليا

أما بالنسبة لموقؼ المشرع األردني فقد جاء مغايرًا تمامًا لموقؼ المشرع الفمسطيني، فالنائب 

العاـ وفقا لمتشريع األردني ال يجوز لو أف يباشر التحقيؽ بنفسو، وىو كذلؾ مقيد بمبدأ عينية الدعوى 

وشخصيتيا، إذ ال يجوز لو أف يتصدى لوقائع جديدة أو لخصـو جدد لدى قيامو بوظيفتو، فالمركز 

. (334)القانوني لمنائب العاـ في التشريع األردني يتمثؿ في كونو سمطة تدقيؽ وتقرير ال سمطة تحقيؽ

كما أف النائب العاـ ال يتقيد بالوصؼ القانوني الذي أسبغو وكيؿ النيابة عمى الواقعة المسندة 

 مف قانوف 152/4المادة )إلى المتيـ، بؿ لو أف يدقؽ فييا ويعطييا الوصؼ القانوني الصحيح 

، وأف النائب العاـ عندما يحاؿ لو الممؼ يضع يده عمى الفعؿ (اإلجراءات الجزائية الفمسطيني

والوقائع التي يتضمنيا ممؼ الدعوى ال عمى الوصؼ الجرمي الذي أسبغو وكيؿ النيابة، وىو مقيد 

بتطبيؽ القانوف عمى الواقعة المطروحة أمامو، وىو يضع يده عمى الفعؿ بكؿ وقائعو وظروفو وأسبابو 

ويعطيو الوصؼ الصحيح متى تراءى لو أف الوصؼ المبيف في قرار وكيؿ النيابة ال يتالءـ والحقيقة 

الثابتة لديو، كما أف وكيؿ النيابة ال يناؿ حقا مكتسبا بالوصؼ الذي أسبغو عمى الواقعة، فالنائب 

العاـ يممؾ تغيير وصؼ الواقعة مف جناية إلى جناية أخرى، أو اعتبار الفعؿ جناية أو جنحة أو 
                                                 

(334)
 .578.المرجع السابق، ص: حسن الجوخدار:  أنظر 
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مخالفة بعد أف كاف وكيؿ النيابة قد اعتبر أف الفعؿ ال يؤلؼ جرمًا، ولمنائب العاـ اعتبار أف الفعؿ 

مخالفة أو جنحة أو ال يؤلؼ جرمًا بعد أف كاف معتبرًا جناية، ولو كذلؾ أف يغير مف االسـ القانوني 

، فمو أف يعتبر الفعؿ سرقة بعد أف كاف معتبرًا (تكييؼ الواقعة)الذي أطمقو وكيؿ النيابة عمى الفعؿ 

إساءة ائتماف، كما يممؾ النائب العاـ بحث ظروؼ الواقعة وتمحيص أركانيا الثالثة، القانوني 

عطاء الجريمة وصفيا األشد، ولكف يمتنع  والمادي والمعنوي، ولو أيضا إضافة الظروؼ المشددة وا 

عمى النائب العاـ البحث في موانع العقاب واألعذار المحمة واألسباب المخففة التقديرية فيي مف حؽ 

. (335)المحكمة التي تفصؿ في الدعوى

ورأينا بالنسبة لموانع العقاب وأسباب التبرير واإلباحة أنيا تصمح لتكوف سببا مف أسباب حفظ 

مف قانوف  (149)الدعوى الجزائية مف قبؿ النيابة العامة عمى الرغـ مف عدـ النص عمييا في المادة 

مف ذات القانوف والتي نصت عمى  (9 )اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ، وذلؾ باالستناد إلى المادة 

أف الدعوى تنقضي بأي سبب ينص عميو القانوف ، فموانع العقاب تستند لقواعد مانعو ، أما أسباب 

اإلباحة فتستند إلى قواعد مبيحو ،أي تزيؿ الصفة الجرمية عف الفعؿ المرتكب ويتحوؿ إلى فعؿ مباح 

ال يستوجب المالحقة أو العقاب ، مما يعني أف النيابة العامة تكوف أماـ فعؿ ال يشكؿ جريمة ومف 

. حقيا حفظ الدعوى الجزائية 

 

 

 

                                                 
(335)

.  578.المرجع السابق، ص:  حسن الجوخدار: أنظر 
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المبحث الثاني 

سمطة المحكمة في التكييف القانوني لمجريمة 

تناولنا فيما سبؽ كال مف جيات الضبط القضائي والنيابة العامة في التكييؼ القانوني لمجريمة، 

وفي ىذا المقاـ سنتناوؿ سمطة المحكمة في التكييؼ القانوني لمجريمة، وبعد دخوؿ الدعوى الجزائية 

بحوزة المحكمة، تقـو المحكمة وبعد أف تراجع اختصاصيا بدراسة الواقعة بجميع أركانيا وعناصرىا 

وظروفيا لتسبغ عمييا التكييؼ القانوني السميـ، فيو واجب عمييا وليس مجرد حؽ وغير مقيدة 

بالتكييؼ الوارد إلييا، فمف حؽ المحكمة المختصة تعديؿ الوصؼ القانوني وتعديؿ التيمة الجنائية 

مقيدة بذلؾ بالحدود العينية والشخصية لمدعوى الجزائية وبما يضمف التطبيؽ السميـ لمقانوف، وتناولنا 

وفي .  تطبيؽ التكييؼ القانوني أماـ محكمة الموضوع:(المطمب األول)وذلؾ مف خالؿ ىذا المبحث 

.  سمطة محكمة الدرجة األولى في تعديؿ التيمة وتغيير الوصؼ القانوني لمواقعة:(المطمب الثاني)

 

 

المطمب األول 

تطبيق التكييف أمام محكمة الموضوع 

منح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني وأغمب التشريعات العربية ومنيا المصري واألردني 

المحكمة الجنائية سمطة تكييؼ الواقعة المعروضة عمييا والتي سبؽ لجيات التحقيؽ أف أسبغت 

عمييا التكييؼ األولي والتمييدي ، فأف المحكمة ليست أوؿ جية تقـو بإعطاء الوصؼ القانوني 

لألفعاؿ المعروضة عمييا وذلؾ بحسب األصؿ ، إذا أف ىذه األفعاؿ تدخؿ في حوزتيا بعد إعطائيا 



180 

 

الوصؼ القانوني مف جية االتياـ ، فتقـو المحكمة أما بإبقائو عمى حالتو او تقـو بتغييره وفقا لما 

عطائيا الوصؼ القانوني السميـ وبذلؾ يتحقؽ مبدأ المشروعية ،  تراه بعد تمحيص ىذه األفعاؿ وا 

ويشكؿ ضمانة لمحريات الفردية كوف العممية النيائية إلسباغ الوصؼ القانوني تقوـ بيا جية قضائية 

.  مختصة ليس ليا أي مصمحة سوى تطبيؽ القانوف وتحقيؽ العدالة في المجتمع 

 دخوؿ الدعوى بحوزة (الفرع األول)ولتمكيننا مف دراسة ذلؾ كاف عمينا تناوؿ ىذا المطمب في 

 . نطاؽ وقيود سمطة المحكمة في تكييؼ الواقعة اإلجرامية:(الفرع الثاني)وفي . المحكمة

 

الفرع األول 

دخول الدعوى الجزائية بحوزة المحكمة 

تدخؿ الدعوى الجزائية في األحواؿ العادية بحوزة المحكمة عف طريؽ التكميؼ بالحضور، مع 

اإلشارة إلى أف ذلؾ ال يمنع بطبيعة الحاؿ مف انعقاد والية المحكمة وفي حاالت استثنائية مثؿ جرائـ 

الجمسات واالدعاء المباشر، كما أف الدعوى الجزائية تدخؿ بحوزة المحكمة عف طريؽ أمر اإلحالة 

وىو اإلجراء الذي تقرر بموجبو النيابة العامة أو النائب العاـ إدخاؿ الدعوى العامة بحوزة المحكمة 

المختصة، ووفقًا لذلؾ فقد حددت أغمب التشريعات العربية واألجنبية سبؿ دخوؿ الدعوى العامة 

بحوزة المحكمة بالطرؽ العادية مف خالؿ التكميؼ بالحضور في الجنح والمخالفات وأمر اإلحالة في 

: يمي الجنايات وذلؾ وفقا لما

إذا رأت النيابة العامة : دخول الدعوى العامة بحوزة المحكمة عن طريق التكميف بالحضور- أوال

في الجنح البسيطة والمخالفات أف محاضر التحريات واالستدالالت التي قامت بيا جيات الضبطية 
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القضائية كافية وتصمح لمباشرة الدعوى العامة كاف ليا أف ترفع الدعوى إلى المحكمة، وذلؾ بتكميؼ 

المتيـ لمحضور أماميا دوف حاجة إلجراء أي تحقيؽ، ووفقا لذلؾ فإف التكميؼ بالحضور يعد وسيمة 

وطريؽ لدخوؿ الدعوى في حوزة المحكمة حيث يسمكو مف يممؾ تحريؾ الدعوى الجزائية، سواء كاف 

ذلؾ مف قبؿ النيابة العامة أو المدعي بالحقوؽ المدنية، وذلؾ في األحواؿ التي نص عمييا القانوف 

 .(336 )صراحة

إذا رأت "مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني أنو  (53)وفي ىذا الشأف فقد نصت المادة 

النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أف الدعوى صالحة إلقامتيا بناء عمى محضر جمع 

مف  (168)، وكما نصت المادة "االستدالالت تكمؼ المتيـ بالحضور مباشرة أماـ المحكمة المختصة

يكوف تكميؼ الخصـو بالحضور أماـ المحكمة قبؿ انعقاد الجمسة بيوـ كامؿ "ذات القانوف عمى أنو 

( 194/1)، كما نصت المادة "في المخالفات وثالثة أياـ في الجنح مع مراعاة مواعيد مسافة الطريؽ

لكؿ متضرر مف الجريمة أف يتقدـ بطمب إلى وكيؿ النيابة العامة أو إلى "مف ذات القانوف انو 

المحكمة التي تنظر الدعوى يتخذ فيو صفة االدعاء بالحؽ المدني لمتعويض عف الضرر الذي لحؽ 

، كما أورد القانوف ذاتو في الفصؿ العاشر مف الباب الثاني تنظيـ أحكاـ األصوؿ "بو مف الجريمة

قاصرا تطبيؽ ىذه األحكاـ عمى مخالفة القوانيف واألنظمة  (313 ولغاية 308)الموجزة في المواد 

المتعمقة بالبمديات والصحة والنقؿ، وفي مقابمة كؿ ىذه النصوص فقد أورد المشرع المصري في الفقرة 

تحاؿ الدعوى إلى محكمة "مف قانوف اإلجراءات المصري بما يفيد أنو  (232)األولى مف المادة 

بناًء ... الجنح والمخالفات بناء عمى أمر يصدر مف قاضي التحقيؽ أو محكمة الجنح المستأنفة أو 

                                                 
ورقة من أوراق المحضرٌن ٌوجهها المتضرر من الجرٌمة أو ٌوجهها أعضاء النٌابة العامة إلى المتهم على : "التكلٌؾ بالحضور هو  (336)

". ٌد أحد المحضرٌن أو من حددهم القانون لذلك طالبا فٌه الحضور أمام المحكمة المختصة لنظر االدعاء المقام فً مواجهته
 .194.، ص2010، دار الجامعة الجدٌدة، 1.الدكتور أحمد حسٌن الجداوي، سلطة المحكمة فً تعدٌل وتؽٌٌر التهمة الجنابٌة، طـ- 
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عمى تكميؼ المتيـ مباشرة بالحضور مف قبؿ أحد أعضاء النيابة العامة أو مف المدعي بالحقوؽ 

، كما ورد تنظيـ أحكاـ األصوؿ الموجزة في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني في "المدنية

(. 199-194)الفصؿ األوؿ مف الباب الخامس ضمف المواد 

 ويفترض في ورقة التكميؼ بالحضور أف تستوفي عددًا مف البيانات منيا ما يمكف تسميتو 

بالبيانات الموضوعية كالتيمة المنسوبة إلى المتيـ، والنص القانوني الذي يحكـ الواقعة المادية، 

ومنيا ما يسمى بالبيانات الشكمية، كتعييف اسـ المدعي، واسـ المتيـ مستمـ التكميؼ وتوقيعو، وتاريخ 

 .(337 )إعالنو، واسـ المحكمة، وتاريخ الجمسة

إذا كاف التكميؼ بالحضور : دخول الدعوى الجزائية بحوزة المحكمة عن طريق أمر اإلحالة- ثانيا

طريقًا التصاؿ المحكمة الجنائية بالدعوى كما رأينا، فإف ىناؾ طريقًا آخر النعقاد والية المحكمة 

الجنائية في نظر الدعوى وىو أمر اإلحالة،  وذلؾ بأنو إذا ما تبيف لسمطة التحقيؽ أدلة ثبوت التيمة 

فإنيا تصدر أمرًا بإحالة األوراؽ إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وبذلؾ تنعقد والية المحكمة 

الجنائية بنظر الدعوى المحالة إلييا وتدخؿ الدعوى بحوزة ىذه المحكمة، ووفقًا لذلؾ يعد أمر اإلحالة 

إجراء قانوني نصت عميو أغمب التشريعات، حيث أحاطتو بالعديد مف الضمانات واإلجراءات، وذلؾ 

 .(338)نظرًا لخطورة آثاره المترتبة عميو، إضافة لخطورة ما يتصدى لو مف جرائـ

وفي ىذا الصدد تختمؼ قواعد اإلحالة إلى المحكمة المختصة بحسب ما إذا كانت الجريمة 

مف قانوف اإلجراءات  (150)، حيث نصت المادة (تكييؼ الجريمة)مخالفة أو جنحة أو جناية 

إذا ما تبيف لوكيؿ النيابة أف الفعؿ يشكؿ مخالفة فعميو إحالة ممؼ الدعوى "الجزائية الفمسطيني انو 

                                                 
 .52.ص ،3 رقم 44.س النقض، أحكام مجموعة ،1993 ٌناٌر 7 المصرٌة، النقض محكمة   (337)
 301.ص السابق، المرجع: الجداوي حسٌن أحمد:أنظر   (338)
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إذا تبيف لوكيؿ النيابة أف "مف ذات القانوف انو  (151)كما نصت المادة ". إلى المحكمة المختصة

حالة ممؼ الدعوى إلى المحكمة المختصة  الفعؿ يشكؿ جنحة فإنو يقرر توجيو االتياـ إلى المتيـ وا 

مف ذات القانوف بأف يقرر وكيؿ  (152)بذلؾ، أما إذا كاف الفعؿ يشكؿ جناية فقد نظمت المادة 

رساؿ ممؼ الدعوى إلى النائب العاـ أو أحد مساعديو، بحيث إذا  النيابة توجيو االتياـ إلى المتيـ، وا 

وجد النائب العاـ أف قرار االتياـ صائبا فإنو يأمر بإحالة المتيـ إلى المحكمة المختصة لمحاكمتو، 

ويجب في أمر اإلحالة أف يتضمف التيمة المنسوبة إلى المتيـ، والوصؼ القانوني ليا، والمواد 

القانونية التي يراد تطبيقيا، وتحديد األشخاص الذيف يتضمنيـ أمر اإلحالة مف حيث اسـ المتيـ 

، إضافة إلعداد قائمة بأدلة اإلثبات والشيود، حيث تـ تعريؼ أمر اإلحالة بأنو األمر الذي ...ولقبو

تقرر بو النيابة العامة أو النائب العاـ أو قاضي التحقيؽ المختص إدخاؿ الدعوى في حوزة المحكمة 

ف مجرد  المختصة، وىو بذلؾ قرار بنقؿ الدعوى مف مرحمة التحقيؽ االبتدائي إلى مرحمة المحاكمة، وا 

إصدار أمر اإلحالة يؤدي إلى دخوؿ الدعوى الجزائية في حوزة المحكمة، وتصبح ضمف واليتيا، 

 .(339)بحيث تزوؿ والية سمطة التحقيؽ بالنسبة ليذه الدعوى

واألصؿ أف تتعرض محكمة الموضوع لمدفع ببطالف إجراءات اإلحالة، ذلؾ انو قد يترتب عمى 

صحة مثؿ ىذا الدفع عدـ دخوؿ الدعوى بحوزة المحكمة، وبالتالي عدـ الفصؿ فييا، وطالما دخمت 

الدعوى بحوزة المحكمة بناًء عمى أمر اإلحالة أصبحت ىذه المحكمة ىي صاحبة الوالية فييا، وىي 

المييمنة عمييا، فإف كانت الدعوى مف اختصاص المحكمة التي وردت في أمر اإلحالة، فإنيا تحكـ 

في الدعوى ألنيا صاحبة اختصاص، إذ أف أمر اإلحالة مبينا الختصاصيا وليس مكسبا ليذا 

                                                 
 الصٌفً، مصطفى الفتاح عبد الدكتور. 1353.ص ،204 رقم 39.س النقض أحكام مجموعة ،1988 لسنة المصرٌة النقض محكمة   (339)

 .467.ص ،2004 للمطبوعات، الهدى دار ،1.طـ الجنابٌة، اإلجراءات تؤصٌل
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االختصاص، أما إذا كانت المحكمة غير مختصة، كما لو أحيمت لمحكمة البداية وتبيف ليذه 

المحكمة أنيا جنحة، فإنيا تحكـ بعدـ االختصاص، وتحيؿ الدعوى إلى محكمة الصمح، أما إذا تبيف 

لمحكمة الصمح أف الدعوى المنظورة أماميا ىي جناية، فإنيا تقرر إعادة الدعوى لمنيابة العامة، وذلؾ 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية  (169)إلعادة التحقيؽ فييا مف جديد وذلؾ كمو وفقًا ألحكاـ المادة 

. الفمسطيني

وميما كانت الوسيمة التي تدخؿ فييا الدعوى بحوزة المحكمة، إذ يقع الوصؼ القانوني لمتيمة  

بداية عمى كاىؿ سمطة االتياـ، وذلؾ حينما تقـو بتحريؾ الدعوى الجزائية ضد المتيـ في الوقائع 

المنسوبة إليو، ثـ ينتقؿ ىذا الحؽ لممحكمة التي ليا الحؽ والسمطة بأف تعيد النظر في ىذا الوصؼ 

األولي، وليا في سبيؿ ذلؾ أف تقـو بتعديمو وتغييره وفقا لعدد مف الضوابط والشروط، وقد ذىب 

البعض إلى أف سمطة المحكمة في تغيير الوصؼ القانوني وتعديؿ التيمة يتجاوز مجرد الحؽ إلى 

. (340)حد الواجب

ويمكننا أف نستنبط ىذا الحكـ مف نصوص وأحكاـ القوانيف والتشريعات العربية، نصت المادة 

يجوز لممحكمة أف تعدؿ التيمة عمى أف ال "مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني انو  (270)

مف قانوف  (308)فيما نصت المادة "ينبني ىذا التعديؿ عمى وقائع لـ تشمميا البينة المقدمة

... يجوز لممحكمة أف تغير في حكميا الوصؼ القانوني لمفعؿ المسند لمتيـ"اإلجراءات المصري انو 

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني حيث أقرت حؽ المحكمة  (234)، وكذلؾ المادة "

بتعديؿ التيمة، وقد سمؾ القضاء في أغمب الدوؿ العربية مسمكا ال يخرج عف ما تضمنتو أحكاـ 

المواد المشار إلييا أعاله، حيث صدرت أحكاـ محكمة النقض المصرية بالتواتر عمى أف التكييؼ 
                                                 

 .874.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات قانون سرور، فتحً أحمد:أنظر   (340)
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القانوني لمواقعة يعد بمثابة واجب يقع عمى كاىؿ وعاتؽ المحكمة ،وقضت في العديد مف قراراتيا 

. (341 ).عمى ىذا الواجب الممقى عمى عاتؽ المحكمة 

وقد أكدت محكمة التمييز األردنية ىذا األمر حيف قضت أف المحكمة مقيدة بالواقعة ال بوصفيا 

القانوني، وعمى ذلؾ فمف واجبيا وصالحياتيا أف تمحص الواقعة بدقة، وتحكـ بما يثبت لدييا غير 

مقيدة بوصؼ النيابة العامة أو المدعي بالحؽ الشخصي، فالوصؼ ىو مف حؽ المحكمة وتستقؿ بو 

. (342)وفقا لظروؼ القضية ومالبساتيا

ذا كاف الواجب يقتضي مف المحكمة أف تمحص الواقعة المطروحة أماميا بجميع كيوفيا  وا 

وأوصافيا وأف تطبؽ عمييا التكييؼ الصحيح، فإف أداء المحكمة لواجبيا ىذا يدور ضمف مبدأ شرعية 

. (343)الجرائـ والعقوبات الذي يوجب عمى القاضي احتراـ وتطبيؽ التكييؼ القانوني السميـ لمواقعة

أف مبدأ الفصؿ بيف سمطتي االتياـ والحكـ تقـو عمى : وبناء عمى ما سبؽ نخمص إلى القوؿ

فكرة مؤداىا انو ال تجوز معاقبة المتيـ عف واقعة غير التي وردت بأمر اإلحالة أو طمب التكميؼ 

بالحضور، وأف واجب المحكمة الجنائية في إسباغ التكييؼ القانوني لمواقعة المطروحة عمييا قد نص 

                                                 
 ؼٌر المحكمة أن المقرر من "822ص ،16س ،9/11/1965 جلسة ق،35 لسنة 875 رقم الطعن فً المصرٌة النقض محكمة قضت  (341)

 الواقعة تسبػ أن واجبها من إن بل بالحضور التكلٌؾ أو اإلحالة أمر فً وردت كما للواقعة العامة النٌابة تعطٌه الذي بالوصؾ مقٌدة
 ق35 لسنة 64 رقم الطعن فً قضت وكذلك. بطبٌعته نهابٌا لٌس العامة النٌابة وصؾ ألن للقانون طبقا الصحٌح وصفها علٌها المطروحة

 تسبؽه الذي القانونً بالوصؾ تتقٌد ال الموضوع محكمة أن المقرر من "النقض أحكام مجموعة من 538ص ،16س ،1/6/1965 جلسة

 علٌها تطبق وأن أوصافها و كٌوفها بجمٌع علٌها المطروحة الواقعة تمحص أن واجبها من بل المتهم إلى المسند الفعل على العامة النٌابة
 بؤن ذلك على ٌرد وال.... علٌها المحالة التهمة وصؾ فً المرسوم الضٌق نطاقها فً بالواقعة مقٌدة ؼٌر صحٌحا تطبٌقا القانون نصوص

 ...". الدعوى فً التصرؾ شؤن فً واختصاصات حقوقا التحقٌق أو االتهام لسلطة
. 1968 المحامٌٌن نقابة مجلة من 653 الصفحة على المنشور 57/68 رقم جزار األردنٌة، التمٌٌز محكمة  (342)

 تبعت وقد الكبرى الجناٌات محكمة على ٌتوجب "بؤنه وقضت 14/7/2002 بتارٌخ 630/2003 رقم جزاء األردنٌة، التمٌٌز محكمة-  

 المتهم بتجرٌم تقوم ثم ومن التهمة وصؾ بتعدٌل الجزابٌة المحاكمات أصول قانون من( 234 )المادة نص بإعمال أوال تقوم ال أن النقض

 ".العلة لهذه النقض مستوجبا القرار ٌكون وعلٌه المعدلة بالتهمة
 .1033.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات قانون فً الوسٌط: سرور فتحً أحمد:أنظر  (343)
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ذا لـ تقـ المحكمة بذلؾ فإف حكميا يكوف  عميو القانوف، كما انو كاف محؿ إجماع القضاء والفقو وا 

. (344)عرضة لمنقض

 

 

 

الفرع الثاني 

محددات سمطة المحكمة في تكييف الواقعة الجرمية 

بعد تناولنا في ىذه الدراسة وسائؿ دخوؿ الدعوى العامة بحوزة المحكمة كاف ال بد لنا في ىذا 

الفرع مف دراسة نطاؽ سمطة المحكمة في تكييؼ الواقعة الجرمية والقيود المفروضة عمييا وذلؾ كمو 

: وفقا لمتقسيـ اآلتي

منحت أغمب التشريعات الجنائية لممحكمة : نطاق سمطة المحكمة في تكييف الواقعة الجرمية- أوالً 

سمطة تكييؼ الواقعة المطروحة عمييا، والتي سبؽ وأف تـ تكييفيا مف قبؿ سمطات االتياـ، وذلؾ ما 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، والمادة  (270)يمكننا أف نستنبطو مف نصوص المواد 

مف قانوف أصوؿ المحاكمات  (234)مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري، والمادة  (308)

الجزائية األردني، وىو األمر الذي سمكو القضاء في أحكامو المتواترة في ىذا الشأف، وبذلؾ كمو بات 

تعرض المحكمة لمسألة التكييؼ القانوني لمواقعة يعد بمثابة واجب يقع عمى كاىؿ وعاتؽ ىذه 

                                                 
 تكن لم الجناٌات محكمة إن "قضى حٌث 6/4/1986 القرار تارٌخ 986-985 أولى جناٌات 1442 رقم األردنٌة التمٌٌز محكمة قرار  (344)

( 413/3 )المادة علٌها المنطبق اإلٌذاء جرٌمة ٌكون المتهم اقترفه الذي الجرمً الفعل أن معتبرة ... القرار إصدارها عند صواب على

 داخله إلى الجرح ونفاذ صدره وهو جسمه من خطٌر مكان فً واحدة طعنة بالسكٌن علٌه المجنً طعن على المتهم إقدام ألن ذلك عقوبات
 منه ٌظهر ذلك كل أسبوعٌن لمدة المستشفى فً ورقوده صدره داخل حصل الذي الدموي النزٌؾ سحب خاللها تم للمصاب عملٌة وإجراء

 القرارات كافة نقض قرر لذا... الذاءه عمدا لقتله محاولة فً اعتباره ٌمكن كان علٌه للمجنً طعنه وراء من للمتهم الجنابً القصد أن جلٌا

 ".عقوبات( 405 )المادة وفق إلٌه المسندة التهمة بموجب المتهم إدانة بؽٌة مجددا محكمتها إلى وإعادتها الدعوى فً الصادرة
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المحكمة، ويتحدد نطاؽ ىذا الواجب بإسباغ التكييؼ القانوني السميـ لمواقعة بعدة أمور ال يجوز 

 :تجاوزىا وتتمثؿ ىذه األمور في النقاط التالية

  إذ يتعيف عمى المحكمة :عدم تقييد المحكمة الجنائية بالتكييف القانوني المرفوع بو الدعوى 

 (345 ):أف تضفي عمى الواقعة المعروضة عمييا التكييؼ القانوني السميـ وذلؾ عمى النحو التالي

 حيث ال :عدـ تقيد المحكمة الجنائية بالتكييؼ القانوني الذي تسبغو جيات االتياـ والتحقيؽ لمواقعة.1

تتقيد المحكمة الجنائية بالتكييؼ القانوني الذي تسبغو جيات االتياـ، أو الذي ترفع بو الدعوى، كونو 

ليس نيائيا، بؿ انو مؤقت بطبيعتو، وليس مف شأنو أف يمنع القاضي مف تغييره متى رأى أف الواقعة 

. ( 346)المعروضة أمامو ترتد إلى تكييؼ قانوني آخر

مف  (270)  وقد تأكد ىذا المبدأ مف خالؿ النصوص القانونية الواردة بيذا الشأف، ومنيا المادة 

مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري، والمادة  (308)قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، والمادة 

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني، واستنادًا إلى ذلؾ فإف قياـ النيابة العامة  (234)

بتكييؼ الواقعة والتيمة ال يكسب المتيـ حقا إال إذا أقرتو محكمة الموضوع المختصة، كما أف خطأ 

النيابة العامة في التكييؼ ال يعد عذرا يعفي المحكمة مف مسؤوليتيا في القياـ بإجراء التكييؼ 

، وعمى ذلؾ يمكننا أف نطمؽ عمى التكييؼ الذي تقـو بو بالنظام العامالصحيح لمواقعة لتعمؽ ذلؾ 
                                                 

 .158.ص السابق، المرجع: سالمة مؤمون:أنظر  (345)
 التً اإلٌذاء جرٌمة ٌكون المتهم فعل إن "قضت حٌث 11/6/1988 القرار تارٌخ( 1988/ج/1305 )رقم األردنٌة التمٌٌز محكمة (346)

 أنه حٌث المتهم لدى القتل قصد توفر لعدم وذلك بموجبها التهمة إلٌه وجهت التً( 405 )المادة  عقوبات( 413/3 )المادة أحكام علٌه تنطبق

 تكن لم اإلصابة أن ثم قتله قاصدا كان لو جسمه فً خطر محل فً المشتكً إصابة بإمكانه وكان األرض نحو مسدسه فوهة وجه قد كان
 قبول الجناٌات محكمة قررت فقد المتهم مع تصالح قد المشتكً أن وحٌث أٌام ستة سوى المستشفى فً ٌرقد لم علٌه المجنً أن حتى جسٌمة
..." الصلح

 بالوصؾ المحكمة تتقٌد ال "968ص ،18س 16/10/1967 جلسة ق 37 لسنة 1237 رقم الطعن فً المصرٌة النقض محكمة قضت كما- 

 أنه ترى الذي القانونً الوصؾ إلى تمحٌصها بعد الواقعة ترد أن رأت متى للمتهم المسند الفعل على العامة النٌابة تسبؽه الذي القانونً

 إن "904ص ،24س 4/11/1973 جلسة ق43 لسنة 703 رقم الطعن فً المصرٌة النقض محكمة قضت كما". السلٌم القانونً الوصؾ

 الواقعة تمحص أن واجبها من وإن للمتهم المسند الفعل على العامة النٌابة تسبؽه الذي القانونً بالوصؾ تتقٌد ال الموضوع محكمة
 تتقٌد ال الدعوى فً تفصل وهً أنها ذلك سلٌما تطبٌقا القانون نصوص علٌه تطبق وأن وأصوافها و  كٌوفها بجمٌع أمامها المطروحة

 ...."علٌها المحالة التهمة وصؾ فً المرسوم نطاقها فً بالواقعة
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سمطة االتياـ أو التحقيؽ بالتكييؼ القانوني األولي، وتجدر اإلشارة أف مبدأ عدـ تقيد المحكمة 

الجنائية بالتكييؼ المرفوع بو الدعوى قد لقي قبوال لدى الفقو الجنائي وبات محؿ إجماع لعدد مف 

. (347)جميور الفقياء

 (348): ويجد ىذا المبدأ مبرره في األمور التالية

إف تكييؼ جية التحقيؽ واالتياـ ما ىو إال إفصاح عف وجية نظرىا، فيو مؤقت بطبيعتو، وليس  .أ

. مف شأنو أف يمنع المحكمة مف تعديمو

 .إف جية التحقيؽ ال تفصؿ في مسؤولية المتيـ، فميس ليا أف تستبد بالتكييؼ النيائي لمجريمة .ة

إف السمطة المخولة لممحكمة الجنائية في تمحيص الواقعة المادية بجميع كيوفيا، وفي تعديؿ  .د

التيمة يبررىا المنطؽ القانوني السميـ القائـ عمى استقالؿ السمطة القضائية عف سمطات االتياـ 

ضافة إلى ذلؾ فإف القضاء حينما ينظر في الدعوى فإنو يكوف بمثابة الخبير القانوني  والتحقيؽ، وا 

األعمى فييا، ويقتضي ذلؾ أف تكوف كممتو أسمى وأعمى مما ذىب إليو أطراؼ الخصومة في 

 .(349)ادعاءاتيـ

 فإذا كانت :عدـ تقيد المحكمة الجنائية بالتكييؼ الذي يسبغو المدعي بالحؽ المدني عمى الواقعة.2

المحكمة الجنائية ال تتقيد بالتكييؼ القانوني الذي تخمعو النيابة العامة عمى الواقعة، فإنو ومف باب 

أولى أف ال تتقيد بالتكييؼ الذي يسبغو المدعي بالحؽ المدني عمى الواقعة في حالة قيامو برفع 

                                                 
 اإلجراءات: عامر أبو زكً محمد والدكتور. 1034.ص السابق، المرجع العقوبات، قانون فً الوسٌط: سرور فتحً أحمد:أنظر  (347)

 .849.ص السابق، المرجع الجنابٌة،
 رقم الطعن فً المصرٌة النقض محكمة قضت وكذلك. 165ص السابق، المرجع الجنابٌة، المواد فً التكٌٌؾ القبالوي، محمود:أنظر   (348)

 وردت كما للواقعة العامة النٌابة تعطٌه الذي بالوصؾ مقٌدة ؼٌر المحكمة أن األصل "15ص ،17س 3/1/1966 جلسة ق35 لسنة 1876

 ألن للقانون طبقا الصحٌح وصفها علٌها المطروحة الواقعة على تطبق أن واجبها من إن بل بالحضور التكلٌؾ بورقة أو اإلحالة بؤمر
 الواقعة ترد أن رأت متى تعدٌله من المحكمة ٌمنع أن شؤنه من ولٌس بطبٌعته نهابً ؼٌر فهو نظرها وجهة عن إفصاح هو النٌابة وصؾ

 إلى نصرؾ وال الوصؾ تعدٌل مجرد ذلك فً تصرفها ٌتعدى ال دام ما السلٌم القانونً الوصؾ أنه ترى الذي الوصؾ إلى تمحٌصها بعد
 ".إلٌه المتهم تنبٌه المحكمة من األمر ٌستلزم حتى ذاتها التهمة تؽٌٌر

 .829.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح: حسنً نجٌب محمود:أنظر   (349)
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الدعوى مباشرة، ويرجع ذلؾ إلى أف تكييؼ المدعي بالحؽ المدني لمواقعة ليس نيائيا، وليس مف 

شأنو أف يمنع المحكمة مف تغييره أو تعديمو متى رأت أف الواقعة ترد إلى تكييؼ قانوني آخر، ومف 

ناحية أخرى فإف المدعي بالحؽ المدني ال يممؾ استعماؿ حقوؽ الدعوى الجنائية أو التكييؼ الذي 

 .(350)يراه ىو ليا

 وبذلؾ فإف تغيير المحكمة : تغيير التكييف القانوني لمواقعة واجب عمى المحكمة الجنائية

 يقتضي منيا أف بل ىو واجب عمييا،الجنائية لمتكييؼ القانوني لمواقعة ليس مجرد رخصة ليا، 

تمحص الواقعة المطروحة عمييا بجميع أوصافيا، وأف تطبؽ عمييا نصوص القانوف تطبيقًا 

. (351)صحيحاً 

وبذلؾ فميس لممحكمة أف تقضي بالبراءة في دعوى قدمت إلييا بتكييؼ معيف، إال بعد تفحص 

وقائعيا وعمى جميع الوجوه القانونية، والتحقؽ مف أنيا ال تقع تحت أي تكييؼ قانوني آخر 

ال كاف حكميا بالبراءة بسبب عدـ المطابقة بيف الواقعة المرفوعة بيا  والمستوجبة قانونا لمعقاب، وا 

. (352)الدعوى والنص القانوني الذي تراه سمطة االتياـ تطبيقا خاطئا

                                                 
 .278.ص ،55 رقم 17.س النقض أحكام مجموعة ،1966 مارس 8 المصرٌة، النقض محكمة   (350)
. 172.ص و 155.ص السابق، المرجع القبالوي، محمود:أنظر   (351)

 محكمة أن المقرر من "أنه 1228ص ،18س 11/12/1967 جلسة ق37 لسنة 1808 رقم الطعن فً المصرٌة النقض محكمة قضت وقد

 علٌها المطروحة الواقعة تمحص أن واجبها من بل للمتهم المسند الفعل على العامة النٌابة تسبؽه الذي القانونً بالوصؾ تتقٌد ال الموضوع
 كما حقٌقتها على الجنابٌة الواقعة فً بالنظر مطالبة أنها ذلك... صحٌحا تطبٌقا القانون نصوص علٌها تطبق وأن وأصوافها و كٌوفها بجمٌع
 من العدٌد فً المبدأ بهذا المصرٌة النقض محكمة أخذت وقد". بالجلسة تجرٌه الذي التحقٌق ومن علٌها المطروحة عناصرها من تبٌنها

 ماٌو مصري جنابً نقض. 476.ص ،94 رقم 15.س النقض أحكام مجموعة ،1964 ٌونٌه مصري جنابً نقض:-  ومنها قراراتها

 رقم 16.س النقض أحكام مجموعة ،1965 ٌونٌه أول مصري جنابً نقض. 380.ص ،74 رقم 15.س النقض أحكام مجموعة ،1964

 ابرٌل 10 مصري جنابً نقض.1076.ص ،201 رقم 17.س النقض أحكام مجموعة نوفمبر، 7 مصري جنابً نقض. 538.ص ،108

 رقم 25.س النقض أحكام مجموعة ،1974 أكتوبر 13 مصري جنابً نقض. 512ص ،98 رقم 18.س النقض أحكام مجموعة ،1967

 .661.ص ،142
  أكتوبر 19 مصري جنابً نقض. 391.ص ،77 رقم 17. س النقض أحكام مجموعة 1966 مارس 29 مصري جنابً نقض  (352)

 رقم 13.س النقض أحكام مجموعة 1962 ابرٌل 17 مصري جنابً نقض.724.ص ،137 رقم 16.س النقض أحكام مجموعة ،1965

 ٌونٌه 19 مصري جنابً نقض. 228.ص ،59 رقم 13.س النقض أحكام مجموعة 1962 مارس 12 مصري جنابً نقض. 375.ص ،95

 .716.ص ،138 رقم 12.س النقض أحكام مجموعة ،1961
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 فإذا كاف القانوف قد منح المحكمة سمطة : تنبيو المتيم إلى التكييف القانوني الجديد لمواقعة

تغيير الوصؼ القانوني وتعديؿ التيمة، إال أف ذلؾ قد يخؿ بحقوؽ المتيـ في الدفاع عف نفسو، 

لذلؾ نجد أف القانوف قد أوجب عمى المحكمة  أف تنبو المتيـ ليذا التعديؿ، وأف تمنحو أجال 

. (353 )لمدفاع عف نفسو

بأف تعديؿ التكييؼ لمواقعة ال يكوف صحيحًا مف :  وىذا األمر قد دفع جانب مف الفقو إلى القوؿ

الوجية القانونية، إال إذا سبؽ تنبيو المتيـ ليذا التعديؿ أو ذلؾ التغيير، وىذا الواجب يعد احترامًا 

. (354)لقاعدة حؽ المتيـ بالدفاع عف نفسو

 فإذا تبيف لممحكمة أف التكييؼ : أن تكون المحكمة الجنائية مختصة نوعيا بنظر الواقعة

القانوني السميـ لمواقعة الجنائية المعروضة عمييا يخرج عف نطاؽ اختصاصيا النوعي، وجب 

،وذلؾ فأف عمى المحكمة أف تنظر أوال إلى اختصاصيا (355)عمييا أف تحكـ بعدـ االختصاص

مف عدمو في نظر ىذه الدعوى ويكوف ذلؾ حسب الوصؼ المعطى في قرار االتياـ أو ورقة 

التكميؼ بالحضور، فإذا رفعت الدعوى خطأ إلى محكمة الصمح بفعؿ وصفتو النيابة ألعامو بأنو 

جناية ففي ىذه الحالة ال يجوز لمحكمة الصمح أف تغير الوصؼ القانوني مف جناية إلى جنحو ، 

                                                 
 اإلجراءات قانون من( 234 )والمادة المصري اإلجراءات قانون من( 308 )والمادة الفلسطٌنً اإلجراءات قانون من( 270 )المادة   (353)

 ما مفاد كان متى "1257ص ،17.س 19/12/1966 جلسة ق36 لسنة 323 رقم قراراها فً المصرٌة النقض محكمة وقضت األردنً

 عقٌدتها تكوٌن فً تداخلت التً اإلثبات عناصر من عنصرا األول الطاعن من النارٌة األعٌرة تعدد من اتخذت قد المحكمة أن الحكم أورده
 ورفعت اإلحالة أمر شملها التً الواقعة أن مع علٌه المجنً إصابات لجمٌع المحدث وحده هو أنه الطاعن هذا إلى نفسه الوقت فً ونسبت

 التهمة تعدٌل إلى اتجهت وقد المحكمة على ٌتعٌن كان فإنه معا الطاعنٌن من اإلصابات تلك وإحداث األعٌرة إطالق تتضمن الدعوى بها
 من ٌبٌن ال كان ومتى فٌه دفاعه لٌبدي الجدٌد التعدٌل هذا إلى تنبه أن األساس هذا على إدانته ثم الثانً الطاعن إلى جدٌدة واقعة بإسناد

 النقض محكمة وأخذت". الدفاع بحق اإلخالل عٌب شابها قد ٌكون المحاكمة إجراءات فإن ذلك إلى نبهته المحكمة أن الجلسات محاضر

 ،201 رقم 34.س النقض أحكام مجموعة ،1983 نوفمبر 27 مصري جنابً نقض:- ومنها قراراتها من العدٌد فً المبدأ بهذا المصرٌة

 ٌناٌر 3 مصري جنابً نقض.  291.ص ،58 رقم 30.س النقض أحكام مجموعة ،1979 فبراٌر 25 مصري جنابً نقض.  999.ص

 رقم 17س النقض أحكام مجموعة ،1966 دٌسمبر 19 مصري جنابً نقض. 20.ص ،6 رقم 23.س النقض أحكام مجموعة ،1972

 .1257.ص ،241
 ،2002 للنشر العربٌة الجامعة دار ،1.طـ الحكم، قضاء إلى التحقٌق سلطة من الجنابٌة الدعوى إحالة: المنعم عبد سلٌمان:أنظر (354)

 .722.ص السابق، المرجع: الجداوي أحمد والدكتور. 239.ص
 .المصري اإلجراءات قانون من( 305 )والمادة الفلسطٌنً اإلجراءات قانون من( 169 )المادة   (355)
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الف اختصاص المحكمة يتحدد بالطمب المقدـ ليا ويجب عمييا أف تحكـ بعدـ االختصاص واف 

تعيد الممؼ مف جديد لمنيابة العامة إلحالتو لممحكمة المختصة، فالمحكمة ال تممؾ إجراء أي 

تغير في الوصؼ القانوني لمتيمة المسندة إلى المتيـ إال إذا كانت الدعوى مف اختصاصيا 

وىنا يثار تساؤؿ حوؿ ما إذا . (356)بحسب ما ورد في ورقة التكميؼ بالحضور أو قرار االتياـ

كانت الواقعة الواردة في قرار االتياـ أو مذكرة الحضور مف اختصاص المحكمة وذلؾ بعد إف 

قامت المحكمة بتفحصيا رأت أف الوصؼ المعطى ليذه الواقعة غير صحيح ، ىنا يجب عمى 

عطاء الواقعة وصفيا السميـ ، فإذا كانت الجريمة بحسب الوصؼ الذي  المحكمة تصحيحو وا 

ترى ليا مف اختصاصيا وجب عمييا إف تطبؽ القانوف وال تحكـ بعدـ االختصاص ، فتغير 

الوصؼ القانوني لمتيمة الذي تقوـ بو المحكمة ىو التغيير الذي ال يخرج الدعوى مف نطاؽ 

اختصاص ىذه الدعوى ، فتغير الوصؼ القانوني لمتيمة إلى وصؼ اخؼ كما لو غيرت 

المحكمة الوصؼ مف جناية إلى جنحو ففي ىذه الحالة وبالرغـ مف تغير الوصؼ القانوني 

لمتيمة إلى وصؼ اخؼ فاف المحكمة المرفوع إلييا الدعوى تظؿ مختصة بنظرىا تطبيقا لقاعدة 

مف يممؾ الفصؿ في األكثر يممؾ الفصؿ في األقؿ ، أما إذا قامت محكمة الصمح بتغيير 

الوصؼ القانوني لمواقعة المعروضة عمييا إلى جناية بدال مف جنحو فإنيا في ىذه الحالة تقضي 

بعدـ اختصاصيا وتعيدىا إلى النيابة العامة ، أما إذا قضت فييا عمى أساس أنيا جنحو دوف أف 

تمحصيا وتسبغ عمييا الوصؼ القانوني الصحيح فإنيا تكوف قد أخطأت في تطبيؽ 

ف قانوف اإلجراءات (169) وىذا ما اخذ بو المشرع الفمسطيني في المادة (357).القانوف

                                                 
 .236ص السابق، المرجع: القبالوي ربه عبد محمود (356)
 .440.ص السابق، المرجع: الجداوي أحمد (357)
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وفي ىذا الشػأف قضت محكمة النقض المصرية بأف لمقضاء سمطة تغير الوصؼ . (358)الجزائي

القانوني لمواقعة إلى اشد مما ذىب إليو االتياـ ، بؿ أف لو أف يسبغ عمى الواقعة وصفا اشد ال 

.                                                                                 (359)يخاض بو وعميو بعد ذلؾ أف يستند إلى ىذا الوصؼ لمقضاء بعدـ اختصاصو 

  وفي ىذا المقاـ يثور تساؤؿ عف حؽ النيابة العامة في طمب تعديؿ التيمة بإضافة وقائع

جديدة لـ يسبؽ وأف تـ رفعيا في الدعوى المحالة والمنظورة لدى المحكمة، ال سيما وأف الدعوى 

بدخوليا إلى حوزة المحكمة تخرج عف سمطة النيابة العامة، وفي ىذا الشأف فأني أرى عدـ وجود 

مانع مف قياـ    النيابة العامة في طمب تعديؿ التيمة بإضافة وقائع جديدة قد ال تؤدي إلى 

تغيير أساس االتياـ، أو زيادة عدد الجرائـ المنسوبة إلى المتيـ شريطة ارتباطيا بالواقعة 

 .(360)األصمية المرفوع بيا الدعوى، ويخضع ىذا الطمب لتقدير المحكمة في رفضو أو قبولو

في حيف رأى جانب مف الفقو المصري أف مف حؽ النيابة طمب تعديؿ التيمو بإضافة وقائع جديدة لـ 

ترفع عنيا الدعوى ولو أدى ذلؾ إلى تغيير أساس االتياـ أو زيادة عدد الجرائـ المنسوبة إلى المتيـ 

،ولكف نظرا الف الدعوى بدخوليا إلى حوزة المحكمة تخرج مف سمطة النيابة العامة لتخضع لسمطاف 

المحكمة التي تنظرىا في حدود مبدأ العينية ،أما إذا رأت النيابة العامة تعديؿ التيمة خارج نطاؽ 

األحواؿ التي يجوز فييا ذلؾ لممحكمة، فيي ال تممؾ سوى سموؾ سبيؿ رفع الدعوى بالجمسة وذلؾ 

: شريطة
                                                 

 االتهام تقرٌر فً مبٌنة هً كما الواقعة أن البداٌة محكمة رأت إذا. 1 "الفلسطٌنً الجزابٌة اإلجراءات قانون من( 169 )المادة تنص (358)

 إلٌها المقدمة الجرٌمة أن الصلح لمحكمة تبٌن إذا. 2. الصلح محكمة إلى وتحٌلها االختصاص بعدم تحكم جنحة تعد الجلسة فً تحقٌقها وقبل

 ".شؤنها من تراه ما التخاذ النٌابة الى وتحٌلها اختصاصها بعدم تحكم البداٌة محكمة اختصاص من
 .441.ص السابق، المرجع: الجداوي أحمد (359)
. 1985.ص السابق، المرجع العقوبات، قانون فً الوسٌط: سرور فتحً أحمد:أنظر   (360)

. 372.ص ،285 رقم 6.ج القواعد مجموعة ،1944 ٌناٌر 10 مصري جنابً نقض المصرٌة، النقض محكمة- 

 .823.ص ،159 رقم 11.س النقض أحكام مجموعة ،1960 نوفمبر 28 المصرٌة النقض محكمة- 
 .700.ص ،171 رقم 13. س النقض أحكام مجموعة ،1966 نوفمبر 5 مصري جنابً نقض المصرٌة، النقض محكمة- 
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. أف يتـ ذلؾ في مواجية المتيـ، أو مع إعالنو بو إذا كاف غائبا .أ

أف يكوف التعديؿ باإلضافة أماـ محكمة أوؿ درجة حتى ال يحـر المتيـ مف درجة مف  .ة

ذا لـ تسمؾ النيابة العامة طريؽ رفع الدعوى بتوجيو التيمة في الجمسة، فيمكف  درجات التقاضي، وا 

 تأجيؿ نظر الدعوى إلعطاء النيابة العامة فرصة رفع الدعوى عف الجرائـ الجديدة بالطرؽ العادية

(361). 

أف مف حؽ النيابة العامة إبداء ما يعيف ليا مف  )ومف جانب آخر أخذت محكمة النقض المصرية 

طمبات أماـ المحكمة وذلؾ بوصؼ كونيا سمطة اتياـ مختصة بمباشرة إجراءات الدعوى العمومية 

وىي في ذلؾ ال تتجزأ ومف حؽ ممثميا أف يبدي لغرفة االتياـ ما يراه بشأف الوصؼ المعطى لمتيمة 

 .  (362)(المسندة إلى المتيـ والذي يرى انو ىو ما يصح أف تحاؿ بو الدعوى إلى المحكمة 

تقتضي العدالة بأف تتقيد : القيود القانونية عمى سمطة المحكمة الجنائية في تكييف الواقعة- ثانيا

وىو الواقعة المرفوعة بيا الدعوى، األول موضوعي : المحكمة في الدعوى المطروحة عمييا بأمريف

، حيث أف المبدأ السائد فقيا وقضاء انو متى دخمت (363)ىو المتيـ المختصـ أمامياواآلخر شخصي 

الدعوى الجزائية حوزة القضاء فإف سمطة المحكمة تنحصر عمى الواقعة المرفوعة بيا الدعوى، وعمى 

األشخاص المتيميف بارتكابيا، وبالتالي ال يجوز لمقضاء أف يمد سمطاتو إلى واقعة غيرىا تحت 

، وقد تأكدت ىذه القاعدة (364 )التذرع بالتكييؼ، كما ال يجوز لو أف يحكـ عمى غير المتيميف فييا

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، وذلؾ حينما قضت انو ال  (240-239)بنصوص المواد 

                                                 
 فً الجنابٌة المحكمة سلطة: الشواربً الحمٌد عبد والدكتور. 169.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات: سالمة مؤمون:أنظر  (361)

. 31ص السابق، المرجع االتهام، وصؾ وتؽٌٌر وتعدٌل تكٌٌؾ

 .209 رقم 19.س النقض أحكام مجموعة ،1968 نوفمبر 25 المصري النقض محكمة- 
 .55ص السابق، المرجع: الشواربً الحمٌد عبد (362)
 .9.ص السابق، المرجع الجنابٌة، المحكمة سلطة: الشواربً الحمٌد عبد:أنظر  (363)
 .775 -773.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات قانون فً الوسٌط: سرور فتحً أحمد:أنظر  (364)
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ال كاف ادعاؤه باطاًل، وال يقدـ أي  يسوغ لوكيؿ النيابة أف يدعي بأفعاؿ خارجة عف قرارات االتياـ وا 

شخص إلى المحكمة في الدعوى الجزائية إال إذا صدر بحقو اتياـ مف النائب العاـ أو مف يقـو 

أف الدعوى شخصية بالنسبة لألشخاص وعينية بالنسبة ): مقامو، وفي التعبير عف ىذه القاعدة يقاؿ

 .(365)(لموقائع

وتجدر اإلشارة أف مبدأ تقيد المحكمة الجنائية بالحدود العينية والشخصية لمدعوى يتصؿ بالنظاـ 

العاـ، ذلؾ أف ىذا المبدأ يتفرع عف مبدأ الفصؿ بيف سمطتي االتياـ والقضاء، ألف فصؿ المحكمة 

فيما يجاوز حدود الدعوى يعد فصال في دعوى غير قائمة، مما يعني أف حكميا صادرًا في فراغ، 

 ويذكر أنو يترتب عمى اتصاؿ ىذا المبدأ بالنظاـ العاـ جواز إثارة (366)،يعد حكما منعدماً ومف ثـ 

 ويذكر أف أىمية ىذا المبدأ ،(367)عيب الحكـ الذي جاوز حدود الدعوى أماـ محكمة النقض ألوؿ مرة

تبرز في محيط القضاء الجزائي، وذلؾ أف المحكمة الجنائية مقيدة بطمبات الخصـ المنوط بو رفع 

الدعوى الجزائية وبمباشرتيا وىي النيابة العامة، فإذا كانت الدعوى الجزائية ىي وسيمة النيابة العامة 

في طرح الخصومة الجنائية عمى المحكمة، فإنو يتعيف عمى تمؾ األخيرة االلتزاـ في نظرىا لمدعوى 

بالخصومة كما طرحتيا النيابة العامة مف حيث وقائعيا ومف حيث مف اختصـ فييا، وبالتالي ال 

يجوز لممحكمة أف تحكـ في وقائع لـ ترفع بيا الدعوى، أو أف تحكـ عمى أشخاص لـ تخاصميـ 

. (368)النيابة العامة في دعواىا، وىذا ما يعبر عنو بمبدأ عينية وشخصية الدعوى

                                                 
 .116.ص السابق، المرجع المصري، التشرٌع فً الجنابٌة اإلجراءات: سالمه مؤمون:أنظر  (365)
 فً التكٌٌؾ: القبالوي محمود والدكتور. 823.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح: حسنً نجٌب محمود:أنظر  (366)

 .212.ص السابق، المرجع الجنابٌة، المواد
 .425.ص ،334 رقم 3.ج القانونٌة القواعد مجموعة ،1953 فبراٌر 11 مصري جنابً نقض المصري، النقض محكمة   (367)
 .154.ص السابق، المرجع المصري، التشرٌع فً الجنابٌة اإلجراءات: سالمه مؤمون:أنظر   (368)
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وفي ىذا المقاـ وحيث أف المحكمة تتقيد بالحدود العينية والشخصية لمدعوى المنظورة أماميا، 

فإنو ال غنى لنا عف الحديث أيضا عف سمطات المحكمة وصالحياتيا في تدارؾ الخطأ المادي 

والسيو، وعمى أف نتناوؿ بالدراسة أيضا حاالت التصدي لمتيميف جدد ووقائع جديدة وذلؾ كمو وفقا 

: لمتقسيـ التالي

 يقـو مبدأ تقيد المحكمة الجنائية باألشخاص المرفوعة :الحدود الشخصية لمدعوى الجزائية- أوالً 

عمييـ الدعوى عمى فكرة مؤداىا، أف المحكمة الجنائية ال تتقيد بالوقائع الواردة في قرار االتياـ  أو 

نما تكوف المقامة عمييـ الدعوى، وبالتالي ال مقيدة باألشخاص أيضًا  في مذكرة  الحضور فحسب، وا 

يجوز لممحكمة أف تقـو بإدخاؿ أشخاص آخريف في الدعوى غير المقامة عمييـ، عمى اعتبار أنيـ 

متيميف، أو فاعميف، أو شركاء في الجريمة، ولو تبيف مف التحقيقات والمرافعة أف ىناؾ متيميف جدد 

، حيث أف كؿ ما تممكو المحكمة في معرض ذلؾ (369)يجب إدخاليـ كفاعميف أو شركاء في الجريمة

، ألف األصؿ في المحاكمة أف تجري في مواجية المتيـ (370)أف تمفت نظر النيابة العامة ليذا األمر

الحقيقي الذي اتخذت اإلجراءات بحقو، وال يجوز الحكـ عمى غيره في الدعوى المقامة والمنظورة لدى 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية (240)، وقد وردت أحكاـ ىذا المبدأ ضمف المادة (371)المحكمة

مف  (166)مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري، وكذلؾ المادة  (307)الفمسطيني، وكذلؾ المادة 

                                                 
 النٌابة ربٌس قرار فً جاءت كما الدعوى وقابع كانت لما "14/11/2007 رقم قرارها فً الفلسطٌنٌة النقض محكمة به أخذت ما وهذا (369)

 قواعد ومن مؽاٌرة أخرى وقابع على انصبت المقدمة البٌنة أن حٌن فً بعٌنها وقابع تضمنت للمحاكمة الطاعن إحالة بموجبه تم الذي
 أثبتتها ولو الدعوى بها ترفع لم واقعة عن المتهم معاقبة المحكمة على ٌحظر بحٌث الدعوى عٌنٌة العادٌة المحاكم أمام الجزابٌة المحاكمة

 االتهام سلطة قرار ٌتضمنها والتً الدعوى بها المرفوعة الوقابع على تنصب التً تلك هً لإلدانة أساسا تصلح التً البٌنة أن ذلك البٌنة

 قانون من( 239 )المادة نص جاء وقد العامة النٌابة مكان نفسها ونصبت قانونا علٌها ٌعرض لم فٌما فصلت قد المحكمة تكون ذلك وبعكس

 وإال االتهام قرار عن خارجة بؤفعال ٌدعً أن النٌابة لوكٌل ٌسوغ ال أنه ٌفٌد بما تضمن بؤن الدعوى عٌنٌة لمبدأ مإكدا الجزابٌة اإلجراءات
 ٌعطً أن وعلٌه بل له إذ الواقعة على التحقٌق جهة تخلعه الذي القانونً بالتكٌٌؾ ٌلتزم ال الجزابً القاضً كان فإذا لذا. باطال ادعاإه كان

 رام القانونٌة، والمبادئ القضابٌة األحكام مجموعة". والشخصً العٌنً بحدٌها نفسها بالواقعة ملتزم فإنه الصحٌح القانونً تكٌٌفها للواقعة

 .114.ص ،2009 ،1.طـ ،\28/2007 رقم هللا،
 .169.ص السابق، المرجع المصري، التشرٌع فً الجنابٌة اإلجراءات: سالمه مؤمون:أنظر   (370)
 .213.ص السابق، المرجع الجنابٌة، المواد فً التكٌٌؾ: القبالوي محمود:أنظر   (371)
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قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني، وبناء عمى ما سبؽ فإف كاف المتيـ الذي حوكـ ىو غير 

مف اتخذت بحقو إجراءات التحقيؽ وأقيمت الدعوى عميو، فإف إجراءات المحاكمة تكوف باطمة ويبطؿ 

عادة المحاكمة . (372)معيا الحكـ، مما يتعيف نقضو وا 

وتطبيقا لذلؾ فإذا دعي شخص لمحضور أماـ المحكمة بصفتو شاىدًا، أو مسؤواًل عف الحقوؽ 

المدنية، فإنو ال يجوز لممحكمة الحكـ عميو بالعقوبة إذا ما ظير ليا في الجمسة انو فاعؿ أو شريؾ، 

ف طمبت النيابة العامة الحكـ عميو في الجمسة، ألنو ال يجوز الحكـ عمى أي شخص إال بعد  حتى وا 

رفع الدعوى عميو بالطرؽ القانونية ، وبيذا اخذ المشرع الفمسطيني ونص عميو صراحة في المادة 

. (373)مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني (240)

وعمى الرغـ مما سبؽ فقد أقرت بعض التشريعات ومنيا قانوف اإلجراءات الجنائية المصري في 

لممحكمة في مواد المخالفات والجنح اإلجازة بأف تحكـ عمى أي شخص لـ يكف  (232/2)المادة 

داخاًل في الدعوى بصفتو متيـ، إذا وجيت إليو التيمة بحضوره في الجمسة مف النيابة العامة، وقبؿ 

ىو أف يحاكـ عمييا دوف سبؽ إعالنو بالحضور ليذا الغرض، وبيذا النظاـ خرج المشرع المصري 

عف مبدأ تقيد المحكمة بشخص المتيـ في الدعوى واعتباره استثناء وارد مف قاعدة وجوب إعالف 

. (374)الخصـو بالحضور

  إال أف المشرع الفمسطيني وعمى خالؼ ما ورد في قانوف اإلجراءات الجنائية المصري قد أورد في

ما يوجب إيداع الئحة اتياـ في دعاوى الجنح وذلؾ حينما قضت ىذه المادة عمى  (301)المادة 

                                                 
. 416.ص ،82 رقم 11.س النقض أحكام مجموعة ،1960 ماٌو 10 المصري النقض محكمة   (372)

 .762.ص ،150 رقم 15.س النقض أحكام مجموعة ،1964 نوفمبر 30 المصرٌة النقض محكمة-    
 اإلجراءات مبادئ عبٌد، رإوؾ والدكتور. 593ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح: القبالوي محمود:أنظر   (373)

 السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح: حسنً نجٌب محمود والدكتور. 632.ص السابق، المرجع المصري، القانون فً الجنابٌة

 .416.ص السابق، المرجع: عامر أبو زكً محمد والدكتور. 823.ص
 396.ص السابق، المرجع: مصطفى محمود والدكتور 633.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات: عبٌد رإوؾ:أنظر   (374)
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أف ال يحاؿ شخص إلى المحاكمة أماـ محاكـ الصمح في دعاوى الجنح ما لـ تودع بحقو الئحة 

مف قانوف اإلجراءات  (190)اتياـ مف قبؿ النيابة العامة، وذلؾ بعيدًا عف ما قضت بو المادة 

( 261)الجزائية الفمسطيني فيما يتعمؽ بوقوع جنحة أو مخالفة في الجمسة، وما قضت بو المادة 

فيما يتعمؽ بأداء شيادة كاذبة حيث تممؾ المحكمة المختصة في ىذه الحاالت وعمى سبيؿ الحصر 

. أف تحكـ عمى ىذا الشخص وذلؾ دوف إيداع الئحة اتياـ أماميا

  مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني مثؿ  (301)وبتقديرنا أف ما ورد النص عميو في المادة

ضمانة مف ضمانات المتيـ بالدفاع عف نفسو والمتعمقة بالنظاـ العاـ، وقد أصاب المشرع في ذلؾ 

كوف قبوؿ المتيـ بالمحاكمة دوف سبؽ إعالنو بالحضور يخالؼ المبادئ العامة لفكرة العدالة وحؽ 

. الدولة في تقصي الجرائـ ومعاقبة فاعمييا

 وردت أحكاـ ىذه الحدود في العديد مف نصوص التشريعات :الحدود العينية لمدعوى الجزائية- ثانياً 

، ويعني مبدأ تقيد المحكمة الجنائية بالحدود (375)العربية، ومنيا قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني

أنو ال يجوز لممحكمة أف تقضي بالبراءة أو اإلدانة عمى المتيـ الذي أقيمت عميو "العينية لمدعوى 

الدعوى مف أجؿ واقعة غير تمؾ التي أقيمت بيا الدعوى، ذلؾ أف األصؿ في المحاكمات الجنائية 

.  (376)"أنو ال يجوز محاكمة المتيـ عف واقعة غير تمؾ الواقعة المرفوعة بيا الدعوى

                                                 
 اإلحالة بؤمر وردت التً ؼٌر واقعة عن المتهم معاقبة ٌجوز ال انه على المصري الجنابٌة اإلجراءات قانون من( 307 )المادة نصت (375)

 المحاكمة إلى شخص أي ٌقدم ال انه على الفلسطٌنً الجزابٌة اإلجراءات قانون من( 240 )المادة نصت فٌما بالحضور، التكلٌؾ طلب أو

 لها ٌجوز وال... قناعتها حسب الدعوى فً المحكمة تحكم أن على القانون ذات من( 273 )المادة نصت كما اتهام، قرار بحقه صدر إذا إال

( 240 )المادة نص من واقعة كلمة اسقط حٌنما الفلسطٌنً المشرع أحسن وقد الجلسة، فً أمامها ٌطرح لم دلٌل أي على حكمها تبنً أن

 القانون من( 307 )المادة نص فً ورد ما حول اختالؾ من الفقه  تداوله لما نظرا وذلك اتهام قرار بصدور المادة مضمون وحصر

 المادٌة العناصر بالواقعة المقصود كان ما إذا وذلك التكلٌؾ، طلب أو اإلحالة بؤمر وردت التً الواقعة بخصوص ٌتعلق فٌما المصري
 .فقط المادٌة العناصر أم والشخصٌة

 898.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح: حسنً نجٌب محمود:أنظر   (376)
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وبناء عمى ذلؾ فإف الواقعة التي تمتـز المحكمة بالفصؿ فييا، تتحدد بما ىو ثابت بأمر اإلحالة 

في حالة إحالتيا إلى المحكمة بأمر النائب العاـ أو بورقة التكميؼ بالحضور في حالة تـ رفع الدعوى 

. مباشرة مف النيابة العامة أو مف المدعي بالحقوؽ المدنية

واستنادًا لما سبؽ فالتقيد بالوقائع المرفوعة بيا الدعوى ىو الذي يرسـ حدود مبدأ عينية الدعوى، 

أيا كاف األسموب الذي ترفع بو الدعوى، بحيث ال يجوز معاقبة شخص عمى واقعة لـ ترفع بيا 

انو ال يجوز لممحكمة أف تحدث أي تغيير في أساس الدعوى نفسو : ، وعميو يمكف القوؿ(377 )الدعوى

، كما ال يجوز (378)بإضافة وقائع جديدة لـ ترفع بيا الدعوى، ولـ يتناوليا التحقيؽ أو المرافعة

لممحكمة أف تحكـ عمى المتيـ إال مف أجؿ الوقائع المبينة في قرار االتياـ، كما ال يجوز لممحكمة أف 

، حيث يكوف لمنيابة العامة (379)تعاقبو عمى واقعة أخرى ولو كاف ليذه الواقعة أساس مف التحقيقات

فييا أف تقيـ الدعوى عمى المتيـ مف أجؿ ىذه الوقائع الجديدة، شريطة أف يكوف ذلؾ أماـ محاكـ 

. (380)الدرجة األولى حتى ال يحـر المتيـ فيما يتعمؽ بالجريمة الجديدة مف إحدى درجتي التقاضي

:- وتجدر اإلشارة إلى أف القانوف قد أوجب تحديد الوقائع المنسوبة لممتيـ في قرار االتياـ بقصد

. إعالـ الخصـو أو المتيـ بموضوع ادعاء النيابة العامة حتى يتمكف مف إعداد دفاعو -

                                                 
 .324.ص ،1991 الثقافة، دار مكتبة ،1.طـ األردنً، الجزابٌة المحاكمات أصول قانون فً الوجٌز: نجم صبحً محمد:أنظر   (377)
 .524.ص ،127 رقم 22.س النقض أحكام مجموعة ،1971 أكتوبر 14 مصري جنابً نقض المصرٌة النقض محكمة   (378)
 على رفعت قد الجنابٌة الدعوى كانت إذا "انه 19/12/1955 جلسة ق25 لسنة 819 رقم الطعن فً المصرٌة النقض محكمة قضت (379)

 فاستبعدت منه المقصود بالؽرض علمهم مع التعدي جرابم ارتكاب منه الؽرض أشخاص خمسة من مإلؾ تجمهر فً اشتركا بؤنهما متهمٌن
 الضرب واقعة وكانت علٌهما بالمجنً عاهة خلؾ الذي الضرب بتهمة المتهمٌن ودانت القانونٌة أركانها ثبوت لعدم التجمهر تهمة المحكمة

 وال باطال ٌكون فٌها بإدانتهما قضى إذ الحكم فإن المحاكمة أثناء المرافعة علٌهما تدر ولم بالذات إلٌهما توجه لم بها المتهمان أدٌن التً
 تكن لم بذاتها الواقعة هذه دامت ما التجمهر أثناء وقع قد علٌهما المجنً على الواقع الضرب وان بالتجمهر متهمٌن كان بؤنهما القول ٌصح
 هذا إلى الدفاع تنبٌه ٌتعٌن وكان االتهام قرار فً ذكرها ٌرد لم للمتهمٌن جدٌدة واقعة وإلسناد الواقعتٌن الختالؾ وذلك إلٌهما موجة

 57.ص النقض، أحكام مجموعة من 8س 22/1/1957 جلسة ق26 لسنة 617 رقم الطعن فً المصرٌة النقض محكمة قضت كما". التؽٌٌر

 ٌرد لم جدٌد عنصر وهو المتهم إلى اإلهمال نسبة ٌتضمن ألنه الدفاع بحق إخالل على ٌنطوي خطؤ قتل إلى عمد قتل من التهمة تعدٌل "بؤن
 ".الجنابٌة الدعوى أساسه على أقٌمت الذي العمد ركن عن وٌتمٌز اإلحالة أمر فً

 ،1964 ٌونٌه 8 مصري جنابً نقض. 14.ص ،4 رقم 20 س النقض أحكام مجموعة ،1969 ٌناٌر 6 مصري جنابً نقض   (380)

 ،334 رقم 3.ج القانونٌة القواعد مجموعة ،1935 فبراٌر 11 مصري جنابً نقض. 479.ص ،95 رقم 15.س النقض أحكام مجموعة

 .425.ص
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تقيد المحكمة بالوقائع التي تممؾ تحقيقيا لمفصؿ فييا باعتبارىا مكونة لموضوع الخصومة  -

 .الجنائية الصادر فييا الحكـ

مف حيث عدـ تحديدىا لموقائع في أمر اإلحالة أو ورقة ) تجييل الوقائعومف أجؿ ذلؾ كمو، كاف 

ىذه يؤدي إلى إبطاؿ قرار االتياـ مع ما ترتب عمى ذلؾ مف عدـ اتصاؿ  (التكميؼ بالحضور

المحكمة بالدعوى الجزائية، بحيث إذا جاوزت المحكمة القيد السابؽ وحكمت في واقعة لـ ترد في 

فإنيا تكوف قد أخطأت بأنيا قد أضفت عمى نفسيا سمطة  (أمر اإلحالة، ورقة التكميؼ)قرار االتياـ 

والتي تتحدد  (النيابة العامة)االتياـ المناطة بالنيابة العامة، وأنيا فصمت في غير ما طمبو الخصـ 

طمباتيا بما أوردتو في قرار االتياـ، وال يصحح بطالف الحكـ في ىذه الحالة قبوؿ المتيـ أو الدفاع 

. (381)عنو نظرا لتعمؽ ىذا األمر بالنظاـ العاـ

أف الحكـ والفيصؿ فيما إذا كانت المحكمة قد التزمت بعينية الدعوى مف : وأخيرًا يمكننا القوؿ

 التي الواقعة التي قضت فييا المحكمة وتعرضت ليا بالتحقيؽ والمرافعة، والوقائععدمو، ىو تماثؿ 

رفعت بيا الدعوى في قراري االتياـ أو عدـ تماثميا، بحيث أف ىذا التماثؿ يتحقؽ إذا ما كانت 

الواقعة التي قضت فييا المحكمة تممؾ ذات العناصر واألركاف والمقومات التي يتكوف منيا الركف 

المادي والمعنوي لمتيمة الواردة بقرار االتياـ، أما إذا كاف ما قضت فيو المحكمة ىو في حقيقتو 

قضاء في واقعة مختمفة عف واقعة الدعوى المطروحة وتستقؿ عنيا في عناصرىا وأركانيا ولـ تكف 

واردة في قرار االتياـ وليست متصمة بما ورد فييا اتصااًل ال يقبؿ التجزئة فإف ىذا الذي أجرتو 

. (382 )المحكمة يكوف إضافة لوقائع جديدة مما ال يجوز ليا إجراؤه مف تمقاء نفسيا

                                                 
: القبالوي محمود والدكتور. 144. وص 143ص السابق، المرجع المصري، التشرٌع فً الجنابٌة اإلجراءات: سالمه مؤمون:أنظر  (381)

 .221 -220.ص السابق، المرجع
. 221.ص السابق، المرجع: القبالوي محمود والدكتور. 145.ص السابق، المرجع: سالمه مؤمون:أنظر  (382)
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وعميو تختص المحكمة بتحديد عناصر ونطاؽ الواقعة التي تنظر فييا بحيث تسبغ عمييا نموذج 

السموؾ اإلجرامي، وبذلؾ فيما دخؿ في ىذا النطاؽ كاف ليا أف تنظر فيو وما خرج عنو لـ يكف ليا 

، إال أف ذلؾ ال يمنع المحكمة مف إسباغ التكييؼ السميـ عمى واقعة في الدعوى، (383)أف تنظر فيو

ولو لـ يكف ىذا األخير واردًا في صحيفة الدعوى، فتستطيع أف تعدؿ صفة المتيـ مف شريؾ إلى 

فاعؿ أصمي، كما يجب أف تفصؿ وتبت في كؿ االتيامات األولية لمنيابة العامة، ولو تخمت النيابة 

ال كاف حكميا قابال لمطعف بالنقض،  عف بعض ىذه االتيامات، وكذلؾ عمى كؿ طمبات المتيـ وا 

وعمى ذلؾ أيضا يجب أف تفصؿ في الدفع المقدـ مف المتيـ بشأف استفادتو مف أحد أسباب اإلباحة 

وعمى العكس ال تستطيع أف تعاقب عمى الوقائع غير المعترؼ بيا ضد المتيـ أو غير ثابتة ضد 

. (384)المتيميف

أنو إذا لـ يثبت لدى المحكمة ارتكاب الفعؿ الجنائي : وبناًء عمى كؿ ما تقدـ نخمص إلى القوؿ

المنسوب إلى المتيـ، فإنو يكوف مف المتعيف عمييا أف تقضي ببراءتو مف الجريمة التي رفعت بيا 

 (385).الدعوى الجزائية، وليس ليا أف تسند إلى المتيـ جريمة أخرى لـ ترفع عنيا الدعوى 

 أجازت أغمب التشريعات العربية لممحكمة سمطة :إصالح األخطاء المادية وتدارك السيو- ثالثا

إصالح األخطاء المادية وتدارؾ السيو المتعمؽ منيا بمواد القانوف الواجب التطبيؽ، أو في أمر 

اإلحالة أو طمب التكميؼ بالحضور، وذلؾ إما مف تمقاء نفسيا أو بناًء عمى طمب أحد الخصوـ، دوف 

أف يكوف لممتيـ الحؽ باالعتراض عمى ذلؾ، ودوف أف يكتسب المتيـ أي حؽ استنادًا لتمؾ األخطاء 

                                                                                                                                                 
 .717.ص ،145 رقم 19.س النقض أحكام مجموعة ،1968 ٌونٌه 17 المصرٌة النقض محكمة-  

 .189.ص السابق، المرجع اإلجرامٌة، الواقعة تكٌٌؾ: سوٌلم علً محمد:أنظر  (383)
 .190.ص السابق، المرجع اإلجرامٌة، الواقعة تكٌٌؾ: سوٌلم علً محمد:أنظر  (384)
. 716.ص ،138 رقم 12.س النقض أحكام مجموعة ،1961 ٌونٌه 19 مصري جنابً نقض  (385)

. 290.ص ،56 رقم 31س النقض أحكام مجموعة ،1980 فبراٌر 27 مصري جنابً نقض 

 .293.ص ،51 رقم 32س النقض أحكام مجموعة ،1982 مارس 29 مصري جنابً نقض 
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، وتتميز ىذه األخطاء بوقوعيا في عممية تسطير (386)أو أعماؿ السيو الصادرة عف المحكمة 

، ومف أمثمتيا الخطأ في اسـ المتيـ، أو القمم أو المساناالتياـ، وىي ليذا السبب تسمى أخطاء 

بأنو متى كاف تعديؿ : "، وتطبيقًا لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية(387 )المجني عميو، أو التيمة

المحكمة ال يعدو أف يكوف إال إصالحًا لخطأ مادي فإنو ال يصح الطعف في الحكـ مف ىذه الناحية 

. (388)"وخصوصًا إذا كاف الطاعف لـ يصبو ضرر مف التعديؿ

ويشترط في الخطأ المادي أو السيو لكي يمكف اعتباره كذلؾ وبالتالي تممؾ المحكمة السمطة والحؽ 

  (389):-بتصحيحو ما يمي

أف ال يكوف الخطأ المادي أو السيو مف شأنو أف يترتب عميو بطالف ورقة التكميؼ بالحضور أو  .1

أمر اإلحالة كأف يكوف الخطأ مف شأنو تجييؿ االتياـ الوارد في ورقة التكميؼ بالحضور أو أمر 

.  اإلحالة

أف ال يترتب عمى الخطأ تعديؿ في الواقعة المنسوبة لممتيـ كأف يذكر أف التيمة سرقة أمواؿ الغير  .2

 .بينما الواقعة الحقيقة ىي إتالؼ أمواؿ الغير

نما ىي  وتجدر اإلشارة أف سمطة المحكمة في تصحيح ىذه األخطاء ليست باألمر الجوازي، وا 

ال كاف حكميا معيباً  ، كما أف قياـ المحكمة بيذا الواجب ال يعد انتياكًا (390)بمثابة الواجب عمييا، وا 

                                                 
 تتولى البطالن، علٌه ٌترتب ال الحكم فً مادي خطؤ وقع إذا " انه على الفلسطٌنً الجزابٌة اإلجراءات قانون من( 283 )المادة نصت (386)

 طلب على بناء أٌضا ولها المداولة، ؼرفة فً التصحٌح وٌتم الخصوم، طلب على بناء أو نفسها تلقاء من تصحٌحه أصدرته التً المحكمة
 تنص والتً المصري الجنابٌة اإلجراءات قانون من( 308 )المادة وكذلك" .االتهام قرار فً وقع مادي خطؤ كل تصوٌب العامة النٌابة وكٌل

 ".بالحضور التكلٌؾ طلب فً أو اإلحالة أمر فً ٌكون مما االتهام عبارة فً سهو كل وتدارك مادي خطؤ كل إصالح أٌضا للمحكمة"
 .531.ص السابق، المرجع المصري، القانون فً الجنابٌة اإلجراءات مبادئ: عبٌد رإوؾ:أنظر  (387)
 النقض أحكام مجموعة ،26.س 16/3/1975 جلسة ق45 لسنة 137 رقم الطعن فً المصرٌة النقض محكمة به قضت ما وهذا  (388)

 ولٌس األولى التهمة وصؾ كلٌهما دٌباجة فً ورد وإن أنه له المإٌد فٌه المطعون والحكم االبتدابً الحكم من البٌن كان ألن "232.ص

 الطاعنٌن بها أدٌن التً السٌارة من أجزاء سرقة واقعة أن االبتدابً الحكم مدونات من الثابت أن إال اإلحالة أمر فً الوارد المعدل الوصؾ
 عدلت الذي األولى التهمة وصؾ ورود فإن ثم ومن المحكمة أمام المرافعة علٌها ودارت الدعوى بها وأحٌلت التحقٌق شملها التً بعٌنها هً

 قضت ما وهو". الحكم فً ٌقدح ال فهو ثم ومن الجلسة كاتب من مادي خطؤ مجرد ٌكون أن ٌعدو ال الحكمٌن من كل دٌباجة فً النٌابة علٌه

 .169 رقم 31.س النقض أحكام مجموعة ،2/10/1980  بتارٌخ الصادر قراراها فً المصرٌة النقض محكمة به
 .172.ص السابق، المرجع: سالمه مؤمون:أنظر  (389)
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أو مساسًا بمبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية، وذلؾ نظرًا لعدـ تعمقو بتغير الوصؼ القانوني 

. (391)لمواقعة أو تعدياًل لمتيمة

وفي ىذا المقاـ تجدر اإلشارة أف الفقو والقضاء قد أجمع أنو ال يشترط تنبيو المتيـ لما قامت بو 

المحكمة مف إصالح األخطاء المادية أو تداركًا لمسيو الواقع في ورقة التكميؼ بالحضور أو أمر 

، ذلؾ أف مثؿ ىذا اإلصالح أو التدارؾ ال يترتب عميو تعديؿ التيمة المنسوبة (قرار االتياـ)اإلحالة 

لممتيـ أو تغيرا لوصفيا القانوني، نظرًا لعدـ تعمقو بعيب جوىري يستوجب البطالف، وذلؾ متى كاف 

، كأف يكوف (قرار االتياـ)إجراء المحكمة ىذا ال يترتب عميو بطالف ورقة التكميؼ أو أمر اإلحالة 

. (392)الخطأ مف شأنو تجييؿ االتياـ واإلخالؿ بحؽ الدفاع

استنادًا لمبدأ الفصؿ بيف سمطات  :التصدي من قبل المحكمة لموقائع والمتيمين الجدد- رابعا

االتياـ والقضاء، فاألصؿ أف تقتصر سمطة المحكمة متى دخمت الدعوى بحوزتيا عمى الجريمة 

المرفوعة بيا الدعوى واألشخاص المتيميف بارتكابيا، عمى أف ىذا المبدأ يخضع لالستثناء في 

حاالت التصدي، حيث يجوز لممحكمة تحريؾ الدعوى الجزائية مف تمقاء نفسيا، وقد خولت بعض 

، وذلؾ ضمف عدد (393)التشريعات  لمحكمتي البداية والنقض حؽ التصدي لبعض الجرائـ والمتيميف

 (394):مف الشروط التي يمكف إيجازىا عمى النحو التالي

 أف تكوف ىناؾ دعوى جزائية منظورة أماـ محكمة الجنايات أو النقض .

                                                                                                                                                 
 .239.ص المعارؾ، دار منشؤة ،2003.طـ الجنابٌة، الدعوى بحدود المحكمة تقٌد مبدأ: طه أحمد محمود:أنظر  (390)
: حسنً نجٌب محمود والدكتور. 723.ص السابق، المرجع المصري، القانون فً الجنابٌة اإلجراءات مبادئ: عبٌد رإوؾ:أنظر  (391)

 .833.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح
 ال والسهو المادي الخطؤ ألن "محمد عوض الدكتور القول إلى بذلك مستدال. 239.ص السابق، المرجع: طه أحمد محمود: أنظر  (392)

 اإلصالح أن ذلك وعله "حسنً نجٌب محمود الدكتور وقول".األحوال جمٌع فً كالهما تصحٌح ٌجب بل حقا ٌؽمدان وال حقا ٌكسبان
 ".موضوعها على والتحدٌد الوضوح باحتضانه خطته أعمال على ٌؽنٌه بل المتهم قبل من الدفاع خطة فً تعدٌال ٌقتضً ال والتدارك

 .572.ص السابق، المرجع الجزابٌة، اإلجراءات قانون فً الوسٌط: سرور فتحً احمد:أنظر   (393)
 شرح حسنً، نجٌب محمود والدكتور. 89.ص السابق، المرجع المصري، القانون فً الجنابٌة اإلجراءات مبادئ: عبٌد رإوؾ:أنظر (394)

 .156.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات قانون
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 توافر إحدى حاالت التصدي والمتمثمة في: 

. رفع الدعوى عمى متيميف جدد غير مف رفعت الدعوى عمييـ- 

 .إضافة وقائع إجرامية جديدة ارتكبيا المتيموف في الدعوى المطروحة أماميا- 

إضافة جناية أو جنحة إلى متيميف جدد في الدعوى شريطة أف تكوف مرتبطة بالجريمة - 

 .األصمية

إذا وقعت في صدد الدعوى المنظورة أماـ المحكمة أفعاؿ مف شأنيا اإلخالؿ بأوامرىا، كفؾ - 

األختاـ الموضوعة بأمر المحكمة أو مساعدة المقبوض عميو بالفرار، أو أفعاؿ مف شأنيا 

المساس باالحتراـ الواجب لممحكمة، ومثاليا اىانة أو سب المحكمة عالنية، أو األفعاؿ التي مف 

شأنيا التأثير في قضاء المحكمة، أو في الشيود، ومثاليا تيديد القاضي أو الشاىد لدى 

 ....القاضي

ألف ما يقع بداخميا يخضع لألحكاـ الخاصة  تقع خارج الجمسة ويشترط في ىذه الجرائـ أف

بجرائـ الجمسات، وقد خولت عدد مف التشريعات العربية المحكمة سمطة التصدي ليذه الوقائع أو 

المتيميف الجدد، وذلؾ بإحالتيا لمنيابة العامة لمتحقيؽ فييا واتخاذ القرار بشأنيا، عمى أف ىذا الحؽ 

يقتصر عمى محكمتي البداية والنقض دوف بقية المحاكـ األخرى، وذلؾ نظرًا لبساطة الجرائـ التي 

، مع اإلشارة أف حؽ التصدي ىذا متروؾ لممحكمة تستعممو متى (395 )تنظرىا مف مخالفات وجنح

. (396)رأت ذلؾ دوف أف يكوف لزامًا عمييا أف تجيب طمبات الخصوـ في ىذا الشأف

                                                 
 .212.ص السابق، المرجع: طه أحمد محمود: أنظر   (395)
 .205.ص ،40 رقم 30.س النقض أحكام مجموعة ،1979 فبراٌر 4 مصري جنابً نقض المصرٌة، النقض محكمة   (396)
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وعمى الرغـ مف أف حؽ المحكمة بالتصدي قد ورد في عدة نصوص مف قانوف اإلجراءات 

 قد قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطينيإال أف  (13 و 12و 11)الجنائية المصري ومنيا المواد 

خمى مف أي نصوص بيذا الشأف، وىو األمر الذي يحدو بنا في ىذه الدراسة وفي ىذا المقاـ أف 

ندعو مشرعنا الفمسطيني إلعادة النظر في ىذا األمر و استدراؾ النصوص التشريعية الجزائية بما 

يشرع أساس وطبيعة حؽ التصدي وحاالتو ونطاقو وشروطو والجيات المخولة بو، وذلؾ كمو بما 

. يضمف حسف سير العدالة والقضاء 

 
 

المطمب الثاني 

سمطة محكمة الدرجة األولى في تعديل التيمة وتغيير الوصف القانوني لمواقعة 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني لممحكمة  (389)وكذلؾ المادة  (270)أجازت المادة 

الحؽ بتغيير الوصؼ القانوني لموقائع المعروضة بيا الدعوى المنظورة أماـ المحكمة وتعديؿ التيمة 

المسندة لممتيـ، وكذلؾ فعمت أغمب التشريعات العربية ومنيا قانوف اإلجراءات الجنائية المصري في 

، إال أف ىذه السمطة وىذا (234)، وأيضا قانوف األصوؿ الجزائية األردني في المادة (308)المادة 

نما يخضع لعدد مف الضوابط والشروط واالستثناءات ووفقا لحاالت محددة . الحؽ ليس عمى إطالقو وا 

وبناء عمى ما سبؽ فإننا سنتناوؿ بالدراسة سمطة محكمة الدرجة األولى في تعديؿ التيمة وتغيير 

تعديؿ التيمة وتغيير  )الفرع األول ( :الوصؼ القانوني لمواقعة المرفوعة بيا الدعوى مف خالؿ

 .ضوابط سمطة محكمة الدرجة األولى في تعديؿ التيمة)الفرع الثاني (،وفي الوصؼ القانوني لموقائع
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الفرع األول 

تعديل التيمة وتغيير الوصف القانوني لموقائع 

 يتعيف عمى المحكمة أف تمحص الواقعة المطروحة أماميا بجميع تكيفاتيا وأوصافيا، فإف ىذه 

السمطة المخولة لممحكمة تتعدى مجرد الحؽ لتصبح واجبًا مفروضًا عمييا أيا كاف نوعيا، وأف أداء 

 تعديؿ والثانيةإحداىما تغيير الوصؼ القانوني لمواقعة، :  صورتينالمحكمة لواجبيا ىذا يتخذ إحدى

: التيمة، وىذا ما سنتناولو بالدراسة في ىذا الفرع عمى النحو التالي

تعد سمطة المحكمة في تغيير التكييؼ القانوني لمواقعة أحد  :تغيير التكييف القانوني لمواقعة -أوالً 

المبادئ األساسية في قوانيف اإلجراءات الجنائية في النظـ القانونية المعاصرة، ال سيما النظاـ 

الالتيني، وقد حظي ىذا المبدأ القانوني بإجماع الفقو والقضاء وذلؾ ضمف عدد مف الضوابط 

 .(397)والشروط

                                                 
(397)

قوة الحكم : والدكتور محمود نجٌب حسنً. 225اإلجراءات الجنابٌة فً التشرٌع المصري، المرجع السابق، ص: مؤمون سالمه: أنظر 
اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، : والدكتور محمد زكً أبو عامر. 312الجنابً فً إنهاء الدعوى الجنابٌة، المرجع السابق، ص

. 620.والدكتور رإوؾ عبٌد، مبادئ اإلجراءات الجنابٌة فً القانون المصري، المرجع السابق، ص. 850.ص
 مجموعة أحكام محكمة النقض، 20. س20/10/1969ق جلسة 39 لسنة 918وقد قضت محكمة النقض المصرٌة فً الطعن رقم 

ولما كانت الواقعة المادٌة الواردة بؤمر اإلحالة وهً أخذ الطاعن لنفسه وآلخرٌن مبلؽا على سبٌل الرشوة واإلخالل " بؤنه 1115.ص
بواجبات وظٌفته هً بذاتها الواقعة التً اتخذها الحكم المطعون فٌه بعد أن تحقق من توافر ركنٌها المادي والمعنوي أساسا للوصؾ الجدٌد 
الذي دان الطاعن به وهو أخذه مبلؽا ألداء عمل زعم انه من أعمال وظٌفته وكان تصدي المحكمة لشروط االختصاص وانتهاإها بناء على 
الوقابع الثابتة بالتحقٌقات والتً كانت مطروحة للبحث والمناقشة بالجلسة إال أن الطاعن قد زعم أن له اختصاصا حٌن ادعى أن مآل النزاع 
الذي بٌن الشاكً وبٌن هٌبة التؤمٌنات االجتماعٌة هو أن ٌعرض علٌه هو من قبٌل تمحٌص الوقابع المطروحة على المحكمة بقصد استجالء 

االختصاص وإعطاء الواقعة وصفها القانونً السلٌم بما لٌس فٌه إضافة لعنصر جدٌد أو أخذا بصورة = ركن من أركان الجرٌمة وهو ركن 
مؽاٌرة للصورة التً ارتسمت فً ذهن المحكمة وبٌنتها فً صدر حكمها فإن تؽٌٌب الحكم باإلخالل بحق الدفاع وبالتناقض لقٌامه على 

 86/87 موسوعة ثانٌة 125 قضت محكمة التمٌٌز األردنٌة فً هذا الشؤن فً قراراها رقم =، كما"صورة متعارضة ٌكون على ؼٌر أساس
 بانطباق جرٌمة الشروع بالقتل عمدا 109 - 108.، ص1987، مجموعة األحكام العدلٌة العدد األول والثانً لسنة 5/5/1987تارٌخ القرار 

إن القضٌة سبق لمحكمة الجناٌات أن أصدرت فٌها قراراتها بما فٌها القرار المتخذ إلدانة " على الواقعة ال جرٌمة اإلٌذاء حٌث قررت 
عقوبات وقد قررت هٌبة الجناٌات األولى فً محكمة التمٌٌز نقض كافة القرارات الصادرة عن محكمة الجناٌات  (412)المتهم وفق المادة 

فً الدعوى المذكورة ألنها وجدت فً الفعل المرتكب بؤنه ٌكون جرٌمة الشروع بالقتل العمد للمشتكً لثبوت أن المتهم كان ٌستهدؾ من 
جراء إطالق النار نحو المصاب قتله عمدا إال أن اإلسعافات الطبٌة حالت دون ذلك وقد استظهرت هٌبة الجناٌات فً محكمة التمٌٌز توافر 

نٌة القتل لدى المتهم من خالل استعماله السالح الناري ٌتعدد إطالق النار وإصابة المشتكً ومن أجله قررت هٌبة الجزاء األولى إعادة 
أوراق الدعوى على محكمتها إلجراء المحكمة مجددا بؽٌة إدانة المتهم عن جرٌمة الشروع عمدا بقتل المشتكً أثناء تؤدٌته لواجبه الرسمً 

عقوبات بما ٌعنً  (412)وبسببه ومن خالل المحاكمة التً أجرتها محكمة الجناٌات مجددا أصدرت قرارها بإدانة المتهم وفق المادة 
إصرارها على قرارها السابق من حٌث التكٌٌؾ القانونً للفعل المرتكب على انه عاهة مستدٌمة وال ٌعد شروعا بالقتل العمد وإلصرار 
محكمة الجناٌات على قراراتها السابقة وجدت الهٌبة الموسعة الثانٌة فً محكمة التمٌٌز بؤن كافة األسباب التً استظهرتها هٌبة الجناٌات 

كانت نابعة  (406)األولى من خالل ظروؾ ووقابع الحادثة واتخذتها سبٌال لتكٌٌؾ الوصؾ القانونً للجرٌمة بؤنها شروع بالقتل وفق المادة 
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 وقد وجد ىذا المبدأ القانوني صدى لو في أغمب التشريعات العربية حيث أخذ المشرع 

يجوز لممحكمة "مف قانوف اإلجراءات الجزائية بأنو  (270)الفمسطيني بيذا المبدأ حيث نصت المادة 

، فيما نصت "أف تعدؿ التيمة عمى أف ال يبنى ىذا التعديؿ عمى وقائع جديدة لـ تشمميا البينة المقدمة

انو ال يجوز الرجوع في الدعوى الجزائية بعد "مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  (389)المادة 

كما أخذ المشرع المصري بيذا المبدأ ".الحكـ فييا نيائيا بناء عمى تغير الوصؼ القانوني لمجريمة

لممحكمة أف تغير في حكميا : "مف قانوف اإلجراءات الجنائية وذلؾ بقوليا (308)بموجب المادة 

كما أف التشريع األردني قد طبؽ ىذا المبدأ بموجب نص ". الوصؼ القانوني لمفعؿ المسند لممتيـ

مف قانوف األصوؿ الجزائية، وذلؾ حينما نصت عمى أنو يجوز لممحكمة أف تعدؿ  (234)المادة 

التيمة وفقا لمشروط العادلة عمى أف ال يبنى التعديؿ عمى وقائع لـ تشمميا البينة المقدمة،  

إجراء بمقتضاه تعطي المحكمة لمواقعة تكييفيا الصحيح " ىو وتغيير التكييف القانوني لمواقعة 

قرار )والذي ترى انو أكثر انطباقًا مف التكييؼ الوارد في ورقة التكميؼ بالحضور أو أمر اإلحالة 

. (398)"، وىو ال يتضمف إدخاؿ أي ظرؼ آخر في التكييؼ الجديد لـ يكف موجودًا في القديـ(االتياـ

تعديؿ االسـ القانوني لمواقعة ذلؾ أف المحكمة بتحقيقيا لمواقعة تقـو بعممية تكييؼ ليا مؤداىا "أو ىو 

أف تضع الواقعة تحت فرض معيف مف فروض التجريـ التي صاغيا المشرع في نصوص قانوف 

                                                                                                                                                 
( 263)من وجهة نظر قانونٌة صحٌحة من شؤنها أن تضفً على الجرٌمة المرتكبة ذلك الوصؾ القانونً الصحٌح ولما تقدم واستنادا للمادة 

". عقوبات والحكم علٌه بالسجن (406)من قانون األصول الجزابٌة قرر إدانة المتهم بموجب المادة 
. 244.، ص49 رقم 33.، مجموعة أحكام النقض س1982 فبراٌر 20نقض جنابً مصري - 
 .279.، ص56 رقم 30.، مجموعة أحكام النقض س1979 فبراٌر 18نقض جنابً مصري - 

 .80.، ص16 رقم 31، مجموعة أحكام النقض س1980 ٌناٌر 16نقض جنابً مصري - 

 .79.، ص12 رقم 32.، مجموعة أحكام النقض س1982 ٌناٌر 26نقض جنابً مصري - 

 .1090.، ص222 رقم 33.، مجموعة أحكام النقض س1982 دٌسمبر 28نقض جنابً مصري - 

 .700.، ص141 رقم 34.، مجموعة أحكام النقض س1983 ماٌو سنة 30نقض جنابً مصري - 

 .371.، ص64 رقم 36.، مجموعة أحكام النقض س1985 مارس 13نقض جنابً مصري - 

 .290.، ص56 رقم 31.، مجموعة أحكام النقض س1980 فبراٌر 27نقض جنابً مصري - 
(398)

 .620.مبادئ اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: رإوؾ عبٌد: أنظر 
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العقوبات، أي أنيا تحدد مدى تطابؽ الواقعة المادية مع الواقعة القانونية الواردة بالنموذج التشريعي 

. (399)"لمجرائـ المختمفة، كؿ ذلؾ بدوف إضافة وقائع جديدة غير الواردة في قرار االتياـ

وفي ىذا اإلطار ال يؤثر أف تكوف الوقائع الجديدة التي تقـو المحكمة بإضافتيا أو تعديؿ التيمة 

نما ظيرت  بموجبيا غير وارده في قرار االتياـ أو مذكرة التكميؼ بالحضور بشكؿ واضح وصريح ، وا 

ىذه الوقائع مف خالؿ ما استخمصتو المحكمة مف مرافعات وما أجرتو مف تحقيقات ليا صمو وارتباط 

بالواقعة األصمية المرفوع عنيا الدعوى وليا أساس بالتحقيقات التي أجرتيا النيابة العامة،ويشترط 

لالعتداد بتغيير الوصؼ القانوني لمتيمة أف يتـ ىذا التغيير أثناء المحاكمة وقبؿ صدور الحكـ في 

. (400)الدعوى ،فالتغير المحظور عمى المحكمة ىو الذي يقع عمى األفعاؿ التي ىي أساس االتياـ 

 :وأما عف أسباب تغيير  المحكمة لمتكييؼ القانوني لمفعؿ المسند لممتيـ فقد تكوف نتيجة لما يمي
(401) 

مجرد خالؼ في وجيات النظر في تقدير الواقعة أو في تفيـ نصوص القانوف مع استيفاء جميع  -

. عناصر الجريمة وظروفيا كما أقيمت بيا الدعوى 

وقد يكوف نتيجة الستبعاد ظرؼ مشدد أو عنصر فييا تقتنع المحكمة بعدـ ثبوتو في حؽ المتيـ  -

 .أو بعدـ خضوعو لنص المادة أو المواد المراد تطبيقيا

وقد يرجع تغيير المحكمة لمتكييؼ القانوني لمتيمة إلى اعتقاد المحكمة بخطأ جية التحقيؽ في  -

 .الفيـ  المجرد لمقاعدة الجنائية أو الخصائص القانونية المنطبقة مف الوقائع 

                                                 
(399)

 .158.اإلجراءات الجنابٌة فً التشرٌع المصري، المرجع السابق، ص: مؤمون سالمه: أنظر 
 .450-444.ص السابق، المرجع: الجداوي أحمد (400)
(401)

المرجع السابق، : والدكتور محمد زكً أبو عامر. 235.التكٌٌؾ فً المواد الجنابٌة، المرجع السابق، ص: محمود القبالوي: أنظر 
 .851.ص
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ال )وتجدر اإلشارة أف تغيير التكييؼ القانوني لمواقعة ىو حؽ لممحكمة بؿ أنو واجب عمييا 

وىو مف الواجبات المفروضة عمييا بحكـ التزاميا بتطبيؽ القانوف تطبيقًا صحيحًا عمى  (رخصة ليا

الواقعة الثابتة في الدعوى، وال يقيدىا في ذلؾ رأي النيابة العامة أو المدعي بالحؽ المدني عند 

تحريؾ دعواه مباشرة، وذلؾ كمو شريطة أال يتضمف التكييؼ الجديد إضافة أي ظرؼ جديد لـ ترفع 

لمحكمة الموضوع تكييؼ الدعوى : "ما قضت بو محكمة النقض الفمسطينية بقوليابو الدعوى، وىذا 

بما تتنبو مف وقائعيا في حدود طمبات الخصـو وسببيا لتنزؿ عمييا وصفيا الصحيح في القانوف غير 

مقيدة في ذلؾ إال بالوقائع والطمبات المطروحة عمييا ال يقيدىا في ذلؾ تكييؼ الخصـو لمدعاوى وال 

. (402)"يمنعيا مف فيـ الواقع عمى حقيقتو وأف تنزؿ عمييا التكييؼ القانوني الصحيح

أف : "عف ىذه القاعدة وىذا المبدأ القانوني بقوليامحكمة النقض المصرية وقد سبؽ وأف عبرت 

محكمة الموضوع ال تتقيد بالتكييؼ القانوني الذي تسبغو النيابة العامة عمى الفعؿ المسند لممتيـ وأف 

مف واجبيا أف تمحص الواقعة عمى الفعؿ المسند لممتيـ، وكما أف مف واجبيا أف تمحص الواقعة 

المطروحة عمييا بجميع تكيفاتيا وأوصافيا وأف تطبؽ عمييا نصوص القانوف تطبيقًا صحيحًا وذلؾ 

أنيا وىي تفصؿ في الدعوى ال تتقيد بالواقعة في نطاقيا الضيؽ المرسـو في وصؼ التيمة المحالة 

عمييا بؿ أنيا مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية عمى حقيقتيا وكما تبينتيا مف األوراؽ ومف التحقيؽ 

الذي تجريو في الجمسة، وأف ما تمتـز بو في ىذا النطاؽ ىو أال تعاقب المتيـ عف واقعة غير تمؾ 

، وأف ال ينطوي التكييؼ القانوني الجديد (قرار االتياـ)التي وردت في طمب التكميؼ أو أمر اإلحالة 

. (403)" عمى تحوير لكياف الواقعة المادية التي أقيمت بيا الدعوى

                                                 
  . 19/4/1992ق جلسة 51 لسنة 1716   نقض جنابً فلسطٌنً رقم (402)
(403)

  .117ص 332 رقم 7 مجموعة القواعد القانونٌة ج21/1/1980محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً   
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 وأف تبرير سمطة القاضي الجنائي في تغيير التكييؼ القانوني لمواقعة يكمف في مبدأ الفصؿ 

بيف جيتي التحقيؽ والحكـ، إذ أف سمطة التحقيؽ ال تقضي في مسؤولية المتيـ فال يتصور أف تستبد 

ف قضاء الحكـ بما يتوفر لديو مف  بالتكييؼ النيائي لمجريمة، بؿ أف تكييفيا مؤقت بطبيعتو، وا 

العالنية والشفوية في المرافعة وسواىما مف الضمانات التي ال تتوفر في مرحمة التحقيؽ األولي بأف 

تكوف كممتو ىي األسمى واألعمى في شأف التيمة وتكييفيا سواء مما استمدتو مف التحقيقات التي 

أجريت في مجموع الواقعة بعناصرىا المكونة ليا أو ما يكشؼ عنو التحقيؽ الذي تجريو بجمسة 

 (.404)المحاكمة

ذا كاف القانوف قد منح المحكمة الجنائية الحؽ في تغيير التكييؼ القانوني لمواقعة المرفوع بيا  وا 

إلى المتيـ إال أف  ىذا  (النيابة العامة، المدعي بالحؽ المدني)الدعوى بما أسبغتو أطراؼ الدعوى 

: الحؽ ينبغي أف تتوافر بشأنو عدة شروط وتتمثؿ في

فسمطة المحكمة في تغيير : عدـ انطواء تغيير التكييؼ القانوني لمواقعة عمى إضافة وقائع جديدة .1

التكييؼ القانوني لمواقعة مشروط بأف ال يكوف فيو خروج عمى حدود والية المحكمة بإضافة أفعاؿ 

جديدة، ويرجع ذلؾ إلى أف ىذه السمطة استثنائية، لذا يجب أال تتخذ المحكمة مف ىذه السمطة 

وسيمة إلضافة وقائع جديدة حتى ال تخرج عف حدود الدعوى الجنائية الواجب التقيد بيا، ووفقًا ليذا 

الضابط فإف التغيير المحظور عمى المحكمة ىو ذلؾ التغيير الذي يضيؼ أفعاال جديدة تؤسس 

. (405)عمييا التيمة

                                                 
(404)

، مجموعة 1969 فبراٌر 3نقض جنابً مصري . 244.التكٌٌؾ فً المواد الجنابٌة، المرجع السابق، ص: محمود القبالوي: أنظر 
 .212.، ص46 رقم 20.أحكام محكمة النقض المصرٌة س

(405)
، حٌث 611.، مجموعة أحكام النقض، ص12. س22/5/1961ق جلسة 31 لسنة 344 قرار محكمة النقض المصرٌة فً الطعن رقم  

إذا كان الحكم المطعون فٌه قد انتهى إلى تعدٌل وصؾ التهمة وكان هذا التعدٌل ال ٌخرج عن الواقعة ذاتها التً تضمنها أمر " قضت 
اإلحالة وهً التً كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت علٌها المرافعة وهو وصؾ ؼٌر جدٌد فً الدعوى وال مؽاٌرة فٌه 

للعناصر التً كانت مطروحة على المحكمة وال ٌعد ذلك فً حكم القانون تؽٌٌرا لوصؾ التهمة بل هو مجرد تصحٌح لبٌان كٌفٌة ارتكاب 
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فيشترط أال يترتب عمى تغيير الوصؼ تغيير وصؼ الواقعة مف : عدـ تجاوز قواعد االختصاص .2

، لما يترتب عمى ذلؾ مف خروج الواقعة مف اختصاص المحكمة ودخوليا في جنحة إلى جناية

حوزة محكمة أعمى وىو ما ال يجوز، لما يترتب عمى ذلؾ مف مخالفة لحقوؽ المتيـ بالدفاع عف 

ألنو ال ينجـ عف ذلؾ خروج  جناية إلى جنحة نفسو، بينما ال يكوف محظورًا تغيير الوصؼ مف

ف كاف كذلؾ فإنو ال يمس أيضا  (الصمح)لمواقعة مف حوزة محكمة البداية إلى محكمة الجنح  وا 

 .                (406)بحقوؽ الدفاع

: عدـ تشديد العقوبة المحكوـ بيا في حالة نظر الدعوى الجزائية مف قبؿ محكمة االستئناؼ  .3

حيث يشترط أف ال يترتب عمى تغيير التكييؼ القانوني لمواقعة مف قبؿ محكمة االستئناؼ او 

محكمة البداية بصفتيا االستئنافية تشديد العقوبة المحكـو بيا وبالتالي عدـ اإلساءة إلى  مركز 

ومفاد ىذا الشرط يكمف في عدـ جواز اإلساءة إلى مركز المتيـ إذا كاف ىو المستأنؼ . (407)المتيـ

وحده أي أف المحكمة الجنائية تكوف في ىذه الحالة مقيدة بعدـ تشديد العقوبة كما قضى بيا الحكـ 

 .(408)االبتدائي

فإذا قامت المحكمة بتغيير التكييؼ القانوني لمواقعة دوف أف تعمف : عدـ اإلخالؿ بحؽ الدفاع .4

المتيـ بيذا التغيير وتعطيو الحؽ في الدفاع عف نفسو والوقت لتحضير ذلؾ، ترتب عمى ذلؾ 

ضرار بمصالحو األساسية وبذلؾ فإنو يشترط . (409)البطالف لما في ذلؾ مف إخالؿ بحؽ الدفاع وا 

                                                                                                                                                 
وقرار محكمة ". الجرٌمة مما ٌصح إجراإه فً الحكم دون تنبٌه الدفاع إلٌه فإن النعً على الحكم إلخالله بحق الدفاع ٌكون ؼٌر سدٌد

 بتارٌخ 10 من عدد المجلة القضابٌة رقم 299 المنشور على الصفحة 5/10/2000 بتارٌخ 569/2000التمٌٌز األردنٌة جزاء رقم 
من قانون األصول الجزابٌة أنه ٌجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقا للشروط  (234)من المقرر بحكم المادة "  حٌنما قررت أنه 1/1/2000

 ". التً تراها عادلة على أن ال ٌنبنً هذا التعدٌل على وقابع لم تشملها البٌنة المقدمة إن كان التعدٌل ٌعرض المتهم لعقوبة أشد
(406)

 .181.مبدأ نقٌد المحكمة بحدود الدعوى الجنابٌة، المرجع السابق، ص: محمود أحمد طه: أنظر 
(407)

 .181.المرجع السابق، ص: محمود أحمد طه: أنظر 
(408)

نقض محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً مصري . 253.التكٌٌؾ فً المواد الجنابٌة، المرجع السابق، ص: محمود القبالوي: أنظر 
 .826.، ص169 رقم 29.، مجموعة أحكام النقض س1987 نوفمبر 23

(409)
 .310.المرجع السابق، ص: المشكالت العملٌة الهامة فً اإلجراءات الجنابٌة: رإوؾ عبٌد: أنظر 
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لكي يعتد بتغيير التكييؼ القانوني لمواقعة أف ينبو المتيـ لموصؼ الجديد وأف يمنح  األجؿ والميمة 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية  (270)وذلؾ وفقا لنص المادة . (410)التي تمكنو مف الدفاع عف نفسو

مف قانوف  (234)مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري والمادة  (308)الفمسطيني والمادة 

 .اإلجراءات الجزائية األردني

وفيما يتعمؽ بنطاؽ سمطة المحكمة في تغيير التكييؼ القانوني لمواقعة، فقد قضت أغمب األحكاـ 

القضائية عمى حصر الحاالت التي يجوز فييا لمحكمة الموضوع تغيير ىذا التكييؼ بالحاالت التالية 

 (411):أدناه

 وىي الحالة التي تبقي فييا المحكمة عمى الواقعة كما ىي دوف تغيير، وتقـو بتغير :الحالة األولى

الوصؼ القانوني لمواقعة أو التيمة، ومف أمثمتيا تغيير المحكمة وصؼ السرقة إلى إخفاء أشياء 

: مسروقة ونكوف في مثؿ ىذه الحالة

عندما تفحص المحكمة الواقعة وتعطييا صورتيا الصحيحة استخالصًا مف األوراؽ والمناقشات  -

. التي دارت أماميا

  تغيير الوصؼ القانوني لمدور المنسوب لممتيـ دوف إضافة وقائع جديدة لما تضمنو قرار اإلحالة،   -

وقضت محكمة النقض المصرية بأنو يجوز تغيير التكييؼ القانوني مف شريؾ إلى فاعؿ 

 .(412)الجريمة

                                                 
(410)

 .21 رقم 4.، مجموعة أحكام محكمة النقض س20/10/1953 محكمة النقض المصرٌة  
(411)

 .184.المرجع السابق، ص: محمود طه: أنظر 
 إن "قضت حٌنما 268.ص النقض، محكمة أحكام مجموعة ،8.س 19/3/1957 جلسة ق27 لسنة 106 رقم مصري جنابً نقض (412)

 جدٌدة لواقعة إضافة ٌعتبر ال قتله فً بالشروع المتهمٌن بٌن من مجهول علٌه المجنً أصاب الذي الناري العٌار إطالق فعل المحكمة إسناد
 ".المتهم تنبٌه ٌستوجب مما الوصؾ فً تؽٌٌرا أو
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 وىي الحالة التي تبني فييا المحكمة تغييرىا لموصؼ القانوني أو التكييؼ القانوني :الحالة الثانية -

لمواقعة عمى استبعاد بعض عناصر الواقعة أو ظروفيا المشددة أو الواقعة برمتيا والتي تضمنيا 

.  (413)قرار االتياـ متى اقتنعت المحكمة بعدـ ثبوتيا في حؽ المتيـ

 وتتعمؽ بالحالة التي تطمب فييا النيابة العامة مف المحكمة تغيير التكييؼ القانوني :الحالة الثالثة

لمواقعة خالؿ الجمسة القضائية وأف ال يعارض المتيـ أو وكيمو في ىذا الطمب ويرجع لممحكمة الحؽ 

. (414)في قبوؿ الطمب أو رفضو

أما عف مدى حؽ النيابة العامة في طمب تغيير التكييؼ القانوني لموقائع المرفوع بيا الدعوى،فال 

نجد في التشريع الفمسطيني ما يجيب عمى ىذا التساؤؿ،إذ نرى انو ليس ىناؾ ما يمنع مف أف تقـو 

النيابة العامة بطمب تغيير التكييؼ القانوني أو تعديؿ التيمو ما داـ ىذا الطمب متوقؼ عمى موافقة 

المحكمة المختصة، كما أجاب عمى ىذا التساؤؿ القضاء المصري حينما قرر أنو لمنيابة العامة أف 

تطمب تعديؿ تكييؼ التيمة بالجمسة واعتبار المتيميف فاعميف أصمييف بعد أف أحيموا لمحكمة 

الجنايات عمى اعتبارىـ شركاء في التيمة عينيا ما داـ أف ىذا التعديؿ لـ يسيء لمركز المتيـ ولـ 

ينسب لو أمور لـ يشمميا التحقيؽ ولـ يعارض المتيـ وال وكميو فيو فإف ذلؾ ال يعد إخالال بحؽ 

 (.415)الدفاع 

                                                 
(413)

ق جلسة 36 لسنة 941وهذا ما أخذت به محكمة النقض المصرٌة فً الطعن رقم . 247.المرجع السابق، ص: محمود القبالوي: أنظر 
أنه إذا كانت الواقعة المادٌة إحراز المخدر هً بذاتها الواقعة " حٌث قضت 852 مجموعة أحكام محكمة النقض، ص17. س20/6/1966

التً اتخذها الحكم المطعون فٌه أساسا للوصؾ الجدٌد وكان مرد التعدٌل عدم قٌام الدلٌل واستبعاد قصد االتجار باعتباره ظرفا مشددا 
للعقوبة دون أن ٌتضمن هذا التعدٌل إسناد واقعة مادٌة أو إضافة عناصر جدٌدة فإن الوصؾ الذي أخذت به المحكمة حٌن اعتبرت إحراز 

 ".الطعن للمخدر مجردا بقصد االتجار أو التعاطً إنما هو تطبٌق سلٌم للقانون وال تلتزم المحكمة فً مثل هذه الحالة إلى تنبٌه المتهم
(414)

 .112.مبادئ اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: رإوؾ عبٌد: أنظر 
(415)

 .256.، ص204 رقم 2.، مجموعة القواعد القانونٌة جـ1931مارس / 12 محكمة النقض المصرٌة  
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وىذا يعني أف القضاء المصري اعتمد عمى توافر ثمة شروط ينبغي أف تتوافر إلعماؿ حؽ 

 (416): النيابة العامة في طمب تغيير التكييؼ القانوني لمواقعة وتتمثؿ تمؾ الشروط فيما يمي

. أف يكوف طمب تغيير التكييؼ القانوني لمواقعة في الجمسة  -

أال يكوف مف شأف ىذا التغيير أف يسيء إلى مركز المتيـ أو أف ينسب إليو أمورًا لـ يشمميا  -

 .التحقيؽ

 .عدـ معارضة المتيـ أو وكيمو ليذا التغيير -

وفي ىذا المقاـ تجدر اإلشارة إلى انو ال يعيب الحكـ خموه مف اإلشارة إلى أف النيابة العامة قد 

طمبت تغيير التكييؼ القانوني لمواقعة ما داـ ىذا التغيير قد تـ في مواجية المتيـ ودارت عميو مرافعة 

. الدفاع

وتجدر اإلشارة أنو إذا كاف القاضي الجنائي يمتـز بتكييؼ واقعة الدعوى دوف التقيد بالتكييؼ 

الذي أسبغتو جية التحقيؽ أو االدعاء، إال أف اإلطالؽ ليس مف سمات ىذه القاعدة، إذ تكوف 

المحكمة مقيدة بالوصؼ القانوني لمواقعة الوارد في قرار االتياـ في بعض الحاالت، حيث أوردىا 

وحصرىا المشرع الفرنسي كاستثناء، بحيث تكوف المحكمة مقيدة بالواقعة وبالوصؼ القانوني ليا 

، وىو األمر الذي لـ يرد (جرائم الصحافة، جرائم الغش): وذلؾ في حالتيف عمى سبيؿ الحصر ىما

في أٍي مف التشريعات المصرية أو الفمسطينية، حيث عمؽ عمى ىذا األمر الدكتور محمود أحمد طو 

يحمد لممشرع الفرنسي سياستو ىذه : "في مؤلفو مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية حينما قاؿ

إزاء جرائـ الصحافة والغش، وكـ كنا نتمنى أف تكوف ىذه القاعدة ىي القاعدة بجميع الجرائـ وأال 

                                                 
(416)

 .278. التكٌٌؾ فً المواد الجنابٌة، المرجع السابق،ص: محمود القبالوي: أنظر 
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تكوف بصفو استثنائية، ونناشد المشرع المصري أف يحذو حذو المشرع الفرنسي عمى األقؿ في ىذيف 

. (417)"النوعيف مف الجرائـ

أما عف مبررات منح المحكمة سمطة تغيير التكييؼ والوصؼ القانوني لمواقعة، فقد تعددت 

 (418):المبررات التي ساقيا الفقو في تبريره بمنح المحكمة ليذه السمطة وكاف منيا

رغبة المشرع في سرعة الفصؿ في الخصومات الجنائية وذلؾ بما يؤدي لمحيمولة دوف إمكانية إعادة  .1

. محاكمة المتيـ مف جديد عف األوصاؼ األخرى

إلزاـ المحكمة  (تسبيب األحكاـ)وجوب تسبيب األحكاـ حيث انو مف شأف ىذا المبدأ الدستوري  .2

 .بإعطاء الوصؼ القانوني الصحيح لمواقعة المنظورة أماميا

الوصؼ القانوني لمواقعة مف صميـ عممية المحاكمة، وىو ضرورة مف ضرورات الفصؿ في الدعوى  .3

الجزائية، وذلؾ لما يتمتع بو المتيـ مف ضمانات أماـ المحكمة ال يتمتع بيا أماـ سمطات التحقيؽ، 

وىو األمر الذي يستوجب أف يكوف االختصاص النيائي واألصيؿ لمتكييؼ القانوني لمواقعة مناط 

 .(419)بالمحكمة المختصة بالمحاكمة

والرأي الراجح ضمف ىذه التبريرات الذي يرجو أساس سمطة المحكمة في تغير الوصؼ القانوني إلى  .4

مبدأ الفصؿ بيف جيتي التحقيؽ والحكـ ، وذلؾ الف سمطة التحقيؽ ال تقضي بصفو نيائية في 

.  (420)مسؤولية وبالتالي ال يتصور أف تستبد بالوصؼ النيائي لمتيمة

                                                 
 .189.ص السابق، المرجع: طه أحمد محمود:أنظر (417)
(418)

شرح قانون اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، : والدكتورة آمال عثمان. 193.المرجع السابق، ص: محمود أحمد طه: أنظر 
شرح قانون : والدكتور محمود نجٌب حسنً. 254.التكٌٌؾ فً المواد الجنابٌة، المرجع السابق، ص: والدكتور محمود القبالوي. 658.ص

 .829.اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص
 66.ص النقض، محكمة أحكام مجموعة 28س 21/3/1977 جلسة ق46 لسنة 1191 رقم الطعن فً المصرٌة النقض محكمة قرار (419)

 علٌها تطبق وأن وأوصافها كٌوفها بجمٌع علٌها المطروحة الواقعة تمحص بؤن مكلفة الموضوع محكمة أن المقرر من أنه "قضت حٌث
 ".المتهم إلى المسند الفعل على العامة النٌابة تسبؽه الذي القانونً بالوصؾ تتقٌد أن دون صحٌحا تطبٌقا القانون نصوص

 .407-406.ص السابق، المرجع: الجداوي أحمد (420)
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إذا كانت القاعدة العامة انو إذا ما طرأت عمى الجريمة بعض الظروؼ فإنيا تؤثر في تكييفيا 

القانوني وذلؾ بأف تغير في تكييفيا مف جناية إلى جنحة في حالة الظروؼ المخففة أو مف جنحة 

إلى جناية في حالة الظروؼ المشددة فإنو توجد كذلؾ حاالت إذا ما طرأت عمى الجريمة فإنيا ال 

وفي ىذا المقاـ فقد فرؽ مشرعنا الفمسطيني بيف الجنايات مف ناحية تؤثر في تكييفيا القانوني ،

والجنح والمخالفات مف ناحية أخرى واضعًا باعتباره جسامة الجريمة فجعؿ الجنايات مف اختصاص 

محكمة البداية، أما الجنح والمخالفات فقد جعميا مف اختصاص محاكـ الصمح وذلؾ وفقًا ألحكاـ 

وعمى الرغـ مما سبؽ اإلشارة إليو أعاله فإف المشرع قد  ،(421)قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني

يتدخؿ بالنص صراحة فيما يتعمؽ باختصاص محكمة بعينيا، ومثاؿ ذلؾ ما ورد بنص المادة 

 ،حيث حدد اختصاص المحكمة الجزائية (422)مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  (170)

بالفصؿ في الدعوى المدنية الناشئة عف الجريمة ميما بمغت قيمتيا، وذلؾ فمحكمة الصمح تختص 

ف جاوزت النصاب  بالفصؿ في طمب التعويض عف الجريمة المرفوعة عنيا الدعوى العامة حتى وا 

 وفي ىذا المقاـ أيضا فد (.423)المنصوص عميو في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية لقاضي الصمح

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  بما يفيد أف تحديد نوع الجريمة  (281)نصت المادة 

يتوقؼ عمى طبيعتيا وذلؾ وفقًا لما استخمصتو المحكمة مف وقائع الدعوى ذلؾ أف الوصؼ القانوني 

الوارد في قرار االتياـ يخضع لتدبير المحكمة وقرارىا، واستنادًا لذلؾ فال يكفي النعقاد اختصاص 

محكمة الصمح بالدعوى أف تكوف النيابة العامة قد أحالتيا إلييا بوصؼ الجنحة بؿ تممؾ محكمة 
                                                 

تختص محاكم الصلح بنظر جمٌع المخالفات والجنح الواقعة ضمن اختصاصها ما لم ٌنص القانون على "على انه  (167)المادة  تنص (421)
تختص محاكم البداٌة بنظر جمٌع الجناٌات والجنح المتالزمة معها والمحالة إلٌها بموجب "على انه  (168)كما نصت المادة ". خالؾ ذلك

إذا تبٌن لمحكمة الصلح أن الجرٌمة المقدمة إلٌها من اختصاص محاكم "على انه  (169)كما نصت الفقرة الثانٌة من المادة ". قرار االتهام
 ".البداٌة، تحكم بعدم االختصاص وتحٌلها إلى النٌابة العامة التخاذ ما تراه مناسبا

تنظر المحاكم الجزابٌة فً دعوى الحق المدنً لتعوٌض الضرر الناشا عن الجرٌمة مهما بلؽت قٌمته "على انه  (170)تنص المادة  (422)
 ".وتنظر هذه الدعوى تبعا للدعوى الجزابٌة

 .61.اإلجراءات الجنابٌة فً التشرٌع المصري، المرجع السابق، ص: مؤمون سالمة:أنظر (423)
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الصمح القرار بتحديد اختصاصيا بنظر الدعوى استنادًا لموقائع الواردة فييا واعتبارىا جنحة لمبث فييا 

  .(424)أو اعتبارىا جناية إلحالتيا لمنيابة العامة التخاذ ما يمـز مف إجراءات عمى ضوء ذلؾ

ذا كاف إحالة الجناية إلى محكمة الصمح ال تؤثر في التكييؼ القانوني لمجريمة وذلؾ بأف تبقى  وا 

الجناية عمى حالتيا وتكييفيا، فإف األمر كذلؾ أيضًا إذا أحيمت الجنحة إلى محكمة الجنايات 

إذ أنو ليس مف شأف ىذه اإلحالة وحدىا أف تحدث أي أثر في تكييفيا القانوني أيًا كانت  (البداية)

أنيا تختص بنظر  (البداية)ذلؾ أف األصؿ في محكمة الجنايات . (425)أسباب إحالة الجنحة إلييا

الجرائـ التي تكييؼ عمى أنيا جنايات وحدىا، إال أنو ونظرًا لمضمانات الممنوحة لمحكمة البداية 

 (426):-والثقة الموالة ألحكاميا وقراراتيا قد تـ الخروج عف ىذه القاعدة وذلؾ في األحواؿ التالية

 (427).تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجنح المرتبطة بجناية ارتباطًا ال يقبؿ التجزئة. 1

تختص محكمة البداية بصفتيا محكمة جنايات بالجنح التي تحاؿ إلييا بوصفيا الجناية ويتبيف . 2

لممحكمة الحقا أنيا جنحة أو تحاؿ إلييا الجنحة كونيا مرتبطة بجناية منظورة أماميا ارتباطًا ال يقبؿ 

التجزئة عمى خالؼ الواقع ويكوف اختصاصيا بالفصؿ في الجنح وجوبيا في الحالتيف السابقتيف حتى 

ولو تبيف لممحكمة انو ال يوجد ارتباط يقبؿ التجزئة طالما أف ما انتيت إليو مف عدـ وجود ارتباط أو 

 (428).أف الواقعة جنحة وليست جناية وكاف ذلؾ بعد التحقيؽ في الدعوى والنظر فييا

                                                 
إذا اقتنعت المحكمة أن الفعل المسند للمتهم ال ٌإلؾ جناٌة وإنما ٌإلؾ جنحة أو مخالفة فإنها تقضً بتعدٌل التهمة  "(281)تنص المادة  (424)

 ".وتحكم به
 .306التكٌٌؾ فً المواد الجناٌة، المرجع السابق، ص: محمود القبالوي:أنظر (425)
 .90،90مؤمون سالمة، اإلجراءات الجنابٌة فً التشرٌع المصري، المرجع السابق، ص:أنظر (426)
إذا كون الفعل جرابم متعددة أو إذا وقعت عدة "من قانون أصول اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً فً هذا الشؤن  (168/2)تنص المادة  (427)

جرابم لؽرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحٌث ال تقبل التجزبة وكانت إحدى هذه الجرابم من اختصاص محكمة البداٌة اختصت هذه 
 ".المحكمة بنظرها جمٌعا

تختص محاكم البداٌة بنظر جمٌع الجناٌات "من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً على انه  (169/1)وفً هذا الشؤن تنص المادة  (428)
حٌث ٌكون االختصاص بالجنح جوازٌا للمحكمة متى رأت عدم وجود ". وجرابم الجنح المتالزمة معها والمحالة إلٌها بموجب قرار االتهام

إذا رأت المحكمة فً أٌه مرحلة من مراحل المحاكمة فً الجرابم "حٌنما نصت  (249)ارتباط قابل للتجزبة وهو ما ٌستدل علٌه من المادة 
 ".ؼٌر المتالزمة انه من المالبم محاكمة المتهم عن كل تهمة من التهم المدرجة فً البحة االتهام
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تختص محكمة البداية بصفتيا محكمة مكافحة الفساد بمحاكمة الجنح والجنايات الخاصة . 3

 بشأف تعديؿ قانوف الكسب الغير مشروع 2010 لسنة 7باالختصاصات الواردة في القرار بقانوف رقـ 

 (429).مف القانوف المذكور (16)الفمسطيني، وذلؾ سندًا ألحكاـ المادة 

 وىو أحد اإلجراءات القضائية والذي تعطي : تعديل التيمة بإضافة أفعال وعناصر جديدة- ثانياً 

المحكمة مف خاللو لمتيمة تكييفيا القانوني الصحيح الذي ترى أنو أكثر انطباقًا لموقائع الثابتة 

والمنظورة أماميا وذلؾ مع ما يتطمبو ىذا اإلجراء مف إضافة ظروؼ وعناصر تثبت مف التحقيقات 

األولية أو النيائية أو المرافعة في الجمسة ولو كانت لـ تذكر بورقة التكميؼ بالحضور أو في الئحة 

 (430).االتياـ

ومما تجدر اإلشارة إليو أف تعديؿ التيمة ال يقتضي مخالفة قاعدة تقيد المحكمة الجنائية بالواقعة 

المرفوعة بيا الدعوى، ألنو ال يتضمف االستناد إلى أساس آخر غير ذلؾ الذي أقيمت بو الدعوى، بؿ 

أنو يقوـ عمى إضافة ظروؼ جديدة كانت متصمة بذات الوقائع التي أقيمت بيا الدعوى، بحيث أف 

ىذا الظرؼ الجديد يالـز الواقعة كوحدة واحدة وكشفت عنو التحقيقات وأعماؿ المرافعة وىو حؽ 

والتعديؿ الذي تممؾ محكمة الدرجة األولى . (431)لمحكمة الدرجة األولى فقط دوف محكمة االستئناؼ 

إجراؤه في الدعوى ال يكوف إال أثناء المحاكمة وقبؿ الحكـ في الدعوى وبذلؾ فإنيا ال تممؾ إجراؤه 

. (432)وقت الحكـ تحت طائمة الطعف بو

                                                 
 .2010من قانون الكسب الؽٌر مشروع الفلسطٌنً رقم  لسنة  (16)أنظر نص المادة  (429)
والدكتور محمود أحمد طه، مبدأ تقٌد المحكمة . 935محمود نجٌب حسنً، شرح قانون اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص:أنظر (430)

 .200.بحدود الدعوى، المرجع السابق، ص
والدكتور محمود القبالوي، التكٌٌؾ فً . 623.اإلجراءات الجنابٌة فً القانون المصري، المرجع السابق، ص: رإوؾ عبٌد:أنظر (431)

 .311.المواد الجنابٌة، المرجع السابق، ص
من المقرر أن محكمة " حٌنما قضت 1242.، ص24. س16/12/1973ق جلسة 43 لسنة 1020قرار محكمة النقض المصرٌة رقم  (432)

الموضوع مكلفة بؤن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجمٌع كٌوفها وأوصافها وان تطبق علٌها نصوص القانون تطبٌقا صحٌحا ذلك بؤن 
 ".من قانون اإلجراءات الجنابٌة المصري (308)حق المحكمة فً تعدٌل التهمة فً أثناء المحاكمة ٌقابله واجب مقرر بمقتضى المادة 
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 ليا عن تغيير الوصف القانوني يختمؼ أن تعديل التيمة:  وتأسيسًا عمى ما سبؽ يمكننا القوؿ

ذلؾ أف تعديؿ التيمة ينطوي عمى إضافة ظروؼ وعناصر جديدة لمواقعة كما أف تعديؿ التيمة ال 

 مف حيث كونو ال الوصف القانونييجري أماـ محاكـ الدرجة األولى حصرًا وذلؾ بعكس تغيير 

كما أف . (433)يضيؼ أي عناصر أو ظروؼ جديدة كما أنو يجوز إجراؤه أماـ محكمة االستئناؼ

تعديؿ التيمة يعني تحوير في كيانيا التي رفعت بيا الدعوى ودخمت حوزة المحكمة عف طريؽ 

إضافة عناصر ليا، أما تغيير الوصؼ القانوني فيعني اإلبقاء عمى جميع عناصر التيمة كما رفعت 

بيا الدعوى بحيث ال يعدو تغيير الوصؼ القانوني أف يكوف إال تغيرًا في االسـ فقط مع اإلبقاء عمى 

إال أنو وعمى الرغـ مف الفارؽ بينيما إال أف تعديؿ . (434)جميع عناصر الواقعة أو استبعاد بعضيا

التيمة وتغيير الوصؼ القانوني يمتقياف في أف كمييما ال تممكو المحكمة الجنائية إال أثناء المحاكمة 

وقد خولت التشريعات العربية في نصوص قوانينيا الجزائية لممحكمة ، . (435)وقبؿ الحكـ في الدعوى

الحؽ والسمطة في تعديؿ التيمة، كما أف ىذا الحؽ وىذه السمطة تعد بمثابة الواجب تنيض بو 

،  ويعد ىذا الواجب بمثابة االستثناء (436)المحكمة تطبيقًا لمقانوف ووفقا لمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات

مف القاعدة العامة القاضية بتقيد المحكمة بالواقعة المرفوعة أماميا وذلؾ كمو شريطة أف ال يؤدي ىذا 

التعديؿ باإلضافة إلى انعداـ التماثؿ بيف تمؾ الواقعة المرفوع بيا الدعوى والتيمة المحكـو بيا بقرار 

. (437)المحكمة وذلؾ بما ال يخرج التيمة عف جوىرىا

                                                 
 .201.مبدأ تقٌد المحكمة بحدود الدعوى الجنابٌة، المرجع السابق، ص: محمود أحمد طه:أنظر (433)
 .623.مبدأ اإلجراءات الجنابٌة فً القانون المصري، المرجع السابق، ص: رإوؾ عبٌد:أنظر (434)
 .318.التكٌٌؾ فً المواد الجنابٌة، المرجع السابق، ص: محمود القبالوي:أنظر (435)
 .مصري (308)أردنً، والمادة  (243)من قانون اإلجراءات الفلسطٌنً والمادة  (270)المادة  (436)
 .161.اإلجراءات الجنابٌة فً التشرٌع المصري، المرجع السابق، ص: مؤمون سالمه:أنظر (437)
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وفي ىذا المقاـ تجدر اإلشارة بأف حؽ المحكمة في تعديؿ التيمة بإضافة وقائع جديدة ال يجري 

 (438):-عمى إطالقو ذلؾ أف ىذا الحؽ مشروط بضرورة توافر ما يمي

أف تكوف العناصر الجديدة أو الظروؼ قد تناوليا التحقيؽ االبتدائي أو ثبتت في المرافعة ودوف  .1

. ذلؾ تكوف اإلضافة مخالفة لمقانوف مخالفة متعمقة بالنظاـ العاـ

أف يكوف تعديؿ التيمة أثناء المحاكمة وقبؿ الحكـ في الدعوى وعمى أف يتـ لفت نظر المتيـ  .2

والدفاع لذلؾ ومنحو الفرصة لتمكينو مف إعداد دفوعو ويترتب البطالف في حالة مخالفة المحكمة 

 .(439)ذلؾ

ومما سبؽ فإف قياـ المحكمة بتعديؿ التيمة فيما يتعمؽ باألفعاؿ والوقائع المؤسس عمييا التيمة، 

أما التفصيالت التي يكوف الغرض مف ذكرىا في بياف التيمة ىو إلماـ المتيـ بموضوع االتياـ فإف 

المحكمة تممؾ سمطة ردىا إلى صورتيا الصحيحة ما دامت لـ تخرج عف نطاؽ الواقعة ذاتيا التي 

. (440)تضمنيا قرار االتياـ والتي كانت مطروحة عمى بساط البحث والمرافعة

                                                 
 .313.التكٌٌؾ فً المواد الجنابٌة، المرجع السابق، ص: محمود القبالوي:أنظر (438)
لمحكمة " منشورات مركز عدالة حٌث تقضً 27/2/2000 بتارٌخ 860/1999قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة قضٌة جزاء رقم  (439)

من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة تعدٌل التهمة وفقا للشروط التً تراها عادلة على أن ال ٌبنى هذا  (234)الموضوع بمقتضى المادة 
التعدٌل على وقابع لم تشملها البٌنة المقدمة وإذا كان التعدٌل ٌعرض المتهم لعقوبة اشد تإجل القضٌة لمدة تراها المحكمة ضرورٌة لتمكٌن 

 ".المتهم من تحضٌر دفاعه عن التهمة المعدلة
إذا كان من " حٌث قضى 1098.، ص24. س2/12/1973ق جلسة 43 لسنة 692قرار محكمة النقض المصرٌة فً الطعن رقم  (440)

الثابت أن المحكمة لم تجري أي تعدٌل فً حدود وصؾ التهمة أو فً الواقعة المرفوع بها بل كان التعدٌل الذي اجري فً حدود مواد 
من القانون المذكور وهو النص القانونً  (113)من قانون العقوبات بدال من المادة  (211)القانون فقط ٌنطبق نص الفقرة األولى من المادة 

الصحٌح المنطق على واقعة الدعوى مما ٌدخل فً نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع فإن تؽٌب الحكم بؤن 
 31/12/1973ق جلسة 43 لسنة 1152وقرار محكمة النقض المصرٌة فً الطعن رقم ". انطوى على إخالل بحق الدفاع ال ٌكون مقبوال

انه إذا كان ال ٌجوز للمحكمة أن تؽٌر فً التهمة بؤن تسند إلى المتهم أفعاال ؼٌر التً رفعت بها الدعوى " حٌث ٌقضً 1301.، ص24.س
علٌه، إال أن التؽٌٌر المحظور هو الذي ٌقع فً األفعال المإسسة علٌها التهمة، أما التفصٌالت التً ٌكون الؽرض من ذكرها فً بٌان التهمة 
هو أن كٌم المتهم بموضوع االتهام ككٌفٌة ارتكاب الجرٌمة فإن للمحكمة أن تردها إلى صورها الصحٌحة ما دامت فٌما تجرٌه ال ٌخرج عن 

نطاق الواقعة ذاتها التً تضمنها أمر اإلحالة والتً كانت مطروحة على بساط البحث، فال ٌعٌب الحكم أن ٌنسب إلى الطاعن ارتكابه فعل 
الخطؾ بنفسه خالفا لما جاء بؤمر اإلحالة من ارتكاب الفعل بواسطة ؼٌره ما دام الحكم ال ٌتناول التهمة التً رفعت بها الدعوى بالتعدٌل 

وهً تهمة الخطؾ بالتحاٌل، وما دام ٌحق للمحكمة أن تستبٌن الصورة الصحٌحة التً وقع بها الحادث أخذا من كافة ظروؾ الدعوى 
ومن ثم فإن المحكمة ال تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل هذا التعدٌل الذي تم فً .... وأدلتها المطروحة والتً دارت علٌها المرافعة 

 ".الدعوى
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وتأسيسًا عمى ما سبؽ وباالستناد إلى النصوص القانونية التي خولت محكمة الموضوع حؽ 

أف التعديؿ الذي ينطوي عمى إضافة وقائع جديدة ويعرض المتيـ لعقوبة : تعديؿ التيمة يمكننا القوؿ

أشد يوجب عمى المحكمة أف تقـو بمفت نظر المتيـ إلى ىذا التعديؿ ومنحو الميمة الكافية إلعداد 

. (441 )دفوعو

وبتقديرنا أف المشرع الفمسطيني واألردني قد فعال خيرًا بعدـ حصر تعديؿ التيمة عمى حالة 

إضافة الظروؼ المشددة فقط مثؿ ما فعؿ المشرع المصري بؿ بإطالؽ حالة عامة بداًل مف ذلؾ ىي 

حالة الوقائع الجديدة التي لـ تشمميا البينة ، وذلؾ نظرًا لما تسبب فيو ىذا األمر مف جدؿ فقيي 

حوؿ تحديد ماىية ىذه الظروؼ ومعانييا وحاالتيا، وذلؾ عمى خالؼ المشرع المصري الذي حدد 

. (442)تشديد العقوبة بإضافة الظروؼ المشددة ليا فقط وعمى سبيؿ الحصر

 

 

وبناًء عمى ما سبؽ يمكننا حصر حاالت تعديؿ التيمة بما يعرض المتيـ لعقوبة أشد وفقا لما يمي 

-:(443) 

التعديؿ المتعمؽ بالركف المادي لمجريمة بإضافة وقائع جديدة لعناصر السموؾ أو الفعؿ،  .1

والنتيجة، وعالقة السببية بينيما، ومثاؿ ذلؾ تعديؿ التيمة مف ضرب أفضى إلى عاىة إلى تيمة 

                                                 
 .من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة األردنً (234)من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً، والمادة  (270)المادة  (441)
ٌجوز للمحكمة تعدٌل التهمة بإضافة الظروؾ المشددة لها "من قانون اإلجراءات الجنابٌة المصري على انه  (308)حٌث نصت المادة  (442)

 ."التً تثبت من التحقٌق أو المرافعة وان كانت لم تذكر بؤمر اإلحالة أو التكلٌؾ بالحضور
 .162.اإلجراءات الجنابٌة فً التشرٌع المصري، المرجع السابق، ص: مؤمون سالمة:أنظر (443)



221 

 

ضرب أفضى إلى الموت وذلؾ نتيجة لموفاة التي حدثت الحقًا كنتيجة لفعؿ الضرب الذي قاـ بو 

. (444)المتيـ

ومثاؿ  (العمد أو الخطأ والعمـ واإلرادة)التعديؿ المتعمؽ بالركف المعنوي لمجريمة بعناصره الثالث  .2

 .(445)ذلؾ إضافة نية القتؿ وتعديؿ التيمة مف ضرب أفضى إلى الموت إلى تيمة قتؿ خطأ

التعديؿ المنصب عمى إضافة وقائع مكونة لظروؼ مشددة لـ ترد بأمر اإلحالة أو ورقة التكميؼ  .3

 .(446)بالحضور، ومثاؿ ذلؾ إضافة سبؽ اإلصرار أو الترصد في القتؿ

وأخيرًا ال بد مف اإلشارة أف لمنيابة العامة الحؽ في تعديؿ التيمة المسندة لممتيـ بعد إحالتيا 

لمدعوى أماـ المحكمة وذلؾ متى كانت الظروؼ التي تضيفيا إلى الواقعة قد شممتيا التحقيقات 

 إلى أنو ونظرًا ألف الدعوى (447)ودارت حوليا المرافعة أماـ المحكمة، وفي ىذا الشأف فقد توجو الفقو 

بدخوليا بحوزة المحكمة تخرج عف سمطة النيابة العامة فإف ىذه األخيرة أف رأت ضرورة لتعديؿ 

سوى  (أي النيابة العامة)التيمة خارج نطاؽ األحواؿ التي يجوز فييا ذلؾ لممحكمة فيي ال تممؾ 

سموؾ سبيؿ رفع الدعوى بالجمسة وذلؾ عمى أف يكوف في مواجية المتيـ أو مع إعالنو بو إذا كاف 

غائبًا، وأف يكوف التعديؿ أماـ محكمة الدرجة األولى حتى ال يترتب عمى ذلؾ حرماف لممتيـ مف حقو 

في التقاضي عمى أكثر مف درجة، ومع مالحظة أنو إذا لـ تسمؾ النيابة العامة طريؽ رفع الدعوى 

                                                 
انه إذا " منشورة مركز عدالة والقاضً 11/7/1998 بتارٌخ 424/1998قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة فً القضٌة الجزابٌة رقم  (444)

سارت المحكمة بالدعوى بحضور المتهم وحده وبدون حضور محامٌه أو تبلٌؽه فإنه ٌنتقص من حقه فً الدفاع إذا قامت بتعدٌل التهمة 
عقوبات مما ٌعرض المتهم لعقوبة  (296/2)عقوبات إلى هتك للعرض خالفا للمادة  (298/1)وإتباعا للنقض من هتك عرض خالفا للمادة 

من قانون األصول الجزابٌة خالفا لما طلب  (234)اشد دون تمكٌنه من الدفاع أو تحضٌر دفاعه عن التهمة ولم تراع فً ذلك أحكام المادة 

 ".منها محكمة التمٌٌز فٌكون قرارها مخالفا للقانون
 .1208.، ص47 رقم 2. مجموعة القواعد القانونٌة لمحكمة النقض جـ1945 ٌناٌر 29قرار محكمة النقض المصرٌة الصادر بتارٌخ  (445)
 .163.اإلجراءات الجنابٌة فً التشرٌع المصري، المرجع السابق، ص: مؤمون سالمه:أنظر (446)
 .168.اإلجراءات الجنابٌة فً التشرٌع المصري، المرجع السابق، ص: مؤمون سالمه:أنظر (447)
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بتوجيو التيمة في الجمسة بالنسبة لممتيـ الحاضر فيمكف تأجيؿ نظر الدعوى إلعطاء النيابة فرصة 

. (448 )رفع الدعوى عف الجرائـ الجديدة بالطرؽ العادية

 

 

وعمى ضوء مما سبؽ اإلشارة إليو فإننا سنتناوؿ مف خالؿ ىذه الدراسة تعديؿ التيمة في حاالت 

: إضافة الظروؼ المشددة وحاالت إضافة الظروؼ المخففة وفقًا لما يمي

 نظرًا ألىمية ىذا البحث وتشعبو وآثاره عمى تكييؼ :تعديل التيمة بإضافة الظروف المشددة- أوالً 

: التيمة فإننا سنقـو بدراستو مف خالؿ التقسيـ التالي

العناصر التي تمحؽ بكياف " يقصد بالظروؼ المشددة بصفة عامة :تعريف الظروف المشددة

الجريمة فتؤدي إلى زيادة في جسامتيا وبالتالي تشديد في العقاب عمييا وىذه الوقائع ليست عناصر 

نما وقائع تابعة لمجريمة األصمية   .(449)"أصمية بصفة عامة وا 

وبناًء عميو فالظروؼ المشددة ىي العناصر التبعية العرضية المنصوص عمييا في القانوف عمى 

سبيؿ الحصر والتي مف شأنيا أف تغير مف وصؼ الجريمة وذلؾ دوف التأثير عمى وجود الجريمة 

وقياميا مف عدمو، وقد أباحت أغمب التشريعات العربية لممحكمة وخولتيا سمطة تعديؿ التيمة وذلؾ 

مف خالؿ إضافة الظروؼ المشددة بمعناىا الواسع مثؿ تعديؿ الشروع إلى جريمة تامة، أو تعديؿ 

جنحة إلى خيانة أمانة، وكذلؾ يشمؿ ىذا المعنى الظروؼ المشددة بالمعنى الضيؽ كالعود أو سبؽ 

                                                 
 .209 رقم 19.، مجموعة أحكام محكمة النقض س1968 نوفمبر 25محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً مصري بتارٌخ  (448)
. 480.المرجع السابق، ص: أحمد الجداوي:أنظر (449)

من قانون العقوبات األردنً بفقرتٌها أسباب التشدٌد إلى مادٌة وشخصٌة ومزدوجة وبٌنت أثرها من حٌث سرٌانها  (79)قسمت المادة - 
من قانون العقوبات وهذه األسباب قد تكون عامة كما  (86)على جمٌع المساهمٌن فً الجرٌمة مع شرط العلم بها على مقتضى نص المادة 

 .هو الحال فً التكرار حٌث ٌكون مجالها جمٌع الجرابم أو أؼلبها وقد تكون خاصة حٌث تكون فً جرابم دون أخرى
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اإلصرار والترصد، والوقائع الفرعية الداخمة في تكويف الركف المادي لمجريمة كتعديؿ التيمة مف 

شروع إلى جريمة تامة، كما يشمؿ التعديؿ الذي يتصؿ بالركف المعنوي لمجريمة كتعديؿ التيمة مف 

ضرب أفضى إلى الموت إلى قتؿ عمد، وأخيرًا يشمؿ تعديؿ التيمة بإدخاؿ الوقائع المرتبطة بالواقعة 

. (450)األصمية ارتباطًا قاباًل لمتجزئة أو غير قابؿ لمتجزئة كؿ ذلؾ حتى ولو لـ يرد في قرار االتياـ

يجوز "مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أنو  (270)نصت المادة : المناىج التشريعية

ذا كاف  لممحكمة أف تعدؿ التيمة عمى أف ال يبنى ىذا العديؿ عمى وقائع لـ تشمميا البينة المقدمة وا 

التعديؿ يعرض المتيـ لعقوبة اشد تؤجؿ القضية لممدة التي تراىا المحكمة ضرورية لتمكيف المتيـ 

مف قانوف أصوؿ المحاكمات  (234)، كما نصت المادة "مف تحضير دفاعو عمى التيمة المعدلة

إذا كاف التعديؿ يعرض المتيـ لعقوبة اشد تؤجؿ القضية لمدة تراىا "الجزائية األردني عمى أنو 

( 308)، وكما نصت المادة "المحكمة ضرورية لتمكيف المتيـ مف تحضير دفاعو عف التيمة المعدلة

لممحكمة أف تغير في حكميا "مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري عمى ىذه القاعدة بالنص أنو 

الوصؼ القانوني لمفعؿ المسند لممتيـ وليا تعديؿ التيمة بإضافة الظروؼ المشددة التي تثبت مف 

". التحقيؽ أو مف المرافعة في الجمسة ولو كانت بأمر اإلحالة أو بالتكميؼ بالحضور

وبناًء عمى ذلؾ فقد نص القانوف المصري صراحة عمى حؽ المحكمة بإضافة الظروؼ المشددة 

التي تثبت مف التحقيؽ أو المرافعة  في الجمسة ولو لـ يذكر بأمر اإلحالة أو التكميؼ بالحضور، أما 

القانونيف الفمسطيني واألردني فقد منحا المحكمة حؽ التعديؿ بشكؿ مطمؽ دوف تخصيص الظروؼ 

                                                 
. 153-151.اإلجراءات الجنابٌة فً التشرٌع المصري، المرجع السابق، ص: مؤمون سالمه:أنظر (450)

 بصفة أو( مثال العام الموظؾ )بالجانً أو( مثال اإلصرار سبق )المعنوي بالركن ٌتعلق ما منها مختلفة صوراًا  تتخذ المشددة الظروؾ- 
 العاهة )الجرٌمة بنتٌجة أو( مثال اللٌل )الجرٌمة بزمان أو( مثال الجٌش معسكرات )الجرٌمة بمكان أو( مثال الحرب جرٌح )علٌه المجنً

. (مثال بالسم القتل )الجرٌمة بوسٌلة أو( مثال المستدٌمة

 



224 

 

المشددة بالنص، وبتقديرنا أف المشرع الفمسطيني واألردني قد فعال خيرًا بذلؾ كونو قد خرج عف 

الجدؿ الفقيي القائـ فيما يتعمؽ بالظروؼ المشددة ومعناىا الواسع أو الضيؽ وذلؾ مف خالؿ قيامو 

بطرح كممة الظروؼ المشددة مف النص لتصبح بداًل مف ذلؾ العقوبة األشد المبنية عمى عناصر 

البناء القانوني لمجريمة، والظروؼ واألركاف الخاصة بالجريمة أو النص القانوني المؤدي إلى التشديد 

لتكوف جميعيا ىي المعيار في سمطة المحكمة بتعديؿ التيمة ضمف الضمانات التي أناطيا المشرع 

. (451)لممتيـ كشرط التنبيو عمى المتيـ إضافة لمنحو أجال لتحضير الدفاع

إف حؽ المحكمة في تعديؿ التيمة الجنائية بإضافة الظروؼ المشددة يخضع : الشروط والضوابط

 (452):-لمعديد مف الضوابط والشروط وذلؾ نظرًا لممخاطر التي تمس بحقوؽ الدفاع وىذه الشروط ىي

أف تكوف الظروؼ قد تناوليا التحقيؽ أو المرافعة أثناء الجمسة وذلؾ إعمااًل لممبدأ القانوني اإلجرائي  .أ

المعبر عنو بمبدأ شفوية المرافعة حيث ال يجوز لممحكمة إسناد واقعة ليس ليا أساس مف أوراؽ 

كما أف ىذا . (453 )الدعوى التي كانت تحت نظر الخصـو ودارت حوليا المرافعة بحضور المتيـ

الشرط يعد إعمااًل لمبدأ قانوني آخر ىو حياد القاضي بأف يكوف استخالصو لمواقعة مبني عمى 

ضوء األدلة القائمة في أوراؽ الدعوى وليس عمى قناعتو الشخصية، وقد استقر االجتياد القضائي 

عمى أنو يكفي ضمانا لحقوؽ الدفاع أف تدور المناقشة في الجمسة بناء عمى العناصر الجديدة التي 

. (454)، مف قبؿ المحكمة واستندت إلييا فيما أجرتو مف تعديؿ(الظروؼ المشددة)أضيفت ومنيا 

                                                 
 ابرٌل 6محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً مصري . 247.تكٌٌؾ الواقعة اإلجرامٌة، المرجع السابق، ص: محمد على سوٌلم:أنظر (451)

 .908 رقم 32. مجموعة أحكام النقض س1982
 .501.المرجع السابق، ص: أحمد الجداوي:أنظر (452)
 ٌناٌر 9محكمة النقض المصري، نقض جنابً مصري . 700.اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: محمد زكً أبو عامر:أنظر (453)

إذا قدم إلى محكمة الموضوع مستند هام من " حٌث قضى بؤنه 216. قضابٌة، مجلة هٌبة قضاٌا الدولة ص64 سنة 788 طعن رقم 2007
 ".شؤنه التؤثٌر فً الفصل فً الدعوى وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فً حكمها فإن هً لم تفعل كان حكمها معٌبا بالقصور

 .507.الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: أحمد فتحً سرور:أنظر (454)
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أف تكوف الظروؼ المشددة ذات صمة بالواقعة األصمية حيث يشترط وجود رابطة أو صمة بيف ىذه  .ة

الظروؼ والتيمة األصمية، وعمى ذلؾ ال يجوز لممحكمة أف تضيؼ الظروؼ المشددة إذا ما شكمت 

ىذه الظروؼ جرائـ مستقمة ولو كانت مرتبطة ارتباطًا ال يقبؿ التجزئة، ألف ىذا التعديؿ مشروط باال 

تفقد الدعوى األصمية ذاتيتيا واستقالليا المستمد مف الوقائع الواردة في قرار االتياـ، ألف فقداف ىذه 

الذاتية مف شأنو الحيمولة دوف حجية الشيء المقضي بو فيما لو صدر الحكـ في التيمة األصمية قبؿ 

 .(455 )التعديؿ وبالتالي لف يكوف ىناؾ مبرر لمخروج عمى مبدأ عينية الدعوى

أف تتـ إضافة الظروؼ المشددة أثناء المحاكمة وقبؿ الحكـ في الدعوى وذلؾ ليكوف الخصـ عمى  .د

بصيرة مف أمره ومع مراعاة حقوؽ الدفاع بمنحيـ األجؿ الالـز إلعداد دفوعيـ عف ىذه 

 .(456)اإلضافة

أف تكوف ىذه الظروؼ قاصرة عمى محكمة أوؿ درجة إال أف الفقو قد اختمؼ في ذلؾ بيف رأي  .س

في حيف ذىب رأي آخر . (457)يقصر ىذا الحؽ عمى محكمة الدرجة األولى دوف المحكمة االستئنافية

                                                 
وكذلك قرار محكمة النقض المصرٌة رقم . 781.الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: أحمد فتحً سرور:أنظر (455)

 105. ، ص2007دٌسمبر –  أكتوبر 51 ق مجلة هٌبة قضاٌا الدولة العدد الرابع لسنة 67 لسنة 30037 طعن رقم 2007 أبرٌل سنة 16
ال ٌصح إدانة متهم بجرٌمة خٌانة أمانة إال إذا اقتنع القاضً بؤنه تسلم المال بعقد من عقود االبتمان الواردة على سبٌل الحصر "حٌث قضى 

من قانون العقوبات وتمسك المتهم بؤن العالقة التً تربطه بالمدعٌة بالحقوق المدنٌة عالقة مدنٌة ولٌس مبناها اإلٌصال  (341)فً المادة 
 ".  المقدم والتفات الحكم المطعون فٌه عن تحقٌق هذا الدلٌل ٌعٌبه بالقصور

 9. س1958 ماٌو 27محكمة النقض المصرٌة نقض . 312.التكٌٌؾ فً المواد الجنابٌة، المرجع السابق، ص: محمود القبالوي:أنظر (456)
 ، 63 رقم 38 مجموعة أحكام محكمة النقض س1987 مارس سنة 9وكذلك قرار محكمة النقض المصرٌة رقم . 578.، ص148رقم 
الذي – ومنها الظروؾ المشددة – تكون إضافة العنصر الجدٌد "  حٌث قضى بؤنه 371، ص64 رقم 36 ، س1985 مارس 13 و408ص

 ".قام على أساس منه تعدٌل التهمة قد تمت أثناء المحاكمة وقبل الحكم فً الدعوى
محكمة النقض المصري، نقض . 526.مبادئ اإلجراءات الجنابٌة فً القانون المصري، المرجع السابق، ص: رإوؾ عبٌد:أنظر (457)

 والذي قضى بعدم جواز توجٌه تهمة االتفاق الجنابً إلى 209 رقم 19. مجموعة أحكام النقص س1968 نوفمبر 25جنابً مصري 

المتهمٌن أمام محكمة ثانً درجة إذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة أول درجة وفصلت فٌها المحكمة بوصفها شروع فً سرقة 
الختالؾ العناصر المكونة للركن المادي والمعنوي فً كلتا الجرٌمتٌن مما تتحقق معه مخالفته مبدأ التقاضً على درجتٌن حتى ولو كان 

 .للواقعة الجدٌدة وهً االتفاق الجنابً أساس من التحقٌقات
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إلى منح المحكمة االستئنافية ليذا الحؽ وذلؾ استنادًا إلى أف النص القانوني الذي منح المحكمة 

 .(458)سمطة تعديؿ التيمة جاء مطمقا ولـ يقصره عمى محكمة الدرجة األولى

تنبيو المتيـ إلى التعديؿ ومنحو أجاًل لمدفاع وذلؾ إحساسًا مف المشرع بأف حؽ المحكمة في تعديؿ  .ط

 .(459)التيمة قد يكوف مف شأنو اإلخالؿ بحؽ الدفاع ولما يترتب عمى ذلؾ مف بطالف نسبي

عدـ الخطأ في تطبيؽ القانوف وذلؾ أنو ال بد لممحكمة في ضوء سمطتيا في تعديؿ التيمة الجنائية  .ػ

بإضافة الظروؼ المشددة مف أف تراعي وتعمؿ عمى تطبيؽ القانوف تطبيقًا صحيحًا نظرًا لما يترتب 

ال كاف حكميا معيبًا ويستوجب  عمى ىذا التعديؿ مف أمور خطيرة قد تغير مجرى ىذه التيمة وا 

النقض فإذا ما أضافت المحكمة بعض الظروؼ التي لـ يتناوليا التحقيؽ أو لـ تثبت خالؿ المرافعة 

وكما إذا ما اقتصرت  .(460)فإف ىذه اإلضافة تكوف مخالفة لمقانوف وىذه المخالفة تتعمؽ بالنظاـ العاـ

المحكمة عمى محاكمة المتيـ عف الواقعة اإلجرامية دوف أف تضيؼ إلييا ما ثبت مف التحقيؽ مف 

 . (461)وقائع أخرى تتصؿ بيا أو تعتمد عمييا فإنيا تكوف قد أخطأت في تطبيؽ القانوف

 أجازت أغمب (462) :تعديل التيمة بإضافة الظروف المشددة المستخمصة من التحقيقات والمرافعات

التشريعات لممحكمة الحؽ والسمطة بإضافة الظروؼ المشددة إلى الواقعة المرفوع بيا الدعوى أماميا، 

مف قانوف  (270)وذلؾ ما دامت قد تضمنتيا التحقيقات أو المرافعات وفقًا لما ورد بنصوص المواد 

                                                 
 مجموعة أحكام النقض، 1995 أبرٌل 15وكذلك قرار محكمة النقض المصرٌة رقم . 517.المرجع السابق، ص: أحمد الجداوي:أنظر (458)

ٌشترط لالعتداد بالتعدٌل الذي أدخلته المحكمة على التهمة المنسوبة إلى المتهمٌن أن ٌتم تنبٌه " حٌث قضى أنه 660، ص120 رقم 26س

 ".المتهم بالتهمة الجدٌدة وبما أدخلته من ظروؾ أو عناصر تكمٌلٌة للواقعة المنسوبة للمتهم وأن ٌمنح أجال لتحضٌر دفاعه
 .39.المحاكمة والطعن فً األحكام، المرجع السابق، ص: رمسٌس بهنام:أنظر (459)
 دٌسمبر 6وكذلك قرار محكمة النقض المصرٌة فً . 700.اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: محمد زكً أبو عامر:أنظر (460)

الحكم ببراءة المتهم المتناع "  حٌث قضى 212 ، ص2003 قضابٌة مجلة المحاماة العدد الثالث سنة 63 لسنة 10170 طعن رقم 2002
العقاب دون أن ٌؤمر بحجزه إحدى المحال العامة المعدة لألمراض العقلٌة خطؤ فً تطبٌق القانون ٌوجب تصحٌحه ال ٌؽٌر من ذلك ما جاء 

 ".باألسباب من إٌداع المتهم أحد تلك المحال ما دام ال ٌنبه فً منطوقه إلى القضاء بذلك
 .785.الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: أحمد فتحً سرور:أنظر (461)
 .213.المرجع السابق، ص: محمود أحمد طه:أنظر (462)
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مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني والمادة  (234)اإلجراءات الجزائية الفمسطيني والمادة 

، حيث (463)مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري، وىو األمر الذي أقره غالبية الفقو أيضاً  (308)

رتب عمى إضافة الظروؼ المشددة إلى الواقعة التي لـ يشمميا التحقيؽ أو المرافعة البطالف لتعمقيا 

 وىو المبدأ الذي يشترط لصحة مبدأ شفوية المرافعةبالنظاـ العاـ، وقد استند الفقو في ذلؾ إلى 

تعديؿ التيمة أف تكوف الوقائع الجديدة قد تناوليا التحقيؽ أو ظيرت خالؿ المرافعة التي أجرتيا 

حيث قضت محكمة النقض المصرية في . (464)المحكمة ولـ يخرج القضاء عمى ىذا اإلجماع الفقيي

العديد مف أحكاميا بحؽ المحكمة في إضافة الظروؼ المشددة متى كانت مستخمصة مف التحقيقات 

التي أجرتيا سمطة التحقيؽ أو المحكمة أثناء جمسة المحاكمة، ونستدؿ عمى ذلؾ بما قضت بو إحدى 

أف محكمة الموضوع وىي تفصؿ في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقيا : "أحكاميا حيث قالت

الضيؽ المرسـو في وصؼ التيمة المحالة إلييا بؿ أنيا مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية عمى 

 .(465)"حقيقتيا كما تظير مف عناصرىا المطروحة عمييا في التحقيؽ الذي تجريو في الجمسة

وفي ىذا المقاـ فقد أورد الدكتور محمود أحمد طو فيما يتعمؽ بمبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى 

أف الظروؼ المستخمصة مف المرافعات أماـ المحكمة تنطوي عمى اعتداء عمى مبدأ التقيد "الجنائية 

                                                 
، 2.والدكتور أدورد الذهبً، اإلجراءات الجنابٌة فً التشرٌع المصري، طـ. 854.المرجع السابق، ص: محمد زكً أبو عامر:أنظر (463)

 .504.، ص1990مكتبة ؼرٌب، 
 .27 من مجلة نقابة المحامٌن سنة 929 المنشور على صفحة 74/79محكمة التمٌٌز األردنٌة، جزاء رقم   (464)
 14/5/1979وكذلك قرار محكمة النقض المصرٌة بتارٌخ . 146 رقم 19.، مجلة أحكام النقض س17/6/1968نقض جنابً مصري   (465)

من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من سابر العناصر المطروحة أمامها على "  حٌث قضت أنه 119 رقم 30مجلة أحكام النقض س
بساط البحث الصورة الصحٌحة لواقعة الدعوى حسبما تإدي إلٌه اقتناعها وأن تطرح ما ٌخالفها من صور أخرى ما دام استخالصها سابؽا 

". مستندا إلى أسس مقبولة فً العقل والمنطق ولها مؤخذ صحٌح فً األوراق
لم ٌفرق قضاء محكمة النقض بٌن محكمة الجنح ومحكمة الجناٌات من حٌث سلطة كل منهما فً إضافة الظروؾ المشددة التً تكون - 

جرٌمة مستقلة ، وقد قضت محكمة النقض المصرٌة تطبٌقا لذلك بؤنه إذا كانت الجرٌمة األصلٌة التً أحٌل بها المتهم هً جناٌة قتل ٌمكن 
للمحكمة أن تستنظر واقعة سرقة وقعت على المجنً علٌه وتعتبرها ظرفا مشددا للقتل، كذلك قضت محكمة النقض المصرٌة باعتبار واقعة 
اؼتصاب المجنً علٌه فً جرٌمة قتل بمثابة ظرفا مشددا لهذه الجرٌمة ٌمكن للمحكمة استظهاره وتشدٌد العقاب على أساسه، وقد استقرت 

محكمة النقض على هذا المبدأ فً عدٌد من أحكامها األخرى والتً أشار إلٌها الدكتور عبد الحمٌد الشواربً فً كتابه سلطة المحكمة 
 .103الجنابٌة فً تكٌٌؾ وتعدٌل وتؽٌٌر وصؾ االتهام صفحة 
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بأنيا لـ ترد في قرار اإلحالة أو ممؼ الدعوى : بحدود الدعوى الجنائية مستندًا في ذلؾ إلى القوؿ

. (466)"ليا

 وفي رأينا أف في ذلؾ مجافاة لمصواب ذلؾ أف مثؿ ىذا التعديؿ ال ينطوي عمى تعديؿ في 

الدعوى الجنائية إضافة إلى أف المشرع قد أحاطو بعدد مف الضمانات والشروط التي مف شأنيا أف 

تضمف حؽ الدفاع وىي أف يتـ تنبيو المتيـ بالظروؼ التي أضافتيا المحكمة وأف يتمكف الدفاع مف 

تحضير دفاعو إزاء التيمة الجديدة كما أف النصوص القانونية الواردة بيذا الشأف لـ تفرؽ بيف 

الظروؼ المستخمصة مف التحقيقات السابقة عمى اإلحالة والظروؼ المستخمصة مف المرافعات أماـ 

. المحكمة، ولكوف ىذه الظروؼ ذات صمو بالدعوى األصمية وليا أساس في االتياـ

عرفت ىذه الحالة في الفقو باالرتباط وىي  :تعديل التيمة بإضافة الظروف المشددة كجرائم مستقمة

تمؾ الحالة التي ترتبط فييا عدة أفعاؿ مستقمة عف بعضيا البعض بصمة تربط بينيا لتقربيا دوف أف 

توحدىا أو أف تجعميا فعاًل واحدًا واالرتباط وفقا ليذا المفيوـ يأخذ شكميف، ارتباطًا غير قابؿ لمتجزئة، 

وقد يكوف ارتباطًا قاباًل لمتجزئة، وىذا األخير يعرؼ باالرتباط البسيط، وتتحقؽ حالة االرتباط غير 

القابؿ لمتجزئة في الوقت الذي تكوف فيو الجرائـ المرتكبة قد تـ تنظيميا بخطة جنائية واحدة ومف 

. (467)خالؿ عدة أفعاؿ مكممة لبعضيا البعض بحيث تتكوف منيا الوحدة اإلجرامية التي بينيا المشرع

: ويمكننا تصور توافر ىذا االرتباط في ثالثة فروض ىي

                                                 
 .217ص السابق، المرجع: طه أحمد محمود (466)
 .217.المرجع السابق، ص: أحمد محمود طه:أنظر. 216.تكٌٌؾ الواقعة اإلجرامٌة، المرجع السابق، ص: محمد علً سوٌلم:  أنظر(467)
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 ويعرؼ بالتعدد المادي بحيث تتعدد الجرائـ التي تجمعيا وتربطيا إما وحدة الغرض أو :الفرض األوؿ

رابطة السببية وقد تكوف إحدى ىذه الجرائـ عنصرًا تكوينيًا أو ظرفًا مشددًا في جريمة أخرى ومف 

. (468)أمثمتيا السرقة باإلكراه وجريمة القتؿ المقترف بجريمة االغتصاب

 ويعرؼ بالتعدد المعنوي وفيو تتعدد األوصاؼ القانونية لمفعؿ الواحد ومف أمثمتيا أف :الفرض الثاني

يتيـ شخص بعدة جرائـ تمت بفعؿ أو بامتناع عف فعؿ كضبط شخص في مسكف مخصص 

. (469)لمحريـ

 وفيو يتعدد األشخاص الذيف يساىموف في  جريمة واحدة سواء كانوا فاعميف أو :الفرض الثالث

. شركاء

  وقد اختمؼ الفقو حوؿ مدى سمطة المحكمة في إضافة الظروؼ المشددة التي تشكؿ ارتباطًا 

غير قابؿ لمتجزئة بالواقعة المنسوبة إلى المتيـ حيث أف الدكتور محمود أحمد طو  لـ يؤيد منح 

المحكمة ليذا الحؽ سواء بصدد الظروؼ المشددة التي تشكؿ جرائـ مستقمة ارتباطًا غير قابؿ لمتجزئة 

أو إزاء الظروؼ المشددة التي تشكؿ جرائـ مستقمة وتكوف مرتبطة بالواقعة المنسوبة إلى المتيـ 

. (470)ارتباطًا يقبؿ التجزئة

                                                 
 .249.ص ،1973 العربً، الفكر دار ،1طـ باالتهام، الجنابٌة المحكمة تقٌد قاعدة: العوضً المنعم عبد:أنظر (468)
 655 رقم الطعن فً المصرٌة النقض محكمة وقرار. 216.ص السابق، المرجع اإلجرامٌة، الواقعة تكٌٌؾ: سوٌلم علً محمد:أنظر (469)

 قد المحكمة أن الثابت من كان إذا أنه " قضت حٌث 693ص النقض، محكمة أحكام مجموعة 11س 18/10/1960 جلسة ق30 لسنة

 الحكم سابقة من للمتهم الجنابٌة الحالة صحٌفة على اضطالعها بعد الدعوى نظر أثناء لها استبان بما ناري سالح بإحراز المتهم استوضحت
 الظرؾ إلى المتهم تنبٌه فً كافٌا ٌكون ذلك فإن محامٌه حضور فً بها فاعترؾ- قتل فً شروع جناٌة –المإقتة الشاقة باألشؽال علٌه

 قانون من( 308 )المادة فً القانون بإتباع قامت قد المحكمة وتكون الدعوى بملؾ ملحقة كانت التً الجنابٌة حالته صحٌفة من المشدد

 اعتبر " عدالة مركز منشورات 21/11/1999 بتارٌخ 665 رقم جزاء قضٌة فً األردنٌة التمٌٌز محكمة قضت كما". الجنابٌة اإلجراءات

 ٌتؽٌر بحٌث للقتل مشددا ظرفا له الحقة أو له معاصرة أو القتل على سابقة الجناٌة هذه كانت سواء بالقتل المقترنة الجناٌة والقضاء الفقه

 أن ٌجب القانونً التطبٌق وعند عقوبات( 328 )للمادة طبقا العمد القتل إلى عقوبات( 326 )للمادة طبقا قصدا القتل لجناٌة القانونً الوصؾ

 وٌجب المعنوي التعدد قبٌل من ولٌس واحدة جرٌمة أنها على إلٌها ٌنظر العقوبة إٌقاع عند أنه من بالرؼم حذا على جرٌمة كل أركان تتحقق

 أن ذلك ومقتضى بفعل الجرٌمتان حدثت إذا عقوبات( 328 )المادة نص ٌنطبق وال عنه ومتمٌزة القتل عن مستقلة األخرى الجناٌة تكون أن

 ".قانونا المعتبرة ظروفها من ظرؾ أي فً وال عناصرها من عنصر أي فً القتل جناٌة مع مشتركة األخرى الجناٌة تكون ال
 .220ص السابق، المرجع: طه أحمد محمود (470)
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، بؿ يكاد أف يكوف ىناؾ إجماعا في الفقو بحؽ المحكمة في (471)إال أنو مف الثابت فقيًا وقضاء

إضافة الظروؼ المشددة ولو كانت بذاتيا تكوف جريمة مستقمة شريطة أف تكوف مستمدة مف وقائع 

، وذلؾ استنادًا لالعتبارات (472)الدعوى وشممتيا البينة، وذلؾ دوف تفرقة بيف محكمة البداية أو الصمح

التي تحكـ إضافة ىذا النوع مف الظروؼ المشددة والتي تكوف جرائـ مستقمة والمستندة إلى المبادئ 

:- التالية

أف المشرع في أغمب القوانيف العربية قد أجاز لممحكمة الجنائية وبنص صريح تشديد العقوبة حينا . 1

ضافة الظروؼ المشددة حينًا آخر، وذلؾ دوف تفرقة بيف ظرؼ وآخر، وذلؾ استنادًا لما تممكو  وا 

. المحكمة مف سمطة في تعديؿ االتياـ

إف المحكمة الجنائية مقيدة في األصؿ مف حيث حدود واليتيا بقيد جوىري وىو عدـ جواز . 2

إضافة الوقائع الجديدة التي لـ ترد في قرار االتياـ أو ورقة التكميؼ بالحضور، ويستثنى مف ذلؾ 

حاالت التعديؿ التي قرر القانوف لممتيـ فييا الحؽ في تنبييو ومنحو األجؿ إلعداد دفاعو فيو، ألف 

ضماف حسف سير العدالة ال يمنع مف إضافة ىذه الظروؼ ولو لـ تكف قد دخمت بحوزة المحكمة، 

. (473)والتي سنتناوليا الحقا عند الحديث عف حاالت التنبيو وأشكالو 

                                                 
 واقترنت تقدمت عمد قتل بجناٌة الجناٌات محكمة إلى المتهم أحٌل إذا "بؤنه قضت  حٌث المصرٌة النقض محكمة قرار لذلك وتطبٌقا (471)

 أخرى جناٌة ارتكابه ذلك تقدم قد وأنه والشروع، العمد القتل اقترؾ المتهم أن المحكمة واستظهرت ، القتل فً وشروع عمد قتل جناٌات به
 نقض". أخطؤت قد تكون ال اإلحالة أمر فً المبٌنة للتهمة هذه السرقة واقعة أضافت إذا المحكمة فإن اإلكراه بطرٌق السرقة فً الشروع هً

 .582ص ،413 رقم 4ج القانونٌة القواعد مجموعة 1939 سنة أكتوبر 23
: والدكتور محمد مصطفى القللً. 826.شرح قانون اإلجراءات الجنابٌة المصري، المرجع السابق، ص: محمود نجٌب حسنً:أنظر  (472)

والدكتور أحمد الجداوي، المرجع السابق، . 438.، ص1945، شركة ومطبعة مصطفى الحلبً، 3.أصول قانون تحقٌق الجناٌات، طـ
 .549.ص

ق جلسة 41 لسنة 1061وقرار محكمة النقض المصرٌة فً الطعن رقم . 549 -548.المرجع السابق، ص: أحمد الجداوي:أنظر  (473)
التؽٌٌر الذي تجرٌه المحكمة فً التهمة من قتل عمد إلى قتل خطؤ لٌس مجرد تؽٌٌر فً وصؾ " والقاضً 808، ص23 س26/12/1971

من قانون  (308)األفعال المسندة إلى الطاعن فً أمر اإلحالة مما تملك المحكمة إجراإه بؽٌر تعدٌل فً التهمة عمال بنص المادة 
اإلجراءات الجنابٌة ، وإنما هو تعدٌل فً التهمة نفسها ٌشمل على إسناد واقعة جدٌدة إلى المتهم لم تكن واردة فً أمر اإلحالة وهً واقعة 

 ".ا لم تفعل ذلك فإنها قد تكون أخلت فً حق الطاعن فً الدفاع وٌكون حكمها مشوبا بالبطالن مما ٌوجب نقضه واإلحالة1القتل وهً إ
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  ونرى أف سمطة المحكمة في تعديؿ التيمو بإضافة الظروؼ ألمشدده والتي تشكؿ بذاتيا 

جرائـ مستقمة يتنافى مع مبدأ الفصؿ بيف سمطتي االتياـ والمحاكمة وخاصة إذا كانت ىذه 

الظروؼ لـ تشمميا التحقيقات األولية ولـ يتـ استخالصيا مف المرافعات وما أجرتو المحكمة مف 

.  تحقيقات ولـ تكف مرتبطة بأساس االتياـ 

 في الوقت الذي وردت فيو المواد :تعديل التيمة بإضافة الظروف المشددة كظروف شخصية

مف قانوف أصوؿ المحاكمات  (234)مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني والمادة  (270)

مف قانوف اإلجراءات المصري بشكؿ مطمؽ دوف اإلشارة إلى  (308)الجزائية األردني والمادة 

سمطة المحكمة في تشديد العقوبة أو في إضافة الظروؼ المشددة دوف تمييز بيف ظرؼ مشدد 

وآخر فقد وافؽ الفقو والقضاء في اغمب الدوؿ العربية عمى منح المحكمة الحؽ بتعديؿ التيمة 

الجنائية بإضافة الظروؼ المشددة كظروؼ شخصية طالما استخرجتيا المحكمة مف خالؿ 

التحقيقات والمرافعات وذلؾ طالما أنيا تؤثر في جسامة الجريمة وتكشؼ خطورة فاعميا مما يؤدي 

ذلؾ أف الظروؼ . (474)إلى وجوب معاممتو معاممة مغايرة تزيد عما ىو مقرر في األوضاع العادية

المشددة الشخصية ىي تمؾ الظروؼ التي ترتبط بالجانب الشخصي لمجاني بما يكشؼ عف 

أربعة خطورتو اإلجرامية، وقد حصر الفقو  الظروؼ الشخصية المشددة التي تتصؿ بالفاعؿ في 

 (475):-صور

ظروؼ ترجع إلى كثافة قصد الجاني وىي ظروؼ إذا أضيفت إلى القصد زادت مف كثافتو . أ

. وكشفت عف مقدار خطورة الجاني وأىميا ظرؼ سبؽ اإلصرار

                                                 
 .543.المرجع السابق، ص: أحمد الجداوي:أنظر  (474)
 المصرٌة الهٌبة ،1.طـ المشددة، للظروؾ العامة النظرٌة: الفتوح أبو هشام والدكتور. 541.ص السابق، المرجع: الجداوي أحمد:أنظر (475)

 .205ص- 1982 للكتاب، العامة
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ظروؼ ترجع إلى الباعث لدى الفاعؿ وىي عامؿ نفسي يحرؾ الشخص فيدفع إرادتو إلى ارتكاب . ب

ذا أضيفت إلى الفاعؿ دلت عمى زيادة خطورة مف تتوافر لديو  . الجريمة وا 

ظروؼ ترجع إلى صفات الفاعؿ وتدؿ عمى خطورتو إذا توافرت فيو صفات معينة ألنيا تفرض . جػ

ما إساءة لسمطات خولت لو ما خيانة الثقة التي وضعت فيو وا  . إما إخاللو بواجب عميو االلتزاـ بو وا 

ظروؼ ترجع إلى عالقة الفاعؿ بالمجني عميو لزيادة خطورة الجاني في ىذه الحالة مستغاًل صمة  .د

. القرابة أو العالقة التي تربطو بالمجني عميو

وقد يترتب عمى الظروؼ المشددة الشخصية في القانوف إحالؿ عقوبة الجناية محؿ عقوبة الجنحة 

وىذه الظروؼ ال تثير صعوبة في العمؿ حيث أف الكؿ عمى اتفاؽ في أنيا تؤثر في نوع الواقعة 

فتقمبيا مف جنحة إلى جناية في جميع األحواؿ ذلؾ ألف التشديد لو صفة ممزمة لمقاضي الذي عميو 

أف يطبؽ عمى المتيـ عقوبة الجناية، وتختمؼ الظروؼ المشددة الشخصية عف المادية مف حيث أف 

األولى يقتصر أثرىا عمى شخص مف تتوافر فيو في حيف أف الظروؼ المشددة العينية أو المادية 

. (476)الصقة بنفس الفعؿ اإلجرامي فإف أثرىا  يمتد إلى كؿ فاعؿ أو مساىـ أو مشترؾ في الجريمة

مف قانوف اإلجراءات  (270)وبناًء عمى كؿ ما سبؽ يمكننا القوؿ أنو واستنادًا لنص المادة 

الجزائية الفمسطيني فإف المحكمة تممؾ السمطة والحؽ بتعديؿ التيمة مف خالؿ إضافة الظروؼ 

المشددة الشخصية طالما أنيا لـ تؤدي إلى إضافة وقائع جديدة ولـ تخرج عف حدود الدعوى 

. الشخصية والعينية شريطة منح المتيـ الميمة لتقديـ دفاعو وتنبييو إلى ذلؾ

                                                 
 .222.المشكالت العملٌة الهامة فً اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: رإوؾ عبٌد: أنظر  (476)



233 

 

وأخيرا كاف ال بد مف اإلشارة إلى حكـ جريمة الظرؼ المشدد في حالة براءة المتيـ مف  

الجريمة األصمية أي أف المتيـ قد أحيؿ بالجريمة األصمية واستظيرت المحكمة الجريمة المكونة 

لمظرؼ، فما مصير جريمة الظرؼ إذا ما قضت المحكمة ببراءة المتيـ مف الجريمة األصمية التي 

 الذي قاؿ بأنو إذا رأت (477)أحيؿ بيا إلييا؟ لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ نذىب حياؿ الفقو المصري

المحكمة أف الواقعة التي قدمت ليا باعتبارىا ظرفا مشددا فقط لمجريمة المحالة عمييا تعتبر في ذاتيا 

جريمة مستقمة وبرأت المتيـ مف الجريمة األصمية جاز ليا أف تحكـ عميو في الجريمة الثانية، وبيذا 

( 198)أخت محكمة النقض المصرية حيف قضت بأنو إذا رفعت الدعوى عمى المتيـ بالمادة 

عقوبات الرتكاب جناية قتؿ اقترنت بجناية أخرى وىي الشروع في قتؿ آخر، فمممحكمة أف تبرئ 

المتيـ مف تيمة القتؿ األصمية وتحكـ بإدانتو الرتكابو جناية الشروع في القتؿ، ولو أف ىذه الجناية 

األخيرة لـ ترفع بيا الدعوى إال كظرؼ مشدد لمجناية األصمية التي استبعدتيا المحكمة، كما قضت 

في حكـ ليا أيضا بأف رفع الدعوى الجنائية بجناية قتؿ عمد مقترنة بجناية شروع في قتؿ يتضمف 

حؽ رفعيا عف ىذه الجناية المقترنة، فإذا لـ تثبت الجناية األصمية كاف لممحكمة أف تحاكمو عف 

. (478)الجناية المقترنة التي تسترد استقالليا في ىذه الحالة وتقضي في موضوعيا 

العناصر التي تضيفيا المحكمة نظرًا ألنيا تدخؿ في البنياف " يقصد بيا :العناصر المكممة لالتيام

المادي لمجريمة دوف أف تعد ظروفا مشددة ودوف أف تشكؿ جرائـ مستقمة ذلؾ أنو ال يتعدى كونيا 

مجرد عناصر تكميمية لمواقعة المرفوع بيا الدعوى ويقتصر تأثير ىذه العناصر عمى تغير في اسـ 

                                                 
. 346ص السابق، المرجع القبالوي، ربه عبد محمود الدكتور إلٌه أشار 334ص للتحقٌقات، األساسٌة المبادئ: العرابً زكً علً (477)

 .560ص السابق، المرجع: الجداوي أحمد والدكتور
 محكمة أحكام مجموعة 1966 نوفمبر أول نقض. 134ص ، 69 رقم 15س الرسمٌة المجموعة ، 1914 سنة فبراٌر 28 نقض (478)

 .1069ص ،200 رقم 17س ، النقض
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وىي عمى ثالثة " الجريمة أو في دور المتيـ في ارتكاب الجريمة آو في تكويف الجريمة نفسيا

 (479):-أنواع

 ويقصد بيا العناصر الالصقة بالتيمة أو التي تكوف :إضافة العناصر التي تغير مف اسـ الجريمة- أ

معيا وجية االتياـ وتدخؿ في الحركة اإلجرامية التي أقاميا المتيـ وال تعد ىذه العناصر مف ظروؼ 

ومف أمثمتيا تعديؿ التيمة مف شروع في . (480)الجريمة ويقتصر أثرىا عمى تغيير اسـ الجريمة فقط

سرقة إلى جريمة تامة ومف ضرب أفضى إلى عاىة إلى قتؿ عمد، كما تممؾ المحكمة حذؼ بعض 

العناصر التي لـ تثبت في حؽ المتيـ رغـ ورودىا في قرار اإلحالة وتضيؼ غيرىا ويجوز ذلؾ متى 

استخمصتيا مف المرافعة التي تمت أماميا، فمثال إذا كانت التيمة المنسوبة إلى المتيـ ىي القتؿ 

. (481)العمد ولـ يثبت القصد الجنائي فمممحكمة أف تستبعد وتضيؼ عنصر الخطأ غير العمدي

فقد ترفع الدعوى ضد : إضافة العناصر التي تغير مف دور المتيـ في الواقعة المنسوبة إليو- ب

المتيـ باعتباره شريكا فيتضح لممحكمة مف خالؿ التحقيقات أو المرافعة أف ما ينسب إليو مف أفعاؿ 

ثبتت في حقو تجعمو فاعاًل ال مجرد شريؾ والعكس صحيح في ىذه الحالة يجوز لممحكمة إضافة 

. (482)ىذا العنصر متى استخمصتو مف التحقيقات أو المرافعة

 ومف أمثمتيا جرائـ االعتياد، فقد ترفع الدعوى ضد :إضافة العناصر التي تكتمؿ بيا الجريمة- جػ

المتيـ الرتكابو إحدى جرائـ االعتياد مثؿ اإلقراض بالربا الفاحش كما ورد في قانوف العقوبات 

المصري ، او جريمة االعتياد عمى البغاء كما ورد في قانوف العقوبات األردني المطبؽ، والتي 

                                                 
 .225.ص السابق، المرجع طه، أحمد محمود:أنظر (479)
 .662.شرح قانون اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: آمال عثمان:  أنظر  (480)
إن " حٌنما قضت 18/5/1942ق مجموعة أحكام محكمة النقض جلسة 12 لسنة 1389  قرار محكمة النقض المصرٌة فً الطعن رقم (481)

حق محكمة الجناٌات فً تعدٌل أو تشدٌد التهمة مقٌد بالواقعة المبٌنة فً أمر اإلحالة بحٌث ال ٌجوز لها عند التعدٌل أن تسند إلى المتهم 
 ".وقابع جدٌدة ؼٌر ما ٌكون متصال بتلك الواقعة

 .221 رقم 19.، مجموعة أحكام منطقة س16/12/1968محكمة النقض المصرٌة . 662.المرجع السابق، ص: آمال عثمان:  أنظر  (482)
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تتطمب لثبوتيا أف ترتكب أكثر مف مرة، فإذا رفعت الدعوى ضد المتيـ الرتكابو فعؿ اإلقراض بالربا 

مرتيف وثبت لدى المحكمة أثناء المرافعة أماميا عدـ صحة إحدى ىاتيف الواقعتيف وفي نفس الوقت 

ثبت أماميا مف خالؿ التحقيقات والمرافعة ارتكاب الربا مرة أخرى فإف المحكمة في ىذه الحالة تممؾ 

إضافة ىذا العنصر الجديد الذي ثبت لدييا مف التحقيقات و المرافعة، نظرا ألنو ال يتعدى كونو دليال 

. (483)جديدا وليست جريمة جديدة

عمى غرار ما قمنا بو مف تقسيـ لدى تناولنا بالدراسة : تعديل التيمة بإضافة الظروف المخففة- ثانيا

 :موضوع تعديؿ التيمة بإضافة الظروؼ المشددة فإننا سنقـو بتقسيـ ىذا الموضوع وفقا لما يمي

عناصر أو وقائع تضعؼ مف جسامة الجريمة " الظروؼ المخففة ىي :التعريف بالظروف المخففة

وتكشؼ ضالة خطورة فاعميا وتستتبع تخفيؼ العقوبة إلى أقؿ مف حدىا األدنى أو الحكـ بتدبير 

مناسب مع تمؾ الخطورة وىي وفقًا لذلؾ تتميز بعدة خصائص منيا أنيا كبقية الظروؼ تتمثؿ في 

عناصر أو وقائع تتعمؽ بالنموذج اإلجرامي وال تدخؿ في تكوينو وىي ذات اثر معدؿ يناؿ مف جسامة 

الجريمة وتقمؿ مف خطورة الجاني، ويتولى القاضي استظيارىا وذلؾ لما يتمتع بو مف سمطة تقديرية 

. (484)"واسعة بشأنيا

الباعث الشريؼ، دور الجاني ، مساىمة المجني عميو : وأسباب التخفيؼ كثيرة حسب األحواؿ ومنيا

ارتكاب . أو ضعؼ الحالة العقمية ( سنة18 -15مف )بخطئو في ارتكاب الجريمة، صغر السف 

صالح الضرر، عنصر المفاجأة الذي يحمؿ الجاني عمى  الجريمة بتأثير إغراء أو سطوة، الندـ وا 

                                                 
 .225-224.ص السابق، المرجع: طه أحمد محمود:أنظر (483)
 .567.المرجع السابق، ص: أحمد الجداوي:أنظر (484)
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ارتكاب الجريمة، نقاء ماضي الجاني أو خمو صحيفتو مف السوابؽ، البيئة التي يعيش فييا الجاني 

. (485 )وانحطاطيا، تفاىة الضرر الناشئ عف الجريمة

أي ال  (الجنايات) ويتـ تطبيؽ الظروؼ المخففة في الجرائـ التي ليا حد أدنى مف العقوبة 

مكاف لمظروؼ المخففة في الجرائـ التي لـ يحدد المشرع ليا حد أدنى بمعنى أنيا ال توجد في الجنح 

والمخالفات ألنيا ليا حد أدنى باإلمكاف النزوؿ لو إال إذا نص المشرع عمى حد أدنى، ويطمؽ عمييا 

ويستمـز تطبيؽ ىذه الظروؼ أف يكوف ىناؾ تناسب بيف الجريمة المرتكبة والعقوبة التي يتـ  (الرأفة)

. إيقاعيا

: وتقسم الظروف المخففة إلى قسمين ىما

وىي األعذار التي يحددىا القانوف وال توجد إال بنص القانوف حيث  ":األعذار القانونية المخففة .أ

يمتـز بيا القاضي عمى سبيؿ الوجوب لدى توافرىا فيقوـ بتخفيؼ العقاب وفقًا لضوابط محددة بنص 

القانوف ويطمؽ عمييا بأسباب التخفيؼ الوجوبي وقد تتعمؽ ىذه األعذار بالجريمة نفسيا كما قد تتعمؽ 

، ووفقا لما سبؽ فإف األعذار القانونية المخففة تتميز بأنيا واردة في القانوف (486)"بشخص مرتكبيا

  (487):عمى سبيؿ الحصر وال يجوز االجتياد فييا إضافة لكونيا ممزمة وىي عمى نوعيف

 وىي التي يتسع نطاقيا وتشمؿ كؿ الجرائـ أو اغمبيا حينما :أعذار قانونية مخففة عامة- النوع األوؿ

، وتجاوز حدود الدفاع الشرعي بنية سميمة ( سنة18-15مف  )تتوفر شروطيا ومنيا صغر السف

مف قانوف العقوبات المصري خالفا لما ىو الحكـ في ىذه الحالة في  (215)الواردة في نص المادة 

قانوف العقوبات األردني الذي جعؿ مف اإلعفاء مف العقوبة في حاؿ تجاوز حدود الدفاع الشرعي 
                                                 

 .470-461.نظم القسم العام فً قانون العقوبات، المرجع السابق، ص: جالل ثروت:أنظر (485)
 .820.المرجع السابق، ص: جالل ثروت:أنظر (486)
 .679.الوسٌط فً قانون العقوبات، المرجع السابق، ص: أحمد فتحً سرور:أنظر (487)
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مف قانوف العقوبات،  (98)أمرا وجوبيا متى توافرت شروط نص المادة  (60/3المادة )عمى مقتضى 

. ىو أبرز تطبيقات األعذار العامة (98مادة )ولعؿ االستفزاز في قانوف العقوبات األردني 

 وىي أعذار ينحصر نطاقيا في جريمة أو جرائـ معينة :أعذار قانونية مخففة خاصة- النوع الثاني

بحيث ال تنتج أثرىا إال بالنسبة ليذا النوع مف الجرائـ ومنيا في القانوف المصري عمى سبيؿ المثاؿ 

عذر االستفزاز، وكما ىو الحاؿ في قياـ الشخص في قتؿ زوجتو أو إحدى قريباتو عند ضبطيا في 

وباإلضافة لألعذار القانونية المخففة  ( مف قانوف العقوبات األردني340/2مادة )فراش غير مشروع 

يوجد نوعًا آخر منيا يسمى باألعذار القانونية المعفية مف العقاب، وىي التي يترتب عمييا اإلعفاء 

كميًا مف العقاب وذلؾ دوف إباحة الفعؿ أو محو لممسؤولية الجنائية عنو وقد تـ تحديدىا في القانوف 

. (488 )عمى سبيؿ الحصر بحيث أنو ال إعفاء مف العقاب بغير نص

 ويرتبط بيذا النوع مف األعذار المحمة أو المعفية مف العقوبة، وىي التي تعفي أو تحؿ 

كالسرقة بيف األصوؿ )مف قانوف العقوبات األردني،  (96)الجاني مف كؿ عقاب كما تقوؿ المادة 

وىي تختمؼ عف أسباب التبرير أو اإلباحة في أنيا تستبعد العقوبة فقط  (والفروع أو الزوجيف

مبقية لمجريمة صفتيا بمعنى أنيا ال تنفي لمجريمة ركنا أو  (العقوبات األصمية والفرعية واإلضافية)

لمجريمة شرطا، بؿ تفترض توافر كؿ أركاف الجريمة في الواقعة المنسوبة إلى الشخص ونيوض 

المسؤولية الجزائية قبمو وقد أوردىا المشرع عمى سبيؿ الحصر فال يجوز القياس عمييا حيث نصت 

ال عذر عمى الجريمة إال في الحاالت التي " مف قانوف العقوبات األردني عمى أنو  (95)المادة 

، وعمة األعذار المحمة ىي رؤية المشرع أف مصمحة المجتمع في اإلعفاء مف العقاب "عينيا القانوف

أقوى مف مصمحتو في العقاب، أما أسباب التبرير أو اإلباحة فيي ترفع الصفة الجرمية عف الفعؿ 
                                                 

 .69.حدود سلطة القاضً الجنابً فً تطبٌق القانون، المرجع السابق، ص: مؤمون سالمه:  أنظر(488)
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بعدما أف كاف المشرع أف جرمو، ويترتب عمى ىذا أف شبب التبرير ينفي كؿ مسؤولية جنائية كانت 

. أـ مدنية أـ تأديبية

تمؾ الظروؼ التي ترؾ المشرع لمقاضي " ويقصد بيا :الظروف أو األسباب القضائية المخففة. ب

تقديرىا دوف أف ينص عمييا وبالتالي تكوف جوازيو ويترتب عمييا النزوؿ بالعقاب عف الحد األدنى 

نما يقوـ القاضي باستخالصيا وفؽ  لمجريمة في األحواؿ العادية كما أنيا لـ ترد عمى سبيؿ الحصر وا 

. (489)"ظروؼ كؿ واقعة عمى حدة ويقـو القاضي باستخالصيا في إطار سمطتو التقديرية

 

 :وتجدر اإلشارة بأنو يظير الفرؽ بيف األعذار القانونية المخففة والظروؼ القضائية مف حيث

إف العذر القانوني يكسب الجاني حقًا أما الظرؼ القضائي المخفؼ فيمنح الجاني مجرد أمال حيث  -

. أنو يخضع لسمطة القاضي التقديرية

إف الظروؼ المخففة القضائية غير المنصوص عمييا في القانوف ولكف يترؾ لمقاضي  -

استخالصيا بخالؼ األعذار القانونية حيث أف ىذه األخيرة محددة بنص القانوف وعمى سبيؿ 

 .الحصر

إف إعماؿ الظروؼ القضائية المخففة ال يترتب عمييا تخفيؼ العقوبة وكذلؾ ال يؤدي إلى تغيير  -

الوصؼ القانوني لمجريمة فتقمبيا مف جناية إلى جنحة حتى إف فرضت عقوبة الجنحة لمجريمة 

أف ال يغير الوصؼ "مف قانوف العقوبات التي تنص عمى  (56)الجنائية تطبيقا لنص المادة 

عمى " القانوني إذا أبدلت العقوبة المنصوص عمييا بعقوبة أخؼ عند األخذ باألسباب المخففة
                                                 

المشكالت العملٌة الهامة فً اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، : الدكتور رإوؾ عبٌد. 476.المرجع السابق، ص:  جالل ثروت(489)
 .182.ص
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عكس األعذار القانونية المخففة والذي يغير مف الوصؼ القانوني لمجريمة فيقمبيا مف جناية إلى 

جنحة إذا تقررت عقوبة الجنحة بعد إعماؿ العذر القانوني المخفؼ، ليس ىذا الحكـ إال تطبيقا 

تكوف الجريمة جناية أو " مف قانوف العقوبات األردني التي نصت عمى أف  (55/1)لنص المادة 

 .(490)"جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عمييا بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة

كما أف التخفيؼ بشأف األعذار القانونية وجوبي أما الظروؼ القضائية المخففة فيي متروكة  -

 .لمقاضي

 لما كاف النص القانوني في المواد :سمطة المحكمة في إضافة الظروف المخففة كأعذار قانونية

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية  (234)مف قانوف اإلجراءات المصري، والمادة  (308)

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني قد أجازت لممحكمة الحؽ في  (270)األردني، والمادة 

تعديؿ التيمة، واف كانت ىذه النصوص تقضي بتشديد العقوبة فقد أجمع الفقو والقضاء أف لممحكمة 

الحؽ في إضافة الظروؼ المخففة مف باب أولى، ولما كانت األعذار القانونية تعتبر مف قبيؿ 

الظروؼ المخففة فإف لممحكمة الحؽ في إضافتيا إلى التيمة الجنائية، ولما كاف اثر األعذار 

القانونية يؤدي إلى قمب الجناية إلى جنحة فإنو ومف باب حسف السياسة اإلجرائية وحسف المعاممة 

الجنائية فإف لممحكمة إضافة ىذه األعذار طالما أنيا لـ تكوف واقعة جديدة منفصمة تماـ االنفصاؿ 

وطالما أف األعذار القانونية قد تناولتيا التحقيقات أو . (491)عف الواقعة األصمية المرفوع بيا الدعوى

                                                 
 قضت حٌث 1/1/1970 بتارٌخ المحامٌن نقابة مجلة عدد من 508 الصفحة فً المنشور 44/1970 رقم األردنٌة التمٌٌز محكمة قرار (490)

 جنحوٌة عقوبة هً العقوبات قانون من( 97 )المادة بمقتضى مخفؾ بعذر القتل جرٌمة ٌقترؾ من على فرضها ٌتوجب التً العقوبة إن"

 بعقوبة علٌها ٌعاقب حسبما مخالفة أو جنحة تكون الجرٌمة أن تنص التً( 55/1 )بالمادة عمال الجنحة درجة من تعتبر الجرٌمة هذه فإن

 14/1/1984 بتارٌخ المحامٌن نقابة مجلة عدد من 587 الصفحة على المنشور 21/1984 رقم قرارها كذلك". مخالفة أو جنحوٌة أو جنابٌة

 مستفٌدا فاعلها ٌكون التً الجناٌة أن المخفؾ العذر على نص الجزابً قانونها فً ٌوجد التً البالد فً واالجتهاد الفقه استقر " فٌه جاء الذي

 (.55/1 )بالمادة عمال وذلك الحبس علٌها تعاقب العقوبات قانون من( 97 )المادة أن دام ما الجنحة نوع من تعتبر المخفؾ العذر من
 .605.المرجع السابق، ص: أحمد الجداوي:أنظر  (491)
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ثبتت في المرافعة وتـ إضافتيا قبؿ الحكـ في الدعوى ولـ تخرج عف نطاؽ الواقعة األصمية لمدعوى 

فمحكمة الموضوع وىي تفصؿ في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في . (492)فيجوز لممحكمة إضافتيا

نطاقيا الضيؽ المرسـو في وصؼ التيمة المحالة إلييا بؿ أنيا مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية 

التي رفعت بيا الدعوى عمى حقيقتيا كما تبيف مف عناصرىا المطروحة عمييا في التحقيؽ الذي 

. (493)تجريو في الجمسة

ذا ما أضافت المحكمة األعذار القانونية بما يترتب عميو تعديؿ التيمة الجنائية فإنو يجب  وا 

تنبيو المتيـ وتمكينو مف تحضير دفاعو وذلؾ وفقًا لما اشترطتو النصوص القانونية الناظمة ليذا 

. (494)الشأف

ذا وجد القاضي عذرًا قانونيًا وجب عميو إعمالو حيث أف األعذار القانونية ىي وقائع توجب  وا 

ذا كاف القانوف قد حدد األعذار القانونية  تخفيؼ العقوبات إلى اقؿ مف الحد األدنى المقرر قانونًا وا 

وبيف آثارىا المترتبة عمييا فإنو ال بد أف يتضمنيا الحكـ صراحة أو ضمنًا بطريقة كافية لكي تتمكف 

ذا كاف ال يجوز الدفع بتوافر األعذار القانونية  محكمة النقض مف مراقبة صحة تطبيؽ القانوف، وا 

ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض إال إذا كانت الوقائع في الحكـ باإلدانة دالة بذاتيا عمى تحقؽ العذر 

المدفوع بو كما عرفو القانوف إال انو إذا ما أثير ىذا الدفع أماـ محكمة الموضوع كاف عمييا أف 

عمالو أو بالرد عميو وتفنيده ألف إغفاؿ ذلؾ يعيب الحكـ ويجعمو قاصراً  . (495)تتعرض لو بقبولو وا 

                                                 
 .267.، ص40 رقم 45.، مجموعة أحكام النقض س1994 فبراٌر 15محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً مصري   (492)
وقرار محكمة . 242، 49 رقم 33. مجموعة أحكام محكمة النقض س1982 فبراٌر 20قرار محكمة النقض المصرٌة الصادر بتارٌخ  (493)

أن محكمة الموضوع ؼٌر مقٌدة باألوصاؾ التً "ق حٌث قضى 52 لسنة 6677 الطعن رقم 1983 7/4النقض المصرٌة فً الطعن رقم 
تدور حولها المرافعة وتلك التً تسبؽها النٌابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وان من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة علٌها 

بجمٌع كٌوفها وأوصافها وأن تطبق علٌه نصوص القانون تطبٌقا صحٌحا ألنها وهً تفصل فً الدعوى ال تتقٌد بالواقعة فً نطاقها الضٌق 
المرسوم فً وصؾ التهمة المعروض علٌها بل إنها مطالبة بالنظر فً الواقعة الجنابٌة التً رفعت بها الدعوى على حقٌقتها كما تبٌنتها من 

 ".األوراق ومن التحقٌق الذي تجرٌه بالجلسة وان كل ما ٌوجبه القانون علٌها تنبٌه المتهم إلى هذه األوصاؾ
 .368.المرجع السابق، ص: محمود أحمد طه:أنظر (494)
 .611.المرجع السابق، ص: أحمد الجداوي:أنظر (495)
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حيث أف الظروؼ القضائية المخففة : سمطة المحكمة في إضافة الظروف المخففة كظروف قضائية

غير واردة عمى سبيؿ الحصر وأنيا جوازيو بالنسبة لمقاضي فإف سمطة المحكمة في إضافتيا حؽ ليا 

ذلؾ أف تقدير توافر ىذه الظروؼ مف عدمو أمر يرجع لممحكمة كما انو لممحكمة عند تقديرىا بتوافر 

 .(496)ىذه الشروط تممؾ سمطة تقديرية في إعماليا مف عدمو، وال تخضع لرقابة محكمة النقض

 أف مثؿ ىذه الظروؼ المخففة ال تأثير ليا في وصؼ الواقعة ميما كانت (497)فإف الرأي الراجح

ذا كاف مف حؽ المحكمة إضافة الظروؼ المشددة إلى الواقعة  العقوبة التي حكـ بيا القاضي، وا 

المعروضة عمييا ولو لـ تكف قد ذكرت في قرار االتياـ أو التكميؼ بالحضور فإف ليا مف باب أولى 

الحؽ في إضافة الظروؼ المخففة لما في ذلؾ مف تماشي مع السياسة الجنائية الحديثة والمصمحة 

. (498)التي تعود عمى المتيـ والمجتمع في ذلؾ

ومف المعمـو أف حؽ المحكمة في تعديؿ التيمة الجنائية والذي أجازتو النصوص القانونية 

الناظمة مقيد بأف يتـ في حدود الواقعة المرفوع بيا الدعوى وكؿ ما ينطوي عميو ىذا التعديؿ مف 

ظروؼ يجب أف يثبت مف التحقيؽ أو المرافعة أثناء الجمسة وقبؿ الحكـ في الدعوى حتى ولو لـ 

تذكر في قرار االتياـ، ذلؾ انو قد قضي انو ليس لممحكمة أف تحدث تغييرا في أساس الدعوى نفسو 

. (499)بإضافة وقائع جديدة لـ ترفع بيا الدعوى ولـ تتناوليا التحقيقات والمرافعة

ذا كاف جائزًا لممحكمة أف تغير الوصؼ القانوني لمواقعة إلى وصؼ أشد فإف ليا مف باب  وا 

أولى أف تنزؿ بو إلى وصؼ أخؼ عف طريؽ استبعاد بعض الوقائع أو األفعاؿ فما الذي يمنع 

                                                 
 .182.ص السابق، المرجع الهامة، العملٌة المشكالت: عبٌد رإوؾ:أنظر (496)
 المرجع: الجداوي أحمد والدكتور. 91.ص السابق، المرجع القانون، تطبٌق فً الجنابً القاضً سلطة حدود: سالمة مؤمون:أنظر(497)

 .613.ص السابق،
 .615.والدكتور أحمد الجداوي، المرجع السابق، ص. 91.حدود سلطة القاضً الجنابً، المرجع السابق، ص: مؤمون سالمه: أنظر(498)
 .371.، ص64 رقم 36.، مجموعة أحكام النقض س1985 مارس 13 محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً مصري (499)
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المحكمة مف إضافة الظروؼ المخففة لمتيمة الجنائية طالما ليا أصؿ مف األوراؽ ودارت عميو 

. (500 )المرافعة وتنتج نفس األثر

ولممحكمة سمطة كاممة في تطبيؽ الظروؼ المخففة وتقديرىا متروؾ ليا مف غير أف تقيد في 

أو النيابة فتقـو المحكمة بذلؾ مف تمقاء نفسيا وانطالقا مف واجبيا في نظر  ذلؾ بطمبات المتيـ

كما أنيا غير ممزمة ببياف األسباب التي دعتيا . الدعوى وال معقب عمييا في تقدير ىذه الظروؼ

. (501)لتوقيع العقوبة بالمقدار الذي قضت بو

 والظروؼ المخففة ال تدخؿ ضمف حدود الدعوى الجنائية الواجب التقيد بيا مف قبؿ محكمة 

الموضوع ومف ثـ يحؽ لممحكمة إدخاليا حتى ولو لـ يتضمنيا قرار االتياـ استنادًا إلى عدـ إساءة 

لذلؾ . (502)ىذه الظروؼ لمركز المتيـ عمى عكس الظروؼ المشددة التي قد تسيء إلى مركز المتيـ

نص عمييا القانوف بخالؼ الظروؼ المخففة التي تدخؿ مف باب القياس أو مف باب أولى في سمطة 

المحكمة في إضافتيا وطالما أنيا طرحت عمى بساط البحث أو تناولتيا التحقيقات أو دارت حوليا 

. (503)المرافعات

وفي نفس السياؽ فقد أورد الدكتور محمود أحمد طو في كتابو مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى 

الجنائية أف كؿ ما ورد بشأف الظروؼ المشددة مف أحكاـ يشمؿ كذلؾ الظروؼ المخففة مف باب 

                                                 
محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً . 904.شرح قانون اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: محمود نجٌب حسنً:  أنظر(500)

 .79.، ص12 رقم 32.، س1981 ٌناٌر 26مصري 
 . 125 رقم 33.، مجموعة أحكام النقض س1982 دٌسمبر 26 محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً مصري (501)
 منشورات 16/5/1999 تارٌخ 269/1999وقرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم . 178المرجع السابق، ص: محمود أحمد طه: أنظر(502)

أن تعدٌل وصؾ التهمة إلى وصؾ ٌعرض المتهم لعقوبة اشد ٌقتضً منح المتهم فرصة للدفاع عن الوصؾ " مركز عدالة حٌث قضى 
من قانون األصول  (234)األشد أما إذا كان التعدٌل من األشد إلى األخؾ فال ٌقتضً ذلك منحه مثل هذه الفرصة وفقا لمفهوم المادة 

إذا كان تعدٌل التهمة المسندة للمتهم ال ٌعرضه لعقوبة أشد فإن المحكمة " وفً حكم آخر لمحكمة التمٌٌز بهذا الصدد جاء فٌه ". الجزابٌة
 ".من قانون األصول الجزابٌة (234)ؼٌر ملزمة بتؤجٌل القضٌة لتمكٌن المتهم من تحضٌر دفاعه على التهمة المعدلة عمال بالمادة 

 .621.المرجع السابق، ص: أحمد الجداوي: أنظر(503)
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ف اشترط أيضا تنبيو المتيـ ومنحو األجؿ الالـز إلعداد دفوعو  ، كما (504)أولى ألنيا أصمح لممتيـ وا 

أورد الدكتور أحمد الجداوي في مؤلفو ما يفيد أف كؿ ما قيؿ بشأف تعديؿ التيمة في أحواؿ إضافة 

الظروؼ المشددة يمكف أف يقاؿ في شأف الظروؼ المخففة مع الفرؽ في أف الظروؼ المشددة مف 

، أما الظروؼ المخففة مف شأنيا تخفيؼ  شأنيا تشديد العقاب بناء عمى جسامة الفعؿ أو الجـر

ف إضافة الظروؼ المشددة يتـ في الجنايات والجنح  العقوبة بما يترتب عمى ذلؾ مف أثر، وا 

. (505)والمخالفات، أما الظروؼ المخففة فال يتـ تطبيقو إال في الجنايات فقط

وأخيرا كاف ال بد مف اإلشارة أنو ما داـ التخفيؼ بشأف األعذار القانونية أمر وجوبي واألخذ 

بالظروؼ القضائي أمر جوازي فإنو يمكننا االستنتاج أنو إذا ما اجتمع عذر قانوني مخفؼ ورأى 

القاضي توافر ظرؼ قضائي مخفؼ في جريمة واحدة فقد استقر الرأي عمى أف ينظر القاضي إلييما 

. ( (506 )في استقالؿ ويعامؿ المتيـ بما ىو أصمح لو منيما وفؽ ما يراه

 

الفرع الثاني 

ضوابط سمطة محكمة الدرجة األولى في تعديل التيمة 

تممؾ المحكمة سمطة تعديؿ التيمة وتغيير الوصؼ القانوني لمواقعة وذلؾ ضمف منظور الواجب 

( 270)الذي سبؽ اإلشارة إليو فإف ىذه السمطة وىذا الواجب المفروض عمى المحكمة بموجب المواد 

مف قانوف أصوؿ المحاكمات األردني  (234)مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني والمادة 

مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري ال يطبؽ دوف قيد أو شرط حيث اقتضى  (308)والمادة 

                                                 
 .179.ص السابق، المرجع: طه أحمد محمود: أنظر (504)
 .620.ص السابق، المرجع: الجداوي أحمد: أنظر (505)
 .604ص السابق، المرجع: الجداوي أحمد (506)
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األمر توافر واشتراط عدد مف القيود والضوابط التي تكفؿ حؽ المتيـ بالدفاع عف نفسو بإعداد دفوعو 

: واطالعو عف ما تـ إضافتو وتغييره مف وقائع وذلؾ استجابة لعدد مف المبادئ القانونية ومنيا

مبدأ شفوية المحاكمة، ومبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات مف خالؿ تطبيؽ الوصؼ القانوني األصح 

. (ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني)واألكثر انطباقا عمى الوقائع المحالة لممحكمة فيما يعرؼ 

 

 

: وىذه الضوابط يمكننا حصرىا في ىذا المقاـ عمى النحو اآلتي

أف تكوف العناصر التي استندت إلييا المحكمة في تعديؿ التيمة وتغيير الوصؼ القانوني ليا قد تـ  .1

استخالصيا مف التحقيقات التي تـ إجراؤىا بمعرفة المحكمة أو استخمصيا مف المرافعة في 

ودوف ذلؾ مف ما تجريو المحكمة مف إضافة لعناصر وظروؼ جديدة تكوف عرضة . (507)الجمسة

. (508)لمطعف بيا كونيا مخالفة لمقانوف وذلؾ نظرًا لتعمؽ ىذا األمر بالنظاـ العاـ

أف ال يتضمف تعديؿ التيمة وتغيير الوصؼ القانوني ليا إضافة وقائع جديدة ليا إال في الحاالت  .2

المسموح بيا كإضافة أو استبعاد الظروؼ المشددة والظروؼ المخففة التي تثبت مف التحقيؽ الذي 

تجريو المحكمة أو التي ترد خالؿ المرافعة في الجمسة القضائية، وفي ىذا الشأف تجدر المالحظة 

                                                 
 .883.قانون اإلجراءات الجنابٌة معلقا علٌه بالفقه وأحكام النقض، المرجع السابق، ص: مؤمون سالمه:  أنظر(507)
وقرار تمٌٌز جزاء رقم . ، منشورات مركز عدالة4/8/2003 بتارٌخ 787/2003  محكمة التمٌٌز األردنٌة، تمٌٌز جزاء رقم (508)

ومحكمة النقض المصرٌة . 189 المجلة القضابٌة فً عدد 1/1/2000 بتارٌخ 3 المنشور على الصفحة رقم 9/3/2000 بتارٌخ 995/1999
انه لما كانت الواقعة " حٌث قضت 918.، مجموعة أحكام محكمة النقض، ص17. س4/10/1966ق جلسة 36 لسنة 1186فً الطعن رقم 

المادٌة المبٌنة بؤمر اإلحالة والتً كانت مطروحة بالجلسة وهً حٌازة مخدر هً بذاتها التً اتخذتها المحكمة أساسا للوصؾ الجدٌد الذي 
دانت الطاعن به دون إضافة شًء جدٌد إلى تلك الواقعة بل نزلت بها حٌن استبعدت قصد االتجار إلى وصؾ اخؾ من الوصؾ المبٌن 
بؤمر اإلحالة وهو الحٌازة بؽٌر قصد االتجار أو التعاطً ولم ٌتضمن هذا التعدٌل إسناد واقعة مادٌة أو إضافة عناصر جدٌدة تختلؾ عن 

 ".الواقعة األولى فإنه ال محل لما ٌثٌره الطاعن من دعوى اإلخالل بحق الدفاع
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عمى أف ىذا التعديؿ أو التغيير ال تممكو المحكمة إال أثناء نظر الدعوى وقبؿ الحكـ فييا حيث أنيا 

 .(509)ال تممؾ وال تستطيع إجراؤه وقت الحكـ

تنبيو المتيـ إلى تعديؿ التيمة وتغيير الوصؼ الجنائي ليا، ذلؾ أف تعديؿ التيمة أو تغير وصفيا  .3

القانوني يدخؿ في صميـ عمؿ المحكمة وتقـو بو مف تمقاء ذاتيا أو بناء عمى طمب احد الخصـو إال 

أف ذلؾ يقتضي ويتطمب تنبيو المتيـ إلى ىذا التعديؿ والتغيير وذلؾ لتمكينو مف إعداد دفاعو وفقًا 

 .(510)لذلؾ صونًا واحترمًا لحقوؽ الدفاع وعدـ المساس بيا

عالنو بكؿ ما  وفي ىذا المقاـ فقد تسابؽ الفقو في إيجاد المبررات القاضية بوجوب تنبيو المتيـ وا 

يطرأ عمى االتياـ الموجو إليو حيث كاف منيا احتراـ حقوؽ الدفاع، ومبدأ شفوية المحكمة وضماناتو، 

. (511)وغيره... ومبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات

غير أف القضاء في أغمب الدوؿ العربية ومنيا األردف ومصر قد ذىب إلى عدـ وجوب تنبيو 

، وذلؾ كما في حالة التعديؿ بطريقة االستبعاد حيث تكوف المحكمة قد (512)المتيـ في بعض الحاالت

أو الحاالت التي تقـو . (513)أنزلت وصفًا أخؼ مف الوصؼ المرفوع إلييا في الدعوى المنظورة أماميا

فييا بتعديؿ الوصؼ مع بقاء الوقائع المرفوعة عنيا الدعوى كما ىي وخاصة إذا كانت العقوبة 

                                                 
 .500 -444.المرجع السابق، ص: أحمد الجداوي:   أنظر(509)
محكمة النقص المصرٌة، نقض جنابً . 160.مؤمون سالمه، اإلجراءات الجنابٌة فً التشرٌع المصري، المرجع السابق، ص:   أنظر(510)

 .520.، ص99 رقم 31.، مجموعة أحكام النقض س1980 ابرٌل 21مصري 
الدكتور رإوؾ عبٌد، مبادئ اإلجراءات الجنابٌة فً القانون المصري، المرجع . 725.المرجع السابق، ص: أحمد الجداوي:  أنظر(511)

 .349.الدكتور محمود القبالوي، التكٌٌؾ فً المواد الجنابٌة، المرجع السابق، ص. 627.السابق، ص
 1/1/1979 بتارٌخ المحامٌن نقابة مجلة من 452 الصفحة على المنشور 1979 لسنة11 رقم جزاء األردنٌة التمٌٌز محكمة قرار (512)

 قضت حٌث 520ص ،28س النقض محكمة أحكام مجموعة 25/4/1977 جلسة ق47 لسنة 54 الطعن فً المصرٌة النقض محكمة وقرار

 للوصؾ أساسا فٌه المطعون الحكم اتخذها التً الواقعة بذاتها هً بالجلسة مطروحة كانت والتً اإلحالة ألمر المبٌنة الواقعة كانت إذا"
 عن تختلؾ جدٌدة عناصر أو جدٌدة مادٌة واقعة إسناد ٌتضمن أن دون القتل نٌة استبعاد هو التعدٌل مرد وكان به الطاعن دان الذي الجدٌد
 التطبٌق ٌجافً ال الموت إلى المفضً ضرب للجرٌمة مرتكبا الطاعن اعتبرت حٌن المحكمة إلٌه نزلت الذي المعدل الوصؾ فإن األولى
 عنه المدافع أو المتهم بتنبٌه الحالة هذه فً ملزمة تكن لم المحكمة أن إذ الدفاع بحق اإلخالل دعوى إثارة فً حقا الطاعن ٌعطً وال السلٌم

 ".الدعوى بها رفعت التً الجرٌمة عناصر احد استبعاد على اقتصر قد دام ما الوصؾ فً تعدٌل من أجرته ما إلى
 .440.، ص746 رقم 7.، مجموعة القواعد القانونٌة ج1947 دٌسمبر 29  محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً مصري (513)
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المقضي بيا في الوصؼ الجديد ال تتعدى العقاب في الوصؼ الوارد في قرار االتياـ أو ورقة 

كما ال يمـز التنبيو في الحاالت التي يكوف فعؿ المحكمة ال يعدو إال . (514)التكميؼ بالحضور

. (515)إصالحًا لخطأ مادي أو تداركًا لسيو

كما أف المشرع في اغمب التشريعات العربية لـ يحدد شكاًل أو نطاقًا ليذا التنبيو حيث تـ ربط 

تعديؿ التيمة بإضافة عناصر جديدة إلييا أو تشديد العقاب بمنح المتيـ أجاًل إلعداد دفوعو وىو 

. (516)األمر الذي نبني عميو حؽ المتيـ بالتنبيو واإلعالف عف ىذا التعديؿ والتغيير

: وبناء عمى ما سبؽ يمكف مف خالؿ ىذا القيد تناوؿ حاالت وأشكاؿ التنبيو  وفقًا لما يمي

 يالحظ أنو في بعض األحياف تدعو الحاجة إلى قياـ المحكمة بتعديؿ وتغيير :حاالت التنبيو- أوالً 

التيمة الجنائية ووصفيا القانوني بعد إقفاؿ باب المرافعة وأثناء المداولة فيؿ يكوف ىناؾ حاجة إلى 

التنبيو استقر الفقو والقضاء في ىذه الحالة عمى أف . تنبيو المتيـ إلى ىذا التعديؿ أو التغيير أـ ال؟؟

 (517 ): في الحاالت التاليةيكوف وجوبياً 

تعديؿ التكييؼ القانوني لمتيمة بإضافة واقعة جديدة إلى الواقعة المرفوع عنيا الدعوى أو إضافة  .1

. عناصر تشدد مف تكييؼ الجريمة

                                                 
 .855.، ص33 رقم 45.، مجموعة أحكام النقض س1994 أكتوبر 18  محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً مصري (514)
 .907محمود نجٌب حسنً، شرح قانون اإلجراءات :  أنظر(515)
 .178.ص السابق، المرجع المصري، التشرٌع فً الجنابٌة اإلجراءات سالمه، محمد مؤمون:أنظر (516)
الوسٌط فً قانون اإلجراءات : الدكتور أحمد فتحً سرور. 348التكٌٌؾ فً المواد الجنابٌة، المرجع السابق، : محمود القبالوي:   أنظر(517)

 .787.الجنابٌة، المرجع السابق، ص
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عند إدانة المتيـ عف جريمة مختمفة في عناصرىا القانونية وفي واقعتيا المادية عف الجريمة التي  .2

 .(518)رفعت بيا الدعوى مما ترتب عميو تشديد العقاب

 .عند إضافة مواد جديدة غير واردة بقرار االتياـ مف شأنيا أف تسيء إلى مركز المتيـ .3

 

: ويكوف التنبيو جوازيًا في الحاالت التالية

تعديؿ التيمة عف طريؽ استبعاد بعض عناصرىا كما لو عدلت المحكمة التكييؼ القانوني لمتيمة  .أ

. (519)مف إحراز مخدر بقصد االتجار بو إلى إحرازه عف قصد التعاطي وذلؾ باستبعاد قصد االتجار

إذا كاف التغيير الذي أجرتو المحكمة قد ترافع الدفاع عمى أساسو وتناولو التنفيذ في مذكرتو حيث  .ة

 .(520)تعد مرافعتو بمثابة تنبيو ضمني

حاالت التغيير والتعديؿ مع بقاء الوقائع المرفوع عنيا الدعوى كما ىي طالما أف العقوبة المقضي  .د

بيا بناء عمى الوصؼ الجديد ال تجاوز حد العقاب لمجريمة التي كانت موجية إلى المتيـ بقرار 

 .(521)االتياـ

                                                 
 قد الواقعة كانت إذا انه قضت حٌث 770.ص ،188 رقم النقض محكمة أحكام مجموعة 1962 سنة المصرٌة النقض محكمة قرار (518)

 على الؽٌر حرضا المتهمٌن أن هو للواقعة الصحٌح التكٌٌؾ أن المحكمة فرأت الدعارة ممارسة على االعتٌاد بتكٌٌؾ المتهمٌن على رفعت
 .التكٌٌؾ هذا إلى المتهمٌن تنبه أن المحكمة على ٌتعٌن فإنه أشد التكٌٌؾ بهذا الجرٌمة عقوبة وكانت الدعارة ارتكاب

الدكتور مؤمون .275.، ص36 رقم 44.، مجموعة أحكام النقض س1993 مارس 16  محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً مصري (519)
 .174.سالمه، اإلجراءات الجنابٌة فً التشرٌع المصري، المرجع السابق، ص

 .117.، ص22 رقم 31.، مجموعة أحكام النقض س1980 ٌناٌر 21  محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً مصري (520)
اإلجراءات الجنابٌة فً التشرٌع المصري، المرجع السابق، : الدكتور مؤمون سالمه. 735المرجع السابق، ص: أحمد الجداوي:    أنظر(521)

 .684.، ص192 رقم 7.، مجموعة أحكام محكمة النقض س1956 ابرٌل 30محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً مصري . 175.ص
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إذا كاف التعديؿ في مواد القانوف فقط وعميو فقد قضي بأف التعديؿ بإضافة مادة تعريفة دوف  .س

تعديؿ تكييؼ التيمة أو تغيير الوقائع والوصؼ القانوني يدخؿ في سمطة محكمة الموضوع دوف 

 .(522)حاجة إلى لفت نظر الدفاع

 لـ يتطمب القانوف في ىذا الشأف شكاًل خاصًا لمتنبيو فقد يكوف ىذا التنبيو صريحًا :شكؿ التنبيو-ثانيا

أو ضمنيًا ويكوف التنبيو صريحًا بأف تمفت المحكمة نظر المتيـ أو الدفاع صراحة بأنيا عدلت التيمة 

وغيرت مف الوصؼ القانوني ليا وتطمب منو الدفاع عمى أساس الوصؼ الجديد وفي ىذه الحالة ال 

يجوز لممحكمة أف ترجع عف الوصؼ الجديد إال إذا نبيت المتيـ ودفاعو إلى ذلؾ، أما التنبيو 

الضمني فإنو يكوف عندما تقرر المحكمة تعديؿ التيمة أو تغيير الوصؼ القانوني في الفترة التالية 

لقفؿ باب المرافعة إال أنيا تكوف قد أخذت في تكويف عقيدتيا بالنسبة لقرار التعديؿ أثناء المرافعة ولـ 

نما أفصحت لو بطريقة ضمنية أف يدخؿ في اعتباره في المرافعة الوصؼ أو  تصرح بذلؾ لمدفاع وا 

. (523)التيمة الجديدة

مف قانوف اإلجراءات  (270)  لذا يجب منح المتيـ أجاًل لتحضير دفاعو وفقًا لنص المادة 

مف قانوف األصوؿ  (234)مف قانوف اإلجراءات المصري والمادة  (308)الجزائية الفمسطيني والمادة 

الجزائية األردني فإف حؽ المتيـ في الحصوؿ عمى األجؿ الالـز لتحضير دفاعو عف تعديؿ التيمة 

                                                 
، مجموعة أحكام 53 رقم 44.، مجموعة أحكام محكمة النقض س1993 ابرٌل 14  محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً مصري (522)

 .736.المرجع السابق، ص: الدكتور أحمد الجداوي. 388.، ص53 رقم 44. محكمة النقض س
محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً . 179.اإلجراءات الجنابٌة فً التشرٌع المصري، المرجع السابق، ص: مؤمون سالمه: أنظر(523)

 .150 رقم 18.، مجموعة أحكام محكمة النقض س1967 ٌونٌو 5مصري 
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ال اعتبر ذلؾ إخالاًل بحؽ المتيـ في  وتغيير وصفيا القانوني ىو حؽ مكفوؿ لو بنص وقوة القانوف وا 

. (524)الدفاع عف نفسو

ولـ تحدد أغمب التشريعات العربية مدة األجؿ الممنوحة لذلؾ حيث ترؾ ىذا األمر لمسمطة 

التقديرية لمقاضي وال يقؼ حؽ المتيـ عنيا بمنحو المدة الكافية بؿ وتمكينو مف االطالع عمى ما يمـز 

أف ىذا األمر ينطبؽ في حالة تعديؿ التيمة : لتمكينو مف إعداد دفاعو، ووفقا لذلؾ يمكننا القوؿ

وتغيير الوصؼ في حالة التشديد، أما إذا كاف األمر عكس ذلؾ بأف اسقط التعديؿ والتغيير لبعض 

. (525)الوقائع الضارة بو فإف المتيـ قد استفاد مف ذلؾ وال حاجة لمتنبيو أو التأجيؿ إلعداد دفاعو

وتجدر اإلشارة أف حؽ المتيـ في الحصوؿ عمى ىذه المدة مكفوؿ بحكـ وقوة القانوف وذلؾ 

ما لـ يكف المتيـ لـ يطالب بحقو في منح ىذا األجؿ . (526)تحت طائمة البطالف في حالة مخالفة ذلؾ

. (527)وذلؾ ضمف إطار قاعدة ال بطالف إذا ثبت تحقؽ الغاية مف اإلجراء

 

                                                      

 

 

 

 

                                                 
. 807.، ص158 رقم 19.، مجموعة أحكام محكمة النقض س1967 أكتوبر 27 محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً مصري (524)

 .39.الوسٌط فً قانون العقوبات، المرجع السابق، ص: الدكتور أحمد فتحً سرور
 .745.المرجع السابق، ص: أحمد الجداوي: أنظر(525)
 .598.، ص234 رقم 4.، مجموعة القواعد القانونٌة ج1941 دٌسمبر 15 محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً مصري (526)
 .746.المرجع السابق، ص: أحمد الجداوي: أنظر(527)
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المطمب الثاني 

رقابة محكمة النقض عمى التكييف 

األصؿ في األحكاـ القضائية أف صدورىا يؤدي إلى انتياء الدعوى العامة وكذلؾ الخصومة إال  

أف التشريعات الجزائية قد أوجدت والعتبارات تصحيح ىذه األحكاـ ومراجعاتيا مف كافة الجوانب 

ىو طريؽ غير ." القانونية واإلجرائية طرقًا لمطعف في ىذه األحكاـ ومف ىذه الطرؽ الطعف بالنقض

عادي لنقؿ الحكـ أو القرار المطعوف فيو لعرضو أماـ محكمة تعد مف أعمى درجات المحاكـ وذلؾ 

بعد استنفاذ طرؽ الطعف العادية وألسباب حصرية حددىا القانوف، وطريؽ الطعف ىذا ال ينشر 
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الدعوى مجددا أماـ محكمة النقض لمتدقيؽ في وقائعيا مف حيث ثبوتيا أو نفييا بؿ تنحصر وظيفتو 

 .(528)"في تدقيؽ الحكـ المطعوف فيو والتأكد مف سالمة تطبيؽ القانوف وحسف تفسيره

ووفقًا لمتعريؼ السابؽ فإف قبوؿ الطعف بالنقض يتوقؼ عمى توافر عددًا مف الشروط والضوابط 

:- الواجب والالـز توافرىا في األحكاـ وذلؾ لجواز خضوعيا لمطعف بالنقض ومف ىذه الشروط 

 .(529)استنفاذ الطرؽ العادية لمطعف .1

، بما يعني أنو ال يجوز وال يقبؿ الطعف بالنقض (530)أف يكوف الحكـ صادرًا في جناية أو جنحة. 2

ف لـ تكف مرتبطة بجناية أو جنحة وتجدر اإلشارة أف العبرة في ذلؾ يكوف (531)في المخالفات ، وا 

وليس لموصؼ الذي  (فيما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة)لموصؼ الذي رفعت بو الدعوى 

. (532)قضت بو المحكمة 

 .(533)أف يكوف الحكـ باتًا ونيائيًا ومنييًا لمخصومة. 3

ضوابط : (الفرع األول)في : وبناًء عمى ما سبؽ فإننا سنتناوؿ دراسة ىذا المطمب عمى النحو التالي

. األساس القانوني لرقابة النقض عمى التكييؼ: (الفرع الثاني)الطعف بالنقض ونطاقو، وفي 

 

 

الفرع األول 
                                                 

 أصول الجوخدار، حسن والدكتور. 698.ص السابق، المرجع التهمة، وتؽٌٌر تعدٌل فً المحكمة سلطة: الجداوي أحمد:أنظر (528)

 .111.ص السابق، المرجع الجزابٌة، المحاكمات
 األحكام فً بالنقض الطعن ٌقبل ال "نصت حٌنما 2001 لسنة 3 رقم الفلسطٌنً الجزابٌة اإلجراءات قانون من( 348 )المادة (529)

 ". االستبناؾ أو لالعتراض قابلة دامت ما والقرارات
 .515.ص السابق، المرجع: القللً مصطفى محمد:أنظر (530)
 .530.ص السابق، المرجع: سالمة مؤمون:أنظر (531)
 النقض محكمة أحكام مجموعة ،1979 ماٌو 17 المصرٌة النقض محكمة وقرار. 699.ص السابق، المرجع: الجداوي أحمد:أنظر (532)

 .531.ص السابق، المرجع سالمة، مؤمون والدكتور. 579.ص ،123 رقم 30.س
 .ٌلٌها وما 530.ص السابق، المرجع: سالمه مؤمون:أنظر (533)
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ضوابط الطعن بالنقض ونطاقو 

تتقيد محكمة النقض بعدد مف الضوابط والقيود منيا ما يتعمؽ بصفة الخصـ ومصمحتو ومنيا ما 

وآخر يتعمؽ بحدود الدعوى أماـ  (الئحة الطعف بالنقض)يتعمؽ باألسباب الواردة في تقرير الطعف 

:- محكمة الدرجة األولى، وعميو فإننا سنتناوؿ ىذه القيود عمى النحو اآلتي

 وتعني عدـ جواز األولى:  حيث يقوـ ىذا الضابط عمى فكرتيف:التقيد بصفة الطاعن ومصمحتو

ف لـ يكف الطاعف خصمًا فييا، ذلؾ أف الطعف ال يعيد أثره  طرح الدعوى أماـ ولدى محكمة النقض وا 

مع اإلشارة أف . (534)إلى سائر الخصـو وبالتالي ال ينقض الحكـ إال بالنسبة إلى مف قدـ الطعف

الطعف المقدـ مف النيابة العامة يمتد أثره إلى جميع أطراؼ الدعوى ولو لـ يقدموا طعنًا وذلؾ نظرًا 

 عمى أنو ال يجوز أف يضار الثانيةكما تقـو الفكرة . (535)لصفة النيابة العامة باعتبارىا ممثمة لمجميع

ف لـ يتعدد الخصوـ  الطاعف بطعنو وذلؾ تطبيقًا لمقواعد العامة في طرؽ الطعف وذلؾ كمو وا 

وقد . (536)الطاعنيف وتتعارض مصالحيـ، حيث أنو ال مجاؿ في ىذه الحالة إلعماؿ ىذه القاعدة

خمى قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني مف نص صريح حوؿ القاعدة العامة القاضية بعدـ جواز 

. (537)إضرار الطاعف بطعنو، وذلؾ عمى خالؼ المشرع المصري واألردني

 تقـو القاعدة العامة عمى أف الطعف بالنقض يقع ويرد عمى :التقيد باألسباب الواردة في تقرير الطعن

الحكـ في جزئو الذي تسبب إلحاؽ الضرر في الطاعف وبذلؾ تتقيد محكمة النقض بالنظر في الجزء 

                                                 
 لم إذا "أنه على نصت حٌنما الفلسطٌنً الجزابٌة اإلجراءات قانون من( 368 )والمادة. 591.ص السابق، المرجع سالمه، مؤمون:أنظر (534)

 على استثناء أوردت قد المادة نفس من الثانٌة الفقرة أن إال". الطعن قدم لمن بالنسبة إال الحكم ٌنقضً فال العامة النٌابة من مقدما الطعن ٌكن
 فً علٌهم المحكوم أو الجرٌمة فً المساهمٌن من الطاعن بؽٌر تتصل النقض علٌها بنً التً األوجه كانت إذا فٌما وذلك القاعدة هذه

 ".الطعن ٌقدموا لم ولو أٌضا لتهم الحكم بنقض ٌحكم فإنه الدعوى
 .593.ص السابق، المرجع: سالمه مؤمون:أنظر (535)
 .594.ص السابق، المرجع: سالمه مؤمن:أنظر (536)
 فال العامة النٌابة ؼٌر الخصوم أحد تمٌٌز على بناء الحكم نقض إذا "نصت حٌنما األردنً الجزابٌة اإلجراءات قانون من( 287 )المادة (537)

 ".النقض من التمٌٌز طالب ٌتضرر
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أف الخصـ في الدعوى العامة يممؾ الحؽ : المطعوف فيو دوف غيره، واستكمااًل لذلؾ يمكننا القوؿ

بالطعف في الحكـ بمجممو، كما ولو الحؽ بأف يطعف في جزء منو فقط، وفي الحالتيف تتقيد محكمة 

. (538)(الئحة طمب الطعف)النقض بنظرىا فيما أورده الطاعف دوف غيره فما لـ يرد في تقرير الطعف 

وفي ذلؾ تممؾ النيابة العامة أف تطعف نقضًا في الحكـ الصادر ضد أحد خصوـ الدعوى دوف غيره 

مف المتيميف والمساىميف اآلخريف كما أف المتيـ يممؾ الحؽ بأف يطعف في إحدى التيـ التي أديف 

إال أنو يرد عمى ىذا القيد استثناءات يمكننا حصرىا . (539)بيا دوف بقية التيـ األخرى التي أديف بيا

:- عمى النحو اآلتي

إف محكمة النقض ال تتقيد بالجزء المطعوف فيو فقط، بؿ يمتد إلى غيره مف الحكـ وذلؾ متى  .1

. (540)كاف الجزء غير قابؿ لمتجزئة

 .(541)إف محكمة النقض تممؾ التعرض لمنقض والحكـ بو لمصمحة المتيـ مف تمقاء ذاتيا .2

 تعنى محكمة النقض بوضع :تقيد المحكمة بالنقض بحدود الدعوى أمام محكمة الدرجة األولى

جراءات  ضوابط لرقابتيا عمى التكييؼ، بحيث أنيا تراقب ما انتيت إلية محاكـ الموضوع مف وقائع وا 

حازت قوة الشيء المحكـو فيو، وذلؾ دوف الوقائع الثابتة في التحقيقات ذلؾ أنو مف البداىة بمكاف 

. (542)أف تمتـز محكمة النقض باألصوؿ والقواعد العامة والمعايير التي تحكـ فكرة التكييؼ بوجو عاـ

                                                 
 .409.ص السابق، المرجع الجداوي، أحمد والدكتور. 595ص السابق، المرجع: سالمه مؤمون: أنظر (538)
 .409.ص السابق، المرجع اإلجرامٌة، الواقعة تكٌٌؾ: سوٌلم محمد:أنظر (539)
 ما فٌه طعن الذي الجزء إال الحكم من ٌنقض ال "نصت حٌنما الفلسطٌنً الجزابٌة اإلجراءات قانون من( 370 )المادة به قضت ما هذا (540)

 حٌنما 658 رقم 1175 ،2ج القانونٌة القواعد مجموعة ،1953 أبرٌل 8 المصرٌة النقض محكمة وقرار". ممكنة ؼٌر التجزبة تكن لم

 وفصلت التجزبة ٌقبل ال ارتباطا باألخرى مرتبطة منهما وكل واحد لؽرض ارتكبتا قد المتهم إلى المسندتان الجرٌمتان كانت إذا "قضت
 بالجرٌمة ٌتعلق فٌما الحكم به قضً ما حتما ٌتناول الجرٌمتٌن إحدى على اقتصر وإن الحكم هذا فً فالطعن واحد، بحكم المحكمة فٌهما
 ".الثانٌة

 تبٌن إذا نفسها تلقاء من الحكم تنقض أن للمحكمة ٌجوز "أنه على نصت حٌنما الفلسطٌنً الجزابٌة اإلجراءات قانون من( 354 )المادة (541)

 .596.ص السابق، المرجع سالمه، مؤمون والدكتور ....". أو القانون مخالفة على مبنً أنه لها
 .71.ص السابق، المرجع: الكٌك علً محمد:أنظر (542)
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وعند نظر محكمة النقض لموضوع الدعوى الجزائية بصفتيا محكمة قانوف فإنيا تتقيد بحدود ىذه 

الدعوى أماـ محكمة الدرجة األولى سواء تعمؽ األمر بالوقائع أـ باألشخاص، وبذلؾ فإف محكمة 

النقض ال تممؾ البحث في مدى توافر أوجو النقض المتعمقة بمخالفة القانوف أو البطالف في 

اإلجراءات عمى سبيؿ المثاؿ إذا ثبت أف محكمة الموضوع لـ تنظر بموضوع الدعوى ذلؾ أنو يتعيف 

عمى محكمة النقض وفقًا ليذه الحالة أف تقوـ بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتقوـ ىذه األخيرة 

وذلؾ بمعنى أف تتقيد محكمة النقض بأف تكوف محكمة الموضوع قد . (543)بالنظر فييا مف جديد

 :-وبناًء عمى ما سبؽ فإننا سنقوـ بتقسيـ ىذا البند عمى النحو اآلتي، (544)تقيدت بواقعة الدعوى

 األصؿ في محكمة النقض أنيا محكمة :الدعوى الجزائية أمام محكمة النقض كمحكمة قانون. أ

قانوف تختص بالنظر في األحكاـ والقرارات النيائية والباتة والصادرة مف محاكـ الدرجة األخيرة وذلؾ 

 مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني 351المادة )في الحاالت التي حددتيا القوانيف والتشريعات 

عمى سبيؿ  ( مف قانوف الطعف بالنقض المصري30 مف قانوف األصوؿ األردني والمادة 374والمادة 

الحصر والتحديد وذلؾ عند بطالف اإلجراءات أو تناقض األحكاـ أو مخالفة األحكاـ لمقانوف أو 

وفي ىذا المقاـ تتقيد محكمة النقض عند . (545)مخالفة قواعد االختصاص أو عدـ والية المحكمة

نظرىا لموضوع الدعوى الجزائية حينما تقرر قبوليا شكاًل وموضوعا بحدود ىذه الدعوى أماـ محكمة 

كما أنيا تتقيد بالئحة الطعف بالنقض . (546)الدرجة األولى سواء ما يتعمؽ بالوقائع أو األشخاص

                                                 
 الجزابٌة اإلجراءات قانون من 372 المادة ونص ،49.ص السابق، المرجع اإلجرامٌة، الواقعة تكٌٌؾ: سوٌلم علً محمد:أنظر (543)

 الحكم نقض قررت القانون هذا من 354 بالمادة عمال نفسها تلقاء من له سببا وجدت أو الطعن أسباب من سببا المحكمة قبلت إذا )الفلسطٌنً

  (مؽاٌرة بهٌبة جدٌد من فٌه لتحكم المنفوض الحكم أصدرت التً المحكمة إلى الدعوى وأعادت فٌه المطعون
 .49.ص السابق، المرجع اإلجرامٌة، الواقعة تكٌٌؾ: سوٌلم علً محمد:أنظر (544)
 .711.ص السابق، المرجع: الجداوي أحمد:أنظر (545)
 .409.ص السابق، المرجع سوٌلم، علً محمد والدكتور. 711.ص السابق، المرجع: الجداوي أحمد:أنظر (546)
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ذا ما ثبت لمحكمة النقض أنيا لـ تنظر . (547)وبصفة الطاعف ومصمحتو في الطعف (تقرير الطعف) وا 

بموضوع الدعوى فإنو يتعيف عمييا أف تقـو بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتنظرىا مف جديد، 

ولكف في دائرة أخرى غير تمؾ التي أصدرت الحكـ، كما أنو يجوز عند الضرورة إحالة الدعوى إلى 

والقاعدة . (548)محكمة درجة أخرى أي بتشكيؿ جديد مف قضاة غير الذيف أصدروا الحكـ األوؿ

العامة أف محكمة الموضوع المحاؿ إلييا الدعوى غير مقيدة بما جاء عف محكمة النقض إال في 

 (549):-حالتيف ىما

إذا كاف الحكـ المطعوف فيو نقضا قد صدر بقبوؿ دفع قانوني مانع مف السير في الدعوى  -

. ونقضتو محكمة النقض وأعادتو إلى محكمة الموضوع لتنظر فيو مف جديد

كما أنو ال يجوز لمحكمة الموضوع أف تحكـ بعكس ما قررتو الييئة العامة لممواد الجزائية  -

 .(550)بمحكمة النقض

 إذا كانت القاعدة العامة أف محكمة :الدعوى الجزائية أمام محكمة النقض كمحكمة موضوع. ب

النقض ىي محكمة قانوف، فإف ىذه المحكمة قد تنقمب إلى محكمة موضوع في حاؿ قبوليا الطعف 

لممرة الثانية في الحكـ الصادر عف محكمة الموضوع والذي سبؽ وأف قامت بإحالتو لمحكمة 

الموضوع في المرة األولى، وفي ىذه الحالة تنظر محكمة النقض في ىذا الحكـ وفي ىذه الدعوى 

باإلجراءات وبالحدود التي تنظرىا محكمة الموضوع، فتتقيد بذلؾ بالحدود العينية والشخصية لمدعوى 

                                                 
 .558.ص السابق، المرجع المصري، التشرٌع فً الجنابٌة اإلجراءات: سالمه مؤمون:أنظر (547)
 إذا "أنه على نصت حٌنما الفلسطٌنً الجزابٌة اإلجراءات قانون من( 372 )والمادة. 712.ص السابق، المرجع: الجداوي أحمد:أنظر (548)

 وإعادة فٌه المطعون الحكم نقض قررت القانون هذا ألحكام وفقا نفسه تلقاء من سببا وجدت أو النقض أسباب من سببا المحكمة قبلت
 ". مؽاٌرة وبهٌبة جدٌد من فٌه للحكم المنقوض الحكم أصدرت التً المحكمة إلى الدعوى

 .المصري بالنقض الطعن قانون من( 44 )والمادة الفلسطٌنً، الجنابٌة اإلجراءات قانون من( 371 )المادة (549)
 .713 -،712.ص السابق، المرجع: الجداوي أحمد:أنظر (550)
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كما كانت مطروحة أماـ محكمة الدرجة األولى، كما تتقيد إضافة لذلؾ بقاعدة أال يضار الطاعف 

بطعنو وذلؾ مف خالؿ عدـ اإلساءة لممتيـ بتشديد العقاب ولو كاف الذي طعف بالحكـ الجديد أماـ 

محكمة النقض خصما آخر كالنيابة العامة مثاًل ذلؾ أنو ال يجوز أف ينقمب الطعف عميو بالضرر في 

 ىذا ويشترط لكي تقوـ محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى الجزائية عند الطعف (.551)نياية األمر

 (552):-لممرة الثانية عدة شروط

. أف يكوف الطعف بالنقض في المرة الثانية مقبواًل شكالً - 
. أف يكوف قد سبؽ نقض الحكـ مف محكمة النقض في أوؿ مرة- 
. أف يكوف كال المحكمتيف قد فصال في موضوع الدعوى- 
. أف يفصؿ الحكميف المنقوضيف في موضوع واحد- 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  (374)وقد نظمت التشريعات العربية ومنيا المادة 

مف قانوف الطعف بالنقض  (45)مف قانوف األصوؿ الجزائية األردني وكذلؾ المادة  (289)والمادة 

إلى محكمة موضوع خالؿ  (التمييز)المصري األصوؿ واألحكاـ الخاصة بتحوؿ محكمة النقض 

نظرىا الطعف لممرة الثانية في الدعوى الواردة إلييا وذلؾ كمو رغبة مف المشرع في وضع حد 

. لمخصومة القضائية وحالة إعادة الدعوى والبت فييا

 

 

                                                 
 التمٌٌز محكمة وقرار. 2070.ص السابق، المرجع ؼرٌب، عٌد محمد والدكتور. 714.ص السابق، المرجع: الجداوي أحمد:أنظر (551)

 جرم ارتكبا المتهمٌن أن إثبات العامة النٌابة تستطع لم إذا "أنه قضت حٌنما عدالة مركز منشورات 1278/2007 رقم جزاء األردنٌة

 محكمة فؤٌدت خرابه، داخل وإخفابها البضاعة ضدهما المستؤنؾ حٌازة النٌابة بٌنات وأثبتت المادي الركن لتخلؾ إلٌها المسند السرقة
 المادة فً لها المخولة الصالحٌة حسب مسروقة أموال حٌازة صحة إلى السرقة جناٌة فً الجنابٌة التهمة وصؾ بتعدٌل األولى الدرجة

 بتارٌخ 193 رقم جزاء األردنٌة التمٌٌز محكمة قرار وكذلك". للقانون موافق قرارها فإن الجزابٌة المحاكمات أصول قانون من( 234)

 أسندت قد الدولة محكمة إن "قضى حٌنما 1/1/1999 بتارٌخ 4 رقم القضابٌة المجلة عدد من 673 الصفحة على المنشور 27/4/1999

 وقامت سلٌمة مناقشة البٌنات تلك ناقشت وأنها الدعوى أوراق بٌن الثابت أصلها لها قانونٌة بٌات من مستمرة واقعة على الممٌز بحكمها
 وال محله فً ٌكون ذلك ضوء فً ضده الممٌز وإدانة التهمة بتعدٌل حكمها فإن إلٌها توصلت التً النتٌجة إلى األصول سبٌل فً بوزنها
 ".القانون ٌخالؾ

 .715.ص السابق، المرجع: الجداوي أحمد:أنظر (552)
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الفرع الثاني 

األساس القانوني لرقابة النقض عمى التكييف 

تنبع فكرة رقابة محكمة النقض عمى التكييؼ القانوني مف تمؾ الفكرة التي تستيدؼ حسف تطبيؽ 

قرار مبدأ الشرعية الجنائية، ومما ال شؾ فيو أف تحقؽ ىذه األىداؼ يفرض عمى محكمة  القانوف وا 

النقض التحقؽ مف سالمة وحسف سير التكييؼ الذي خمصت إليو محكمة الموضوع أو محكمة 

الدرجة األولى ذلؾ أف الخطأ في التكييؼ ييدد ويمس بمبدأ الشرعية الجنائية وما قد يترتب عمى ذلؾ 

مف مخاطر ومحاذير تمس بالعدالة الجنائية، كما أف التكييؼ الخاطئ قد يؤدي إلى ظيور جرائـ 

واستنادا إلى ما . (553)جديدة لـ يسبؽ وأف وردت في القوانيف الجزائية وتعريفات التشريعات الوضعية

سبؽ فإف األساس القانوني في الرقابة عمى التكييؼ ينبع مف قاعدة االلتزاـ بمبدأ الشرعية وضرورة 

المحافظة عميو، وذلؾ مع العمـ أف رقابة محكمة النقض ال تقؼ عمى مسائؿ دوف غيرىا، بؿ أف كؿ 

مسألة كيفتيا محكمة الموضوع تخضع لرقابة محكمة النقض، حيث تنصب ىذه الرقابة عمى تكييؼ 

محكمة الموضوع لطمبات الخصـو ودفوعيـ، كما تنصب عمى وقائع الدعوى سواء في ذلؾ ما يتعمؽ 

 كشروط التجريـ وأسباب اإلباحة وموانع العقاب أو ما تعمؽ أيضا بإجراءاتيا، ومثاؿ (554)بموضوعيا 

                                                 
 .255.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات فً الوسٌط: سرور فتحً أحمد:أنظر (553)
 .217-215.ص السابق، المرجع الجنابٌة، المواد فً النقض: سرور فتحً أحمد:أنظر (554)
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ذلؾ وصؼ إجراء معيف بأنو استيقاؼ أو قبض أو تكييؼ إجراء بأنو مجرد دخوؿ منزؿ أو 

. (555)تفتيش

ويمكف أيضًا أف ترد محكمة النقض عمى تكييؼ واقعة طبيعية مف شأنيا أف ترتب آثارًا قانونية 

كما قد ترد رقابة محكمة النقض . (556)وذلؾ كتكييؼ حالة بأنيا جنوف ينفي المسؤولية الجزائية لممتيـ

كما يمكف أف تنصب رقابة محكمة النقض عمى تكييؼ الفعؿ المجـر . (557)عمى تكييؼ واقعة إرادية

. (558)بذاتو وذلؾ فيما إذا كاف يعد جناية أو جنحة أو مخالفة

وفي ىذا الصدد فقد قضت محاكـ النقض ببسط رقابتيا أيضا عمى ما تجريو محكمة الموضوع 

مف تكييؼ حاالت القبض وتكييؼ حالة االستيقاؼ وتكييؼ التفتيش وتكييؼ الحكـ الجنائي في 

. (559)ذاتو

 ضمف 2001 لسنة 3وقد تـ تنظيـ أحكاـ النقض في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 

كما تـ تنظيـ أحكامو أيضًا في  قانوف أصوؿ  (376)وحتى  (346)الباب الثالث في المواد 

                                                 
 .601.ص السابق، المرجع الجنابٌة، المواد فً التكٌٌؾ: القبالوي محمود:أنظر (555)
 .213.ص السابق، المرجع الجنابٌة، المواد فً النقض: سرور فتحً أحمد:أنظر (556)
 .213.ص السابق، المرجع الجنابٌة، المواد فً النقض: سرور فتحً أحمد:أنظر (557)
 السابق، المرجع الجنابٌة، المواد فً التكٌٌؾ القبالوي، محمود والدكتور. 214.ص السابق، المرجع: سرور فتحً أحمد:أنظر (558)

 .601.ص
 محكمة حق من "أنه 992ص ،490 رقم 13س المحاماة مجلة 1933 مارس 2 بتارٌخ قراراها فً المصرٌة النقض محكمة قضت (559)

 إذا ما لتعرؾ وذلك الوقابع، من حكمها فً تثبته لما القانونً والتكٌٌؾ األوصاؾ من تعطٌه فٌما الموضوع محكمة على تشرؾ أن النقض
 بالسندات الواردة بالنصوص األخذ أؼفلت قد الموضوع محكمة كانت إذا ما تراقب أن حقها من أنه كما للقانون موافقا جاء التكٌٌؾ كان

 منشورات 14/1/1998 بتارٌخ 728/1998 رقم جزاء األردنٌة التمٌٌز محكمة وقرار". الدعوى مصٌر فً تؤثٌر لها وكان لها المقدمة

 خالل من المحكمة وجدت ما إذا أنه الجزابٌة المحاكمات أصول قانون من 234 المادة أحكام من ٌتضح "بؤنه قضى حٌث عدالة مركز

 التهمة وصؾ تعدل أن لها فإن الحقٌقً وصفها عن تختلؾ للمتهم العامة النٌابة أسندتها التً الوقابع وصؾ أن إلٌها استمعت التً البٌنات
 أشد لعقوبة المتهم ٌعرض للوقابع الجدٌد الوصؾ كان إذا نفسه عن دفاعا ٌقدم أن حقه من أن المتهم تفهم أن شرٌطة الحقٌقً الوصؾ إلى
 بتارٌخ 118/1999 رقم جزاء األردنٌة التمٌٌز محكمة وقرار. الجدٌد بوصفها التهمة عن المتهم سإال ٌجري أن المادة هذه تشترط ولم

 المجنً من كل إصابة كون أن "قضى حٌث 1/1/1999 بتارٌخ 4 رقم القضابٌة المجلة من 664 الصفحة على المنشورة 27/4/1999

 قاتل المستعمل السالح أن طالما القتل نٌة لنفً كافٌا قانونٌا مبررا ٌعتبر ال فهو منهما، أٌا حٌاة على خطورة تشكل وال بسٌطة علٌهما
 عن خارجا األمر وهذا مقتل فً لكانت الرأس وجه إلى قلٌال الرصاصة انحرفت ولو الٌسرى األذن فً كان اإلصابة مكان وإن بطبٌعته

 فإن وعلٌه"... لٌال والوقت علٌهما المجنً ولهروب التصوٌب فً الخطؤ كان الوفاة وهً الجرمٌة النتٌجة تحقق عدم أن إذ الفاعل إرادة
 معه ٌتوجب مما التعدٌل فً القصور بعٌب منسوب حكم هو اإلٌذاء تهمة إلى بالقتل فً الشروع التهمة بتعدٌل ٌقضً الذي الممٌز الحكم
 .  نقضه
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وذلؾ فيما أصطمح  (273-270)اإلجراءات الجزائية األردني ضمف أحكاـ الفصؿ الثالث في المواد 

عمى تسميتو بمحكمة التمييز، أما في القانوف المصري فقد تـ تنظيـ أحكامو ضمف  قانوف خاص 

. بذلؾ

ووفقًا ألحكاـ ىذه القوانيف يكوف الطعف بالنقض طريقا لمطعف باألحكاـ بالنسبة لكاًل مف النيابة 

العامة والمتيـ والمسؤوؿ بالماؿ والمدعي المدني حيث أف ليذيف اآلخريف الحؽ بالطعف نقضًا 

ذلؾ أف . (560)ولكف بالنسبة لمدعوى المدنية وحدىا المنظورة بالتبعية أماـ المحاكـ الجنائية  (تمييزاً )

الطعف بطريؽ النقض ال يثبت إال لمخصـو في الدعوى الصادر بيا الحكـ، وبذلؾ فإف انقضاء ىذه 

، ولمحكمة النقض أف تنقض لمصمحة المتيـ (561)المصمحة يترتب عميو أف يكوف الطعف غير مقبوؿ

مف تمقاء نفسيا وذلؾ إذا صدر بعد الحكـ المطعوف فيو قانوف أصمح يسري عمى واقعة الدعوى، أو 

إذا ما تبيف أف الحكـ مبني عمى مخالفة لمقانوف أو خطأ في تطبيقو أو أف المحكمة التي أصدرتو لـ 

. (562)تكف مشكمة وفقًا لمقانوف أو ال والية ليا في نظر الدعوى

وقد حددت التشريعات العربية في قوانيف اإلجراءات الجزائية الحاالت المسموح بيا نقض الحكـ 

، وكانت ىذه الحاالت وفقًا لقانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني (563)عمى سبيؿ الحصر والتحديد

:- محددة باالستناد لألسباب التالية

. إذا وقع بطالف في اإلجراءات أثر في الحكـ -

                                                 
 .700.ص السابق، المرجع: الجداوي أحمد والدكتور. 543.ص السابق، المرجع: سالمه مؤمون:أنظر (560)
 مجموعة ،196 نوفمبر 13 المصرٌة النقض محكمة وقرار. 11ص السابق، المرجع الهامة، العملٌة المشكالت: عبٌد رإوؾ:أنظر (561)

 بؤن مردودا ؼٌابه من الرؼم على األول علٌه المحكوم إدانة شؤن فً الحكم على الطاعن ٌنعاه  ما "بؤنه قضت حٌنما 23 رقم 18س األحكام

 مصلحة وال بشخصهما ٌتصل ال الطاعنٌن منعى كان ولما الطاعن، بشخص منها متصال ما الحكم على الطعن أوجه من ٌقبل ال أنه األصل
 ."الصدد هذا فً أنه ٌثٌر ما منهما ٌقبل فال الحكم على ٌطعن لم الذي وحده األول علٌه بالمحكوم ٌختص هو بل فٌه لهما

 .2001 لسنة رقم الفلسطٌنً الجزابٌة المحاكمات أصول قانون من( 345 )والمادة. 701.ص السابق، المرجع: الجداوي أحمد:أنظر (562)
 من( 351 )والمادة. األردنً الجزابٌة المحاكمات أصول قانون من( 347 )والمادة. المصري بالنقض الطعن قانون من( 30 )المادة (563)

 .الفلسطٌنً الجزابٌة اإلجراءات قانون
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إذا لـ تكف المحكمة التي أصدرتو مشكمة وفقًا لمقانوف أو لـ تكف ليا والية الفصؿ في  -
 .الدعوى

 .إذا صدر حكماف متناقضاف في وقت واحد في واقعة واحدة -

 .الحكـ بما يجاور طمب الخصوـ -

إذا كاف الحكـ المطعوف فيو مبني عمى مخالفة القانوف أو عمى خطأ في تطبيقو أو في  -
 .تفسيره

 .خمو الحكـ مف أسبابو الموجبة أو عدـ كفايتيا أو غموضيا أو تناقضيا -

 .مخالفة قواعد االختصاص أو تجاوز المحكمة لسمطتيا القانونية -

مخالفة اإلجراءات األخرى إذا كاف الخصـ قد طمب مراعاتيا ولـ تستجب المحكمة ولـ تجري  -
 .تصحيحيا

وباالستناد إلى كؿ ما سبؽ مف خصوصية بشأف أحكاـ محكمة النقض سواء في حصر وتحديد 

أسباب الطعف أماميا أو في دخوؿ الدعوى في حوزتيا وتعرضيا لمدعوى الجزائية والفصؿ فييا فإف 

محكمة النقض تعد محكمة قانوف وذلؾ لدى قياميا بالنظر في الطعوف المقدمة إلييا، وفي ىذا المقاـ 

فإف دورىا يقتصر عمى إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع مف جديد لتتولى محكمة الموضوع إعادة 

ذا ما تـ إعادة الطعف في الحكـ الصادر عف محكمة الموضوع لممرة الثانية فإف  الفصؿ في الدعوى وا 

إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ  (أي تعيد الدعوى)إما أف تعيدىا : محكمة النقض في ىذه الحالة

فييا وعند إذف يترتب عمى محكمة الموضوع أف تمتثؿ لقرار محكمة النقض، أو أف تتحوؿ إلى 

محكمة موضوع، بحيث  تتعرض محكمة النقض بيذه الصفة لمدعوى بحيث تنظر الدعوى 
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باإلجراءات وبنفس الحدود التي تنظرىا محكمة الموضوع مع مراعاة أف ال يضار الطاعف 

 .(564)بطعنو

 

 

 

 

المبحث الثاني 

حجية التكييف القانوني لمواقعة الجرمية 

 الحجية صفة في الحكـ تجعمو عنوانًا لمحقيقة بما ورد فيو مف صحة أو بطالف وتؤدي إلى 

انقضاء الدعوى العامة وعدـ جواز إعادة طرح الخصومة مرة ثانية بأي شكؿ مف األشكاؿ وتحت أي 

ستار كاف، ذلؾ أف ازدواج المسؤولية الجزائية عف فعؿ واحد أو جـر واحد أمر ال يجيزه القانوف 

وتنتقص بو العدالة الجزائية وىو مبدأ تستمزمو المصمحة العامة التي تتحقؽ مف خاللو زيادة الثقة 

بأحكاـ القضاء وقوتيا التي ال تتزعزع، وىو مبدأ يبرره االستقرار القانوني وذلؾ مف خالؿ اطمئناف 

ف الدفع  األفراد عمى مراكزىـ حيث ال يجوز أف يبقى في الدعوى ميددًا قمقًا إلى ما ال نياية، وا 

                                                 
 2001 لسنة 3 رقم الفلسطٌنً الجزابٌة اإلجراءات قانون من( 371 )والمادة. 777-710.ص السابق، المرجع: الجداوي أحمد:أنظر (564)

 إلى القضٌة وأعادت النقض محكمة ونقضته الدعوى فً السٌر من مانع قانون دفع بقبول صادرا فٌه المطعون الحكم كان إذا "نصت حٌث

 ذات من( 374 )والمادة". النقض محكمة به قضت ما بعكس تحكم أن المحكمة لهذه ٌجوز فال الموضوع لنظر أصدرته التً المحكمة

 قانون من( 289 )والمادة". الدعوى موضوع فً النقض محكمة تنظر األول النقض بعد الصادر الحكم فً طعن إذا "نصت حٌنما القانون

 .األردنً الجزابٌة المحاكمات أصول
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بحجية األحكاـ قد شرع لمصمحة عامة عنوانيا استقرار المعامالت القضائية وىو بذلؾ مف النظاـ 

.  (565)العاـ ويترتب عمى ذلؾ أف المحكمة تقضي بو مف تمقاء ذاتيا

وقد جرى قضاء محكمة التمييز األردنية باعتبار أف الدفع بالحجية أو قوة الشيء المحكـو بو 

وذلؾ في الوقت الذي أجمع فيو الفقو والقضاء عمى اعتبار مسألة . (566)دفع ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ

. (567)حجية الحكـ الجزائي مف النظاـ العاـ

 أي حجية حجية الشيء المحكوم فيووفي ىذا المقاـ ىناؾ مف ينادي بوجوب التفريؽ بيف 

 ذلؾ أف حجية الشيء المحكـو فيو أو حجية األمر قوة األمر المقضي،األمر المقضى بو، وبيف 

المقضى بو تثبت لكؿ حكـ قضائي ابتدائي قابال لمطعف فيو بطريؽ المعارضة أو االستئناؼ ومتى 

تمت المعارضة واالستئناؼ تزوؿ عنو بذلؾ ىذه الحجية، أما قوة األمر المقضى بو فال تثبت إال 

لألحكاـ النيائية وذلؾ بصدوره بالدرجة القطعية وانقضاء مواعيد الطعف فيو أو تنازؿ المحكـو ضده 

، في حيف رأى آخروف أف الحجية وقوة الشيء المحكـو بو لفظيف مترادفيف والتفرقة (568)عف الطعف

بينيما ال فائدة منيا وال لزـو ليا وليست منتجة ذلؾ أف ليما نفس القوة ونفس األثر وبذلؾ نستطيع 

أف نستعمؿ أحد العبارتيف ونقصد بيا األخرى ألف حجية الشيء المحكـو بو وقوة الشيء المحكـو بو 

. (569)شيء واحد

                                                 
 .707.ص السابق، المرجع: القبالوي محمود: أنظر (565)
 االحتجاج إن "قضى حٌث 2162.ص ،1991 المحامٌن نقابة مجلة ،1144/90 رقم حقوق تمٌٌز  األردنٌة التمٌٌز محكمة قرار (566)

 نفسها تلقاء من به تؤخذ أن للمحكمة ٌجوز وال العام النظام من ولٌس الخصوم حقوق من هو المقضٌة القضٌة أساس على الفصل بمسابقة

 ،74 لسنة المحامٌن نقابة مجلة 113/74 رقم حقوق تمٌٌز/ األردنٌة التمٌٌز محكمة وقرار". البٌنات قانون من 41/2 المادة بؤحكام عمال

 تلقاء من به المحكمة تؤخذ أن ٌجوز وال العام بالنظام المتعلقة الدفوع من لٌس به المحكوم الشًء بقوة الدفع إن "قضى حٌث 1142ص

 ".موضوعً دفع الدفع هذا أن وقضاء فقها علٌه المتفق من انه إال األردنً البٌنات قانون من 41/2 بالمادة عمال نفسها
. 58.ص عمان، والتوزٌع، للنشر الثقافة دار ،2012 ،1.ط المدنً، القضاء أمام الجزابً الحكم حجٌة: الزواهري أحمد: أنظر (567)

 .330ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات فً الهامة العملٌة المشكالت عبٌد، رإوؾ والدكتور
 . 13.ص الجامعً، الفكر دار ،.1ط فٌها، والفصل الدعوى نظر جواز بعدم الدفع: حسٌن عوض علً: أنظر (568)
 .32.ص السابق، المرجع: الذهبً ادوارد: أنظر (569)
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 مف القوة التنفيذية لمحكموتجدر اإلشارة أف حجية الحكـ أو قوة الشيء المحكـو بو تختمؼ عف 

حيث أف حجية الحكـ تعني أف الحكـ قد استنفذ جميع طرؽ الطعف المقدرة لو وبات عنوانًا لمحقيقة 

 لمحكـ فيقصد بيا صالحية أما القوة التنفيذيةفيما قضى بو وذلؾ بافتراض صحة كؿ ما قرره، 

 ويبدوا (570)الحكـ كسند قانوني إلجراءات تنفيذ العقوبة أو التدبير االحترازي عمى المحكوـ عميو بيا 

 (571):-أف االختالؼ بيف حجية الحكـ والقوة التنفيذية لو تظير في نواح معينة أىميا

أحدىما سمبي وىو جوىر الحجية الحقيقي ويتمثؿ في منع محاكمة  :تميز الحجية بجانبيف -1

المتيـ مف جديد عف ذات الواقعة التي سبؽ محاكمتو عنو وصدور حكـ بات فييا، والجانب اآلخر 

ايجابي ويبدو في اعتبار الحكـ حجة فيما قضى بو وعدـ جواز النزاع فيو، أما القوة التنفيذية لمحكـ 

الجزائي فيي ذات طابع ايجابي تبدو في صالحية الحكـ كسند قانوني لتنفيذ العقوبة عمى المحكـو 

. (572)عميو بيا حتى لو اقتضى األمر استخداـ القوة الجبرية

النزاع،  حجية الحكـ الجزائي ال تثبت إال لمحكـ الصادر عف ىيئة قضائية ليا والية الفصؿ في- 2

أما القوة التنفيذية فميست قاصرة عمى األحكاـ بؿ تثبت لمحكـ أو األمر وغير ذلؾ مف األسانيد التي 

. (573)تخوؿ الحصوؿ عمى الحماية القضائية بواسطة التنفيذ الجبري

وبناًء عمى ما سبؽ فإننا سنتناوؿ في ىذا المبحث حجية التكييؼ الجنائي لمواقعة الجرمية بالدراسة 

حجية التكييؼ القانوني عمى : (المطمب األول)في : وذلؾ مف خالؿ مطمبيف وذلؾ عمى النحو التالي

. حجية التكييؼ القانوني عمى الدعوى المدنية وآثاره: (المطمب الثاني)الدعوى الجزائية وآثاره، وفي 

                                                 
 .5.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات قانون: حسنً نجٌب محمود: أنظر (570)
 .39.ص الساٌق، المرجع المدنً، القضاء أمام الجزابً الحكم حجٌة: الزواهري أحمد: أنظر (571)
 .39.ص السابق، المرجع: الذهبً أدورد: أنظر (572)
 النقض، وأحكام بالفقه علٌه معلقا الجنابٌة اإلجراءات قانون: سالمه مؤمون والدكتور. 78.ص السابق، المرجع: والً فتحً: أنظر (573)

 .1210.ص السابق، المرجع
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المطمب األول 

حجية التكييف القانوني عمى الدعوى الجزائية  

عندما يضع القاضي يده عمى الدعوى الجزائية المقامة بواقعة معينة، فإنو يقـو بدراسة ىذه  

الواقعة مف جميع جوانبيا وما رافقيا مف ظروؼ ومالبسات إضافة لقيامة بالبحث عف النص القانوني 

النموذج " المنطبؽ عمييا، أي المطابقة بيف الواقعة المقامة بيا الدعوى كما حدثت عمى أرض الواقع 

، ويقـو القاضي بإعماؿ نصوص قانون العقوبات، وبيف الجريمة كما حددىا المشرع في "الواقعي

 الوارد في قانوف العقوبات إلى أف يصؿ والنموذج القانوني النموذج الواقعيالتماثؿ والتطبيؽ بيف 

إلى نتيجة تتمثؿ إما في اندماج ىذه الواقعة تحت حكـ نص قانوني يجرميا ويعاقب عمييا بعقوبة 

جنائية أو جنحية أو تكديرية، ويطمؽ عمييا حينئذ تسمية معينة قد تكوف مثاًل القتؿ العمد، السرقة 

وىذا ما يسمى بالتكييؼ القانوني لمواقعة وتحديد وصفيا القانوني، وقد ال تندرج ... الموصوفة أو 

الواقعة تحت حكـ أي نص مف نصوص قانوف العقوبات وحينيا يتعيف عمى القاضي أف يحكـ بعدـ 

مسؤولية المدعى عميو، وذلؾ تطبيقًا لمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات القاضي بأف ال جريمة وال عقوبة 

ذا ما كاف التكييؼ القانوني الذي أطمؽ عمى الواقعة سواء  إال بنص قانوني محدد، وعمى ما سبؽ وا 

ليس صحيحا كاف مف حؽ المحكمة بؿ مف .. مف قبؿ النيابة العامة أو المدعي بالحؽ الشخصي أو 
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، وبذلؾ يجوز لممحكمة أف تغير (574)واجبيا أف تمجأ إلى تغيره و استبدالو بالتكييؼ القانوني الصحيح

كما أنو يجوز  ،(575)مف تكييؼ التيمة عف المتيـ باعتباره فاعؿ أصمي إلى المساىمة فييا كشريؾ

لممحكمة أف تسقط عف المتيـ ظرؼ سبؽ اإلصرار ما داـ ذلؾ مبنيًا عمى الواقعة التي رفعت بيا 

ويجوز  ،(577)كما يجوز لممحكمة استبعاد ظرؼ التحايؿ مف جريمة الخطؼ بالتحايؿ ،(576)الدعوى

 .(578)لممحكمة أف تغير وصؼ التيمة وتكييفيا مف قتؿ عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت

 

 

ف موضوع حجية التكييؼ القانوني عمى الدعوى الجنائية يمقى أىمية خاصة وذلؾ استنادًا إلى  وا 

 (579):األسباب التالية

إف اإلجراءات الجزائية بطبيعتيا تمس بالحرية الشخصية وذلؾ مف خالؿ العقوبات التي تقضي  -

بالحبس واالعتقاؿ، واألشغاؿ، وبعضيا يمس بالحؽ في الحياة كعقوبة اإلعداـ، وىو األمر الذي ال 

. يمكف السماح  بمباشرة وتنفيذ ىذه العقوبات وسائر اإلجراءات األخرى بغير قيد وأجؿ محدد

إف اإلجراءات الجزائية تتميز بالطابع القضائي، وىي بالتالي إما أف يباشرىا القضاء مباشرة أو أف  -

 .تخضع تحت إشراؼ القضاء ورقابتو

الجرائـ  إف اإلجراءات الجزائية باعتبارىا أداة لتطبيؽ قانوف العقوبات فيي تتـ في نطاؽ مبدأ شرعية -

. (580)"ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني"والعقوبات والقاضي بأنو 
                                                 

 .611. ص السابق، المرجع الجزابٌة، اإلجراءات قانون فً الوسٌط: سرور فتحً أحمد: أنظر  (574)
 .419. ص ،81 رقم 14. س األحكام، مجموعة ،1964 ماٌو 14 المصرٌة، النقض محكمة  (575)
 .721. ص ،146 رقم 19 س ،1968 ٌونٌه 17 المصرٌة، النقض محكمة  (576)
 .611. ص ،117 رقم 11. س األحكام، مجموعة ،1961 ماٌو 22 المصرٌة، النقض محكمة  (577)
 .586. ص ،105 رقم 17. س األحكام، مجموعة ،1966 ماٌو 9 المصرٌة، النقض محكمة  (578)
 المرجع القبالوي، محمود والدكتور. 1154ص السابق، المرجع الجزابٌة، اإلجراءات قانون فً الوسٌط: سرور فتحً أحمد: أنظر   (579)

 .706.ص السابق،
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مضموف : (الفرع األول)في : وبناًء عمى ما سبؽ فإننا سنقسـ في ىذا المطمب عمى النحو التالي

شروط حجية التكييؼ : (الفرع الثاني)وفي . حجية التكييؼ القانوني عمى الدعوى الجزائية ونطاقيا

 آثار حجية التكييؼ القانوني عمى الدعوى :(لفرع الثالثا)القانوني عمى الدعوى الجزائية ، وفي 

 .الجزائية

 

الفرع األول 

مضمون حجية التكييف القانوني ونطاقيا 

      فيما يتعمؽ بمضموف حجية التكييؼ القانوني لمحكـ البات في مجاؿ القانوف الجنائي فإنيا 

: تنحصر في مبدأيف يمكف اإلشارة إلييما وفقًا لما يمي

 منع المحاكـ األخرى مف إعادة النظر في الدعوى مف جديد بناًء عمى تكييفات جديدة -أوالً 

 لمحجية وىو الجوىر الحقيقي ليا ويعبر عنو بقاعدة عدـ الجانب السمبيلمواقعة، حيث يمثؿ ىذا 

، (581)جواز المحاكمة مرتيف مف أجؿ نفس الواقعة سواء قضي ىذا الحكـ باإلدانة أو بالبراءة

وتتمثؿ الصورة العممية لمجانب السمبي لمحجية في صورة الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى التي سبؽ 

، وىذا المبدأ ضماف ىاـ مف ضمانات العدالة التي يضيرىا أف يحاسب الجاني (582 )الفصؿ فييا

عف جريمتو أكثر مف مرة ويرتكز عمى اعتبارات االستقرار القانوني وكفالة الحرية الشخصية 

لضماف فرصة لممتيـ لكي يرسـ لنفسو حياة حرة ىادئة بعيدًا عف خطر المحاكمة مف جديد 

                                                                                                                                                 
 التكٌٌؾ القبالوي، محمود والدكتور. 1154.ص السابق، المرجع الجزابٌة، اإلجراءات قانون فً الوسٌط سرور، فتحً أحمد: أنظر (580)

 .706.ص السابق، المرجع الجنابٌة، المواد فً
 .1155.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات فً الوسٌط: سرور فتحً أحمد: أنظر (581)
 .بعدها وما 47.ص السابق، المرجع الجنابٌة، الدعوى إنهاء فً الجنابً الحكم قوة: حسنً نجٌب محمود: أنظر (582)
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والحيمولة دوف إضاعة الوقت وتبديد الطاقات واألمواؿ ودوف تضارب األحكاـ بما يقمؿ مف ىيبة 

. (583)القضاء والثقة في عدالتو

ويتمثؿ المبدأ الثاني في افتراض الحقيقة فيما قضي بو حيث يمثؿ ىذا المبدأ الجانب - ثانياً 

أف الحكـ عنوانًا لمحقيقة بما ورد فيو مف صحة أو بطالف ويؤدي "االيجابي ويعبر عنو بقاعدة 

إلى انقضاء الدعوى العامة وعدـ جواز إعادة طرح الخصومة مرة ثانية بأي شكؿ مف األشكاؿ 

وتحت أي ستار ويتـ ذلؾ عمميًا عف طريؽ التمسؾ بحجية األمر المقضي بو أو قوة القضية 

وىذا المبدأ أمر تستمزمو المصمحة العامة التي تتحقؽ بزيادة الثقة بأحكاـ . (584)" المقضية

القضاء وقوتيا التي ال تتزعزع، وىو أمر برره االستقرار القانوني وذلؾ باطمئناف األفراد عمى 

. (585)مراكزىـ بوضع حد لمخصومة الجزائية مف خالؿ الحكـ البات الذي يحدد البراءة أو اإلدانة

ومما تجدر اإلشارة إليو إلى أف أىمية التمييز بيف القوتيف السمبية وااليجابية لمحجية تنحصر في 

 ينحصر أثرىا عمى القضاء الجزائي وحده عندما القوة السمبية، حيث أف (586)مجاؿ استخداميا

أما تعرض عميو ذات الدعوى الجزائية حيث يمتنع عمى جيات ىذا القضاء إعادة نظرىا مف جديد، 

فتبدو أىميتيا فيما ينالو الحكـ الجنائي البات مف حجية أماـ مختمؼ جيات القضاء القوة االيجابية 

حيث يتعيف عمى ىذه الجيات افتراض الحقيقة فيما فصؿ فيو ىذا " المدني، اإلداري" غير الجنائي 

 . (587)الحكـ بالنسبة لوقوع الجريمة وتكييفيا ونسبتيا إلى فاعميا وتمتـز بعدـ مخالفة ذلؾ الحكـ

                                                 
 .322.ص السابق، المرجع الهامة، العملٌة المشكالت: عبٌد رإوؾ: أنظر (583)
 .712.ص السابق، المرجع الجنابٌة، المواد فً التكٌٌؾ: القبالوي محمود (584)
 .1154.ص السابق، المرجع الجزابٌة، اإلجراءات قانون فً الوسٌط: سرور فتحً أحمد: أنظر (585)
 .172. ص السابق، المرجع: سرور فتحً أحمد: أنظر  (586)
 .994.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح: عثمان آمال:  أنظر (587)
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 في نطاؽ حجية التكييؼ القانوني عمى الدعوى الجزائية بيف (588)وقد اختمفت اآلراء الفقيية 

رأييف استند األوؿ منيا عمى انحصار قوة الحكـ الجزائي في التكييؼ الذي فصؿ فيو وذلؾ في الوقت 

الذي نادى بو آخريف بشموؿ قوة الحكـ الجزائي لجميع تكييفات الواقعة وفي ىذا الرأي أخذت معظـ 

القوانيف والتشريعات العربية وىذا الرأي الفقيي ىو ما يعنينا بالدراسة، حيث يرى أنصار ىذا الرأي 

امتداد قوة الحكـ الجزائي إلى جميع التكييفات القانونية التي تحتمميا الواقعة الجرمية أي أف قوة الحكـ 

الفاصؿ في موضوع الدعوى الجزائية وحجيتو تمتد لتبسط ظميا عمى سائر الكيوؼ القانونية التي 

تحتمميا الواقعة الواحدة، فإذا صدر حكـ بات في شأف واقعة معينة فذلؾ يعني أنو ال يجوز محاكمة 

المتيـ نفسو عف ىذه الواقعة مرة أخرى حتى لو أسبغ عمييا تكييؼ آخر يختمؼ عف التكييؼ الذي 

فصؿ فيو الحكـ البات ويستوي في ذلؾ سائر األحكاـ الجزائية الصادرة بالبراءة أو اإلدانة وسواء 

كانت تمؾ األحكاـ قد صدرت في جناية أو جنحة أو مخالفة، والفكرة األساسية التي يرتكز إلييا ىذا 

الرأي تكمف في أف كؿ حكـ يفصؿ حتما في كؿ التكييفات القانونية لمواقعة وبذلؾ فإذا حدث ورفعت 

دعوى جزائية عمى ذات الشخص الذي سبؽ واف صدر عميو حكـ بات في نفس الواقعة جاز ليذا 

بالدفع بقوة الشخص أف يرفع الدعوى الجديدة بعدـ جواز نظرىا لسبؽ الفصؿ فييا وىو ما يسمى 

 بمعنى أف الحكـ الصادر في شأف الواقعة يحوز ألي األمر المقضي أو الدفع بقوة الحكم البات،

. (589)تكييؼ آخر يحتمؿ أف تكيؼ بو تمؾ الواقعة 

                                                 
 .714.ص السابق، المرجع: القبالوي محمود: أنظر (588)
: سرور فتحً أحمد والدكتور. 295. ص السابق، المرجع الجنابٌة، الدعوى إنهاء فً الجنابً الحكم قوة: حسنً نجٌب محمود: أنظر  (589)

 .1154. ص السابق، المرجع الجزابٌة، اإلجراءات قانون فً الوسٌط



270 

 

ومف الجدير ذكره أنو يترتب عمى ىذا الرأي أف الواقعة يزوؿ عنيا التكييؼ االيجابي ويحؿ 

، وىذا بدوره يعد مف ناحية أولى تكييؼ إجرائي يؤدي إلى سقوط الدعوى (590)محمو تكييؼ سمبي

الجزائية ويحوؿ دوف تحريكيا مرة أخرى مف قبؿ سمطات االتياـ، كما يحوؿ دوف عرضيا عمى 

القضاء مف جديد بتكييؼ جديد، ومف ناحية أخرى فإف ىذا التكييؼ يرتبط بالشخص المرفوعة عميو 

. (591)الدعوى دوف غيره مف المساىميف في الجريمة سواء كاف الحكـ قد صدر باإلدانة أو بالبراءة

ومف ناحية ثالثة أف ىذا التكييؼ يكتسب حجية عمى الدعوى المدنية وذلؾ استنادًا لما ورد في المادة 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية  (390)مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري والمادة  (456)

، ومف ناحية أخيرة أف الدفع الذي يرتبط بيذا التكييؼ السمبي يتعمؽ 2001 لسنة 3الفمسطيني رقـ 

بالنظاـ العاـ ويجوز إثارتو في أية حالة كانت عمييا الدعوى كما يجب عمى المحكمة أف تقضي بو 

. مف تمقاء ذاتيا

: وقد استند ىذا الرأي في مبرراتو إلى األسباب التالية

السمطة المخولة لمقضاء في نظر الدعوى تفرض فحص الواقعة المطروحة مف حيث جميع التكييفات . أ

التي تحتمميا حيث تمتـز المحكمة في ذلؾ بتطبيؽ قواعد القانوف عمى الواقعة وتحدد تكييفيا الصحيح 

غير مقيدة بالتكييؼ الذي أسبغو االتياـ عمييا أو ما نسبو الدفاع إلييا، ويستتبع ذلؾ القوؿ بأف الحكـ 

 .(592)الذي يصدره القضاء ىو حكـ فاصؿ في جميع التكييفات المحتممة

                                                 
 .741. ص السابق، المرجع الجنابٌة، المواد فً التكٌٌؾ: القبالوي ربه عبد محمود: أنظر (590)
 قضى حٌث 137ص ،26 رقم 18س النقض محكمة أحكام مجموعة 1967 ٌناٌر 31 بتارٌخ الصادر المصرٌة النقض محكمة قرار (591)

 عنوانا تعتبر مادٌا الدعوى بها المرفوع الواقعة وقوع تنفً بحٌث لهم للمحكوم بالنسبة شخصٌة ؼٌر أسباب على المبنٌة البراءة أحكام"
 أي علٌهم ٌفوت وال الؽٌر أولبك مصلحة فً ذلك كان متى الواقعة ذات فً ٌتهمون ممن لؽٌرهم أو المتهمٌن لهإالء بالنسبة سواء للحقٌقة

 ".القانون فً مقرر حق
 .295. ص السابق، المرجع الجنابٌة، الدعوى إنهاء فً الجنابً الحكم قوة: حسنً نجٌب محمود: أنظر (592)
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السمطة المخولة لممحكمة في تمحيص الواقعة المادية بجميع تكييفاتيا وفي تعديؿ التيمة يبررىا  .ة

المنطؽ القانوني السميـ، فالقضاء سمطتو مستقمة عف سمطات االتياـ وىي تتمتع باستقالؿ تاـ غير 

مقيدة إال بالقانوف، فإذا أسبغت سمطات التحقيؽ واالتياـ عمى الواقعة تكييفًا قدر القضاء عدـ صحتو 

كاف مف واجب القضاء أف يطبؽ عمى ىذه الواقعة نصوص القانوف ويستخمص التكييؼ المناسب 

 .(593)والصحيح

ويدعـ ىذا الرأي الحجج التي تستند إلييا قوة األحكاـ الباتة بصفة عامة، وأىـ ىذه الحجج تتمثؿ  .ط

في اعتبارات االستقرار القانوني ووجوب كفالة االحتراـ الواجب لألحكاـ القضائية، وكما ويستند ىذا 

الرأي إلى كفالة الحرية الشخصية لضماف فرصة لممتيـ لكي يرسـ لنفسو حياة حرة بعيدة عف خطر 

 .(594)المالحقة والمحاكمة مف جدي

مف  (389)أقر المشرع الفمسطيني بنص المادة :- تطبيق ىذا الرأي في القانون الفمسطيني- 

 بعدـ جواز الرجوع في الدعوى الجزائية 2001لسنة  (3)قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 

  .(595)بعد الحكـ فييا بناًء عمى تغير الوصؼ القانوني

 قضى ىذا القانوف بعدـ جواز الرجوع :-تطبيق ىذا الرأي في قانون اإلجراءات الجنائية المصري

في الدعوى الجنائية بعد الحكـ فييا نيائيًا بناًء عمى تغيير الوصؼ القانوني لمجريمة، ومؤدى ىذا 

النص أف الدعوى الجنائية تنتيي بالحكـ البات وبالتالي فال يجوز الرجوع إلييا طالما أف الوقائع ىي 

                                                 
 .744. ص السابق، المرجع الجنابٌة، المواد فً التكٌٌؾ: البقالوي ربه عبد محمود: أنظر  (593)
 .7 بند 24. ،ص السابق المرجع الجنابٌة، الدعوى إنهاء فً الجنابً الحكم قوة: حسنً نجٌب محمود: أنظر  (594)
 ".للجرٌمة القانونً الوصؾ تؽٌر على بناءا نهابٌا فٌها الحكم بعد الجزابٌة الدعوى فً الرجوع ٌجوز ال:" انه على تنص 389 المادة (595)
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ذاتيا لـ تتغير، وقد أجمع الفقو المصري في تأييد المشرع المصري في ىذا الرأي سواء إذا ما كانت 

 .(596)األحكاـ قد صدرت باإلدانة أو بالبراءة وسواء صدرت في جناية أو جنحة أو مخالفة

 منع المشرع األردني الرجوع إلى الدعوى الجزائية بناًء  :- تطبيق ىذا الرأي في التشريع األردني

مف قانوف أصوؿ المحاكمات  (331)عمى تغيير التكييؼ القانوني لمواقعة، حيث نصت المادة 

الجزائية األردني عمى أف الدعوى الجزائية تنقضي بالنسبة لمشخص المرفوعة عميو والوقائع 

المسندة فييا إليو بصدور حكـ فييا بالبراءة أو باإلدانة أو عدـ المسؤولية أو اإلسقاط ، وقد 

 .(597)استقر الفقو عمى ما اقره الشارع في ذلؾ

 

 

 

 

 

 

الفرع الثاني 

شروط حجية التكييف القانوني عمى الدعوى الجزائية 

                                                 
 .المصري الجنابٌة اإلجراءات قانون من 455 المادة نص  (596)
 .108- 107. ص السابق، المرجع األردنً، الجزابٌة المحاكمات أصول قانون فً الوجٌز: نجم صبحً محمد: أنظر  (597)
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يحوز الحكـ النيائي الذي قضى بتكييؼ الجريمة عمى أنيا جنحة أو جناية أو مخالفة عمى 

الحجية التي تمنع و تحوؿ دوف إمكاف عرض الدعوى التي ورد فييا ىذا التكييؼ عمى القضاء مف 

: جديد بتكييؼ جديد متى توافرت الشروط التالية

 وبناًء عمى (598 ):أن يكون الحكم النيائي جزائيًا وباتًا لدى صدوره عن ىيئة قضائية ذات والية. 1

ذلؾ يشترط في الحكـ النيائي أف يكوف جزائيًا أما إف كاف مدنيًا أو إداريًا فال عبره لو، فقرار حفظ 

األوراؽ الصادر عف النيابة العامة ال يحوز أي قوة كونو ليس بحكـ قضائي، كما أف القرار الصادر 

عف مجمس التأديب بحؽ موظؼ ال يرتب انقضاء الدعوى العامة الناشئة عف الفعؿ وال يحوؿ دوف 

، كما أف األمر العرفي الصادر بحبس شخص وفقا لقانوف الطوارئ ال يعتبر (599)محاكمتو جزائيا

حكما وال يحوؿ دوف إقامة الدعوى العامة عمى الشخص لذات الفعؿ، كما أف القرار بمنع محاكمتو 

 وذلؾ ألف الدعوى تنقضي بو ،(600)لعدـ كفاية األدلة الصادر عف النائب العاـ ال يحوز ىذه القوة

بشكؿ مؤقت ويجوز الرجوع عنو في أي وقت إذا ما ظيرت أدلة تؤيد التيمة بحؽ المدعى عميو 

، فإذا (601)وحتى يحوز الحكـ حجية يجب أف يكوف صادرًا عف جية قضائية ذات اختصاص والئي

. (602)ما انتفت الوالية انتفت الحجية

                                                 
 والدكتور. 67.ص ،127 رقم 56.س النقض، محكمة أحكام مجموعة 19 أكتوبر من األول فً الصادر المصرٌة النقض محكمة قرار (598)

 الجرمٌة، الواقعة تكٌٌؾ سوٌلم، علً محمد والدكتور. 175.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات قانون فً الوسٌط: سرور فتحً أحمد

 .325.ص السابق، المرجع الهامة، العملٌة المشكالت: عبٌد رإوؾ والدكتور. 284.ص السابق، المرجع
 .175.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات قانون فً الوسٌط: سرور فتحً أحمد: أنظر (599)
 .2001 لسنة 3 رقم الفلسطٌنً الجزابٌة المحاكمات أصول قانون من 155 المادة  (600)
 .325. ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات فً الهامة العملٌة المشكالت: عبٌد رإوؾ: أنظر  (601)
 وقرار . 622.ص ،217 رقم 1.س النقض،  محكمة أحكام مجموعة 1950 ماٌو 17 بتارٌخ الصادر المصرٌة النقض محكمة قرار (602)

 .612.ص ،201 رقم 6.س النقض محكمة أحكام مجموعة 1955 سنة مارس 7 بتارٌخ الصادر النقض محكمة
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وبذلؾ يحوز  (603):صدور الحكم من محكمة تممك الفصل في الدعوى بأوصافيا المختمفة. 2

ف كاف يخرج عف اختصاصيا  الحجية الحكـ الصادر عف محكمة ذات والية لمفصؿ في الدعوى وا 

، كأف تحكـ محكمة البداية في جناية عمى أنيا جنحة أو تحكـ في جنحة (604)النوعي أو المكاني

تخرج عف اختصاصيا المكاني، ويحوز الحكـ ىذه الحجية سواء صدر عف محكمة جزائية عادية أو 

 .(605 )استثنائية كالمحاكـ العسكرية ومحاكـ أمف الدولة ومحاكـ األحداث

ف كاف ال يجوز قانونا محاكمة الشخص أكثر مف مرة عف فعؿ جرمي وقع  وتجدر اإلشارة أنو وا 

منو، إال أنو يشترط لذلؾ أف يكوف الفعؿ واحدًا في المحكمتيف وأف تممؾ المحكمة األولى الفصؿ فيو 

بجميع أوصافو المختمفة وعمى األخص وصؼ الجريمة األشد،فالحكـ البات يعد فاصال في سائر 

التكييفات القانونية لمواقعة ، ولو لـ يشر االتياـ إلييا ولـ تتصدى أو تتعرض ليا المحكمة بالبحث 

والتحري ، ومف ثـ يكوف مانعا مف إثارتيا مرة أخرى أماـ أي محكمة أخرى ،وبذلؾ فال يجوز نظر 

الدعوى عف أي تكييؼ آخر غير التكييؼ الذي حوكـ عنو المتيـ ، بمعنى أف الحكـ الصادر في 

شأف الواقعة يحوز قوة إنياء الدعوى الجزائية بالنسبة لمتكييؼ الذي صدر بشأنو وبالنسبة ألي تكييؼ 

آخر يحتمؿ أف تكييؼ بو تمؾ الواقعة أي فاصال في جميع تكييفات الواقعة، أي يزوؿ عنيا التكييؼ 

االيجابي ويحؿ محمو تكييؼ سمبي يؤدي الى سقوط الدعوى الجزائية ويحوؿ دوف تحريكيا مرة أخرى 

مف سمطة االتياـ كما يحوؿ مف عرضيا عمى القضاء مف جديد بتكييؼ جديد ،وىذا التكييؼ يرتبط 

، فإذا حدث ورفعت (606)بالشخص المرفوعة عميو الدعوى دوف غيره مف المساىميف في الجريمة 

                                                 
 الصادر النقض محكمة وقرار. 248.ص ،192 رقم الثانً الجزء القانونٌة القواعد ، 22/1/1931 فً المصرٌة النقض محكمة قرار (603)

 .619.ص ،359 رقم الخامس الجزء القانونٌة القواعد مجموعة ،23/2/1942 بتارٌخ
 .328. ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات فً الهامة العملٌة المشكالت عبٌد، الرإوؾ عبد: أنظر  (604)
 .567 .ص ،108 رقم 11. س النقض، أحكام ،14/6/1960 بتارٌخ المصرٌة، النقض محكمة  (605)
 فً الرجوع ٌجوز ال "تنص التً الجزابٌة اإلجراءات قانون من( 389 )والمادة ،743.ص السابق، المرجع: القبالوي ربه عبد محمود (606)

 ".للجرٌمة القانون الوصؾ تؽٌٌر على بناء نهابٌا فٌها الحكم بعد الجزابٌة الدعوى
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دعوى جزائية عمى ذات الشخص كاف قد سبؽ صدور حكـ بات عميو في نفس الواقعة فمو أف يدفع 

الدعوى الجديدة بعدـ جواز نظرىا لسبؽ الفصؿ فييا ، وىذا ما يسمى بالدفع بقوة األمر المقضي أو 

المادة )،وكذلؾ فاف ىذا التكييؼ يكتسب حجية عمى الدعوى المدنية  (607)الدفع بقوة الحكـ البات 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، كما أف الدفع الذي يرتبط بيذا التكييؼ السمبي  (390

يتعمؽ بالنظاـ العاـ ومف ثـ يجوز أثارتو في أية حالو كانت عمييا الدعوى ولو ألوؿ مره أماـ محكمة 

مف قانوف اإلجراءات  (351المادة )النقض، كما يجب عمى المحكمة أف تقضي بو مف تمقاء نفسيا 

. (608)الجزائية 

كما وال تحوز الحجية إال األحكاـ الفاصمة في الموضوع، أي التي قررت اإلدانة أو البراءة أو 

، أما غير األحكاـ الفاصمة في الموضوع فال تكوف ليا قوة القضية المقضية (609)عدـ المسؤولية

، ومثاليا القرارات اإلعدادية وقرارات القرينة وغيرىا مف القرارات (610)طالما أنو يجوز العدوؿ عنيا

التي تصدر أثناء السير في الدعوى، وكذلؾ القرارات الصادرة بعدـ قبوؿ الدعوى لتخمؼ شرط مف 

شروط إقامتيا مثؿ تقديـ شكوى أو إدعاء شخصي، وكذلؾ فإف الحكـ الصادر بعدـ االختصاص ال 

، كما أف الدعوى ال تنقضي إال إذا أصبح الحكـ (611)يمنع مف إقامة الدعوى أماـ المحكمة المختصة

                                                 
 . 741.ص السابق، المرجع: القبالوي ربه عبد محمود (607)
 وقرار ،743 ص السابق المرجع: القبالوي محمود وكذلك. 139ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات مبادئ: عبٌد رإوؾ: أنظر (608)

 فً الصادر وقرارها 627.ص ،96 رقم 44.س النقض محكمة أحكام مجموعة 1993 سنة ٌولٌو 17 فً الصادر المصرٌة النقض محكمة

 .863.ص ، 192 رقم 35.س النقض، محكمة أحكام مجموعة 1984 سنة دٌسمبر 4
 كان لما أنه "قضى حٌث 330ص ،27س النقض محكمة أحكام مجموعة 28/1/1976 فً الصادر المصرٌة النقض محكمة قرار (609)

 ٌصح ال نهابً مدنً بحكم الطرفٌن بٌن الحقوق تستقرا أن بعد انه إذ له الحقا ولٌس تقٌٌده ٌراد الذي الحكم على صدوره فً سابقا االحتجاج
 ".القانون تطبٌق فً بالخطؤ معٌبا ٌكون فإنه ....النظر هذا الحكم ٌعمل لم وإذ... بعده صدر جنابً حكم بسبب بها المساس

 .177.ص السابق، المرجع ، الجنابٌة اإلجراءات قانون فً الوسٌط: سرور فتحً احمد: أنظر (610)
 إن "قضى حٌث 544ص ،116 رقم 30س النقض محكمة أحكام مجموعة 1979 ماٌو 7 فً الصادر المصرٌة النقض محكمة قرار (611)

 فً للفصل المختصة المحكمة أمام رفعها وٌجوز تبقى بل الجنابٌة الدعوى انقضاء علٌه ٌترتب ال االختصاص بعدم الصادر الحكم
 ".نهابٌا ٌصبح لم االختصاص بعدم الحكم كان ولو حتى ذلك فً العامة النٌابة على عٌب وال نهابً بحكم موضوعها
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ىو الحكـ الذي ال يقبؿ الطعف بطرؽ الطعف العادية أو الطعف والحكم البات الصادر باتًا أو مبرمًا، 

. (612)بالنقض

 ال يقبؿ الدفع بقوة الحكـ الجنائي في إنياء الدعوى الجزائية إال إذا (613):وحدة الواقعة والخصوم .2

الدعوى التي صدر فييا الحكـ البات أو النيائي ، والدعوى التي يراد : اتحد موضوع الدعوتيف 

الدفع فييا بقوة ذلؾ الحكـ ، ويعني ذلؾ أف ىذا الدفع غير مقبوؿ إذا اختمؼ موضوع الدعوتيف 

، فموضوع الدعوى ىو ما يطالب بو المدعي ويزعـ أف لو (614)ولو اتحد خصوميما أو سببيما

حقا في اقتضائو،وموضوع الدعوى الجزائية نص القانوف الذي يخضع لو الفعؿ المسند إلى 

إذا ال عقوبة وال  )المتيـ والذي تطالب النيابة العامة تطبيقو فميس ليا أف تطالب بما لـ يتضمنو

تدبير احترازي إال بناء عمى نص القانوف، فاف إشارة النيابة العامة إلى ىذا النص تعني مطالبتيا 

باسـ المجتمع بتوقيع كؿ الجزاء الجنائي الذي يتضمنو ولو اقتصرت عمى طمب توقيع جانب منو 

أو طالبت ببراءة المتيـ ، وىذا يعني أف النيابة العامة إذا طالبت بكؿ الجزاء فرفض طمبيا لـ 

يكف ليا أف تقيـ دعوى ثانية تطالب فييا بكؿ الجزاء ، ذلؾ أف الموضوع متحد في كؿ ىذه 

الدعاوى ،وكذلؾ إذا اقتصرت النيابة العامة عمى المطالبة ببعض الجزاء فما ىو إال إبداء لرأي 

خاص تقترح بو عمى القضاء ، وال ينسب ىذا الرأي لممجتمع وال يتقيد بو القضاء فمو سمطو 

تقديرية بتوقيع بعض الجزاء الذي اقترحتو النيابة العامة أو كمو ،عمى عكس الدعوى المدنية كوف 

                                                 
 .587. ص ،449 رقم 6 الجزء القانونٌة القواعد مجموعة ،1955 سنة ٌناٌر 8 مصري جنابً نقض  (612)
 المصرٌة النقض محكمة وقرار. 182-177.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات قانون فً الوسٌط: سرور فتحً أحمد: أنظر (613)

 الموضوع وحدة ٌفترض األحكام حجٌة مبدأ "قضى حٌث 567ص ،11س النقض محكمة أحكام مجموعة 14/6/1960 بتارٌخ الصادر

 القانون خولها التً المحكمة على طرحت قد عنها المتهم محاكمة االتهام سلطة تطلب التً المادٌة الواقعة كانت فإذا والخصوم والسبب
 أشارت األصل هذا والى القانونً الوصؾ تؽاٌر ولو حتى نظرها إعادة فٌها الصادر النهابً الحكم ذلك بعد ٌمتنع فإنه فٌها الفصل سلطة

 ". جنابٌة إجراءات 455 المادة
 .195.ص السابق، المرجع: حسنً نجٌب محمود (614)
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المدعي ىو الذي يحدد طمباتو وتمتـز المحكمة بحدودىا عمى عكس الدعوى الجنائية كوف القانوف 

 .  (615)ىو الذي يعبر عف إرادة المدعي ويحدد عمى نحو ممـز ما يطالب بو

ويترتب عمى تحديد موضوع الدعوى الجزائية نتيجة ىامو وىي اتحاد موضوعات كؿ الدعاوى 

الجزائية إذا ما اتحدت أسبابيا ، أي انو إذا كانت الواقعة واحده في الدعوتيف الجزائيتيف فالجزاء الذي 

يقرره القانوف واحد كذلؾ ،وبذلؾ تتحقؽ وحدة الموضوع بينيما وعمى ىذا النحو ترتبط وحدة الموضوع 

. (616)بوحدة السبب

وكذلؾ فاف اعتبار وحدة الموضوع أو الواقعة شرطا لمدفع بقوة الحكـ الجنائي في إنياء الدعوى 

الجزائية ال ينطبؽ عمى المحاكـ التأديبية مف اجؿ فعؿ معيف ثـ البراءة أو اإلدانة فييا ال تحوؿ دوف 

أف يحاكـ نفس المتيـ جنائيا مف اجؿ الواقعة نفسيا ، إذ يحوؿ دوف قبوؿ احتجاجو بقوة الحكـ 

. (617)التأديبي الختالؼ موضوع الدعوى التأديبية عف موضوع الدعوى الجزائية

وكذلؾ فاف موضوع الدعوى المدنية مختمؼ عف موضوع الدعوى الجزائية ، فاألولى موضوعيا 

اإللزاـ في التعويض والثانية موضوعيا توقيع العقاب ، ونتيجة لذلؾ االختالؼ فانو ليس لمحكـ البات 

، فمتى تمت محاكمة (618)في إحدى الدعوتيف قوة إنياء األخرى ولو اتحد الخصـو والسبب فييما

متيـ عف فعؿ وقضي عميو بالبراءة أو اإلدانة فال يجوز أف تعاد محاكمتو عف ذات الفعؿ مرة ثانية، 

ف حصؿ ذلؾ كاف ليذا الشخص أف يدفع بسبؽ المحاكمة وقوة القضية المقضية، أما إذا كاف لكؿ  وا 

واقعة ذاتية خاصة بيا فيمتنع القوؿ بوحدة السبب في كؿ منيما وبالتالي ال يكوف ليذا الدفع محؿ أو 

                                                 
 .السابق الموضع السابق، المرجع: حسنً نجٌب محمود (615)
 .197.ص السابق، المرجع: حسنً نجٌب محمود (616)
 .السابق الموضع السابق، المرجع: حسنً نجٌب محمود (617)
 .199.ص السابق، المرجع: حسنً نجٌب محمود (618)
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، وفي الجرائـ التي تتكوف مف سمسمة أفعاؿ متعاقبة ترتكب لغرض واحد فال (619)أي أساس قانوني

. (620)يصح القوؿ بوحدة الواقعة إال إذا اتحد الحؽ المعتدى عميو

فإذا اتحد الحؽ المعتدى عميو فإف المحاكمة عف بعض ىذه األفعاؿ تمنع إعادة المحاكمة عف 

أي فعؿ سابؽ مف ذات النوع ولو لـ يكف ذلؾ الفعؿ قد ذكر صراحة في التيمة، إذ أف ظيوره لـ يكف 

، فجريمة البناء بغير ترخيص تعتبر جريمة متتابعة األفعاؿ متى (621)يغير شيئًا مف جية التيمة

ف اقترؼ عمى أزمنة متوالية، إال  كانت أعماؿ البناء متعاقبة متوالية إذ ىي حينئذ تقوـ عمى نشاط وا 

أنو يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي واحد واالعتداء فيو مسمط عمى حؽ واحد فإف حكـ نيائيًا في ىذه 

ف  الجريمة ثـ عاد المتيـ واستأنؼ البناء مف جديد فإنو ال يجوز قانونا إدماج فعمو الجديد فيما سبقو وا 

. (622)تحقؽ التماثؿ بينيما

أما إذا اختمؼ الحؽ المعتدى عميو بأف يكوف االعتداء قد وقع بناًء عمى نشاط إجرامي خاص 

عف طريؽ تكرار الفعؿ المرتكب في مناسبات مختمفة فإف السبب ال يكوف واحدًا وذلؾ عمى الرغـ مف 

، وبذلؾ كمو فإنو ال يجوز الرجوع إلى الدعوى الجزائية بعد الحكـ فييا نيائيًا بناًء (623)وحدة الغرض

عمى ظيور أدلة جديدة أو ظروؼ جديدة أو بناًء عمى تغير الوصؼ القانوني لمجريمة ذلؾ أف 

. (624)المحاكـ عادية أو عسكرية تممؾ الفصؿ في الدعوى عف الفعؿ بجميع أوصافو

                                                 
 .567. ص ،108 رقم 11. س النقض أحكام مجموعة ،1961 لسنة ٌونٌه 14 مصري جنابً نقض  (619)
 .151. ص القاهرة، جامعة مطبعة ،12 الطبعة الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح مصطفى، محمود محمود: أنظر  (620)
 .140. ص ،99 رقم 6 الجزء القانونٌة القواعد مجموعة ،1943 فبراٌر 8 مصري جنابً نقض  (621)
 .40. ص ،7 رقم 11. س النقض أحكام مجموعة ،1960 ٌناٌر 12 مصري جنابً نقض  (622)
 .182. ص ،198 رقم 7.جـ القانونٌة، القواعد مجموعة ،1946 ٌونٌه 13 مصري جنابً نقض  (623)
 .152. ص السابق، المرجع: مصطفى محمود محمود: أنظر  (624)
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أف المعيار في وحدة الواقعة ىو ما تضمنو قرار اإلحالة : وبناًء عمى ما سبؽ يمكننا القوؿ

، كما ويشترط إضافة لوحدة الواقعة أف يكوف المتيـ واحدًا في الدعوييف أما (625)والتكميؼ بالحضور

إذا اختمفت صفتو في الدعوى الثانية عف صفتو في الدعوى األولى فميس لو أف يحتج بقوة القضية 

المقضية وسبؽ الفصؿ في الدعوى، ومثاؿ ذلؾ كأف يحكـ عميو في الدعوى األولى بصفتو مسئواًل 

، عمى أنو يجوز التمسؾ بقوة (626)بالماؿ ويحكـ عميو في الدعوى الثانية بوصفو فاعاًل لمجريمة

القضية المقضية في الدعوى الثانية مع اختالؼ الخصـو إذا كاف الحكـ البات الصادر بالبراءة أو 

، ومثاليا عدـ صحة الواقعة أو ألنيا (627)بعدـ المسؤولية مستندًا عمى أسباب موضوعية ال شخصية

ال تشكؿ جرمًا أو ال عقاب عمييا أو النقضائيا بالتقادـ أو بالعفو العاـ فيجوز في الدعوى الثانية 

التمسؾ بيذا الدفع مف قبؿ أي متيـ مساىـ في ذات الواقعة والسبب في ذلؾ أف حكـ البراءة أو عدـ 

المسؤولية قد استند إلى أسباب موضوعية تتصؿ بالواقعة ذاتيا وىي لف تختمؼ باختالؼ المتيميف 

وكاف سيبقى حتمًا بالبراءة أو عدـ المسؤولية لو حوكـ الجميع في الدعوى كانتفاء القصد الجرمي أو 

. (628)توافر مانع عقاب فال يصح الدفع مف غير المتيـ الذي صدر الحكـ لشخصو

 

 

 

                                                 
 .180.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات قانون فً الوسٌط: سرور فتحً أحمد: أنظر (625)
 محكمة أحكام مجموعة 3/2/1974 فً الصادر المصرٌة النقض محكمة وقرار. 177.ص السابق، المرجع سرور، فتحً أحمد: أنظر (626)

 دون أنفسهم الخصوم بٌن نزاع فً إال المقضً األمر حجٌة تحوز ال األحكام أن قانونا المقرر من انه "قضى حٌث 80ص ،25س النقض

 وكان الحكم هذا فٌها فصل التً الوقابع فً إال الجنابً بالحكم ٌرتبط ال المدنً القاضً وان وسببا محال الحق بذات وتعلق صفاتهم تتؽٌر أن
 ٌمنعها وال المدنٌة المحكمة ٌقٌد ال ضدهم المطعون حق فً الخطؤ توافر بعدم فٌه المطعون الحكم قضاء فإن ثم ومن ضرورٌا فٌها فصله

 ".عناصره توافرت متى أخرى قانونٌة أسباب على بناء بالتعوٌض للطاعنٌن القضاء من
 .154. ص السابق، المرجع: مصطفى محمود محمود: أنظر  (627)
 .571. ص ،404 رقم الرابع الجزء القانونٌة القواعد مجموعة ،1939 ٌونٌه 5 مصري جنابً نقض  (628)



280 

 

 

 

 

الفرع الثالث 

آثار حجية التكييف القانوني عمى الدعوى الجزائية 

تقـو فكرة الحجية عمى افتراض قانوني يقضي بعدـ جواز إثبات عكس ما ورد في الحكـ البات 

:- وىو األمر الذي يترتب عميو النتائج التالية

امتناع المساس بالحكـ وما تضمنو مف تكييؼ بأي شكؿ كاف سواء باإللغاء أو التعديؿ وذلؾ  -1

. (629)باعتباره عنوانًا لمحقيقة وبالتالي ال يجوز تغييره أو الرجوع عنو

امتناع العودة مرة أخرى بأي شكؿ كاف إلى بحث موضوع الدعوى العامة التي انقضت  -2

بالحكـ البات وعدـ جواز نظر دعوى جديدة عف ذات الواقعة لسبؽ الفصؿ فييا، وبذلؾ فالحكـ البات 

الصادر عف محكمة جزائية لو قوة قانونية في مواجية باقي المحاكـ الجزائية ، وىو األمر الذي 

ذا ما حدث  يمزميا بعدـ نظر أي دعوى جديدة عمى ذات الشخص المحكوـ عميو عف نفس الواقعة، وا 

ف رفعت دعوى جزائية عمى ذات الشخص الذي سبؽ وأف صدر حكـ عميو في نفس الواقعة كاف  وا 

 .(630)ليذا المتيـ وكذلؾ النيابة العامة الدفع بعدـ جواز النظر في الدعوى الجديدة لسبؽ الفصؿ فييا

                                                 
 كان إذا "أنه قضً حٌث 905.ص ، 18.س النقض محكمة أحكام مجموعة 9/10/1967 فً الصادر المصرٌة النقض محكمة قرار(629)

 ذخٌرة وإحراز ناري سالح وإحراز قتل فً الشروع جرابم عن سنة عشر خمسة الشاقة باألشؽال الطاعن بمعاقبة قضى قد المنقوض الحكم
 مكملة تكون األسباب هذه فإن مماثلة قتل جرٌمة ومن منها المتهم برأ انه أسبابه فً الحكم ذكر قتل تهمة عن المدنٌة الدعوى وبرفض
 المدنٌة الدعوى نظر إعادة أو عنها المتهم محاكمة من وتمنع المقضً األمر قوة علٌها وترد مجزأ ؼٌر وثٌقا ارتباطا ومرتبطة لمنطوق

 8/12/1964 بتارٌخ الصادر المصرٌة النقض محكمة وقرار". الخصوم من علٌها الطعن بعدم نهابٌا الحكم أصبح أن بعد برفضها المحكوم

 عنوانا اعتباره أثرها الباتة لألحكام الجنابً للحكم المقضً األمر قوة إن "قضى حٌث 815.ص ، 15.س النقض محكمة أحكام مجموعة

 ".به استقرت التً القانونٌة المراكز مناقشة ٌقبل ال بما الكافة على وحجة للحقٌقة
 7 فً الصادر المصرٌة النقض محكمة وقرار. 157.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح الستار، عبد فوزٌة: أنظر (630)

 8/12/1964 بتارٌخ الصادر المصرٌة النقض محكمة وقرار. 756ص ،145 رقم 11س النقض محكمة أحكام مجموعة 1960 نوفمبر
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يحوز الحكـ الحجية أماـ جميع المحاكـ بأنواعيا كافو وبشكؿ خاص في الدعاوى المتصمة  -3

ماـ القضاء المدني  .(631)بالواقعة المحكوـ فييا والمنظورة لدى وا 

يكوف "مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أنو  (390)وفي ىذا الشأف فقد نصت المادة 

لمحكـ الجزائي الصادر عف المحكمة المختصة في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو باإلدانة قوة 

ال يجوز " مف ذات القانوف  (389)وكما نصت المادة ....".األمر المقضي بو أماـ المحاكـ المدنية 

وىذا " الرجوع في الدعوى الجزائية بعد الحكـ فييا نيائيا بناء عمى تغيير الوصؼ القانوني لمجريمة

مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري أنو  (456)كذلؾ ما اخذ بو المشرع المصري إذ نصت المادة 

يكوف الحكـ الجنائي الصادر عف المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو اإلدانة "

قوة الشيء المحكوـ فيو أماـ المحاكـ المدنية في الدعوى التي لـ يكف قد فصؿ فييا نيائيًا فيما يتعمؽ 

".  بوقوع الجريمة وبوصفيا القانوني ونسبتيا إلى فاعميا

:- وعمى ضوء ىذه النتائج تترتب عمى حجية التكييؼ القانوني لألحكاـ الجزائية اآلثار التالية 

تبرز أىمية التكييؼ القانوني لمجريمة مف حيث أف : اآلثار الموضوعية لمتكييف القانوني- أوالً 

بعض القواعد الموضوعية ال يتناسب مع الجرائـ الجسيمة بحيث  تقتصر آثار التكييؼ عمى 

الجنايات والجنح دوف المخالفات، في حيف أف البعض اآلخر مف ىذه القواعد ال يتناسب إال مع 

                                                                                                                                                 
 تفصل التً المحكمة ٌقٌد الجرابم من جرٌمة فً الصادر الجنابً الحكم "أن قضى حٌث 815.ص ،15.س النقض محكمة أحكام مجموعة

 المصرٌة النقض محكمة وقرار". كذبه أو البالغ صحة حٌث من الجرٌمة محل كانت التً الواقعة عن الكاذب بالبالغ ترفع التً الدعوى فً

 السابق الدعوى نظر جواز بعدم الدفع أن "قضى حٌث 206.ص ، 13.س النقض محكمة أحكام مجموعة 12/3/1962 بتارٌخ الصادر

 المطعون الحكم كان فإذا العادٌة المحكمة أمام الفعل ذات عن أخرى مرة المتهم محاكمة من ٌمنع صح أن العسكرٌة المحكمة من فٌها الفصل
 ".نقضه ٌستوجب بما بالقصور مشوبا ٌكون فإنه علٌه الرد أو الدفع هذا تحقٌق اؼفل قد فٌه

 ال " انه قضى حٌث 108.ص 24.س النقض محكمة أحكام مجموعة 29/1/1973 بتارٌخ الصادر المصرٌة النقض محكمة قرار (631)

 وتتؤذى القانون ٌحرمه أمر الواحد الفعل عن الجنابٌة المسإولٌة فً االزدواج أن ذلك مرتٌن واحد فعل عن الواحد الشخص محاكمة تجوز
 ". العدالة به
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الوقائع الجرمية البسيطة لتقتصر آثار التكييؼ عمى المخالفات والجنح دوف الجنايات،  وبناًء عمى ما 

 :سبؽ تبرز أىمية التكييؼ القانوني لمجريمة عمى النحو التالي

تتجمى وتبرز أىمية التكييؼ القانوني :- تطبيق القانون من حيث المكان كأثر من آثار التكييف- 

لمجريمة وبياف نوعيا في نطاؽ القانوف الموضوعي مف زاوية تطبيؽ أحكاـ قانوف العقوبات مف حيث 

عمى سرياف أحكاـ قوانينيا عمى كؿ مواطف ارتكب  المكاف حيث أجمعت سائر التشريعات العربية

خارج أراضييا جناية أو جنحة يعاقب عمييا القانوف دوف اإلشارة إلى سرياف ىذه القوانيف عمى ما 

بمعنى أف تكييؼ الفعؿ الجرمي عمى أنو مخالفة يخرج عف نطاؽ . (632)يخص المخالفات

 .(633)االختصاص المكاني لممحاكـ الوطنية في واليتيا لنظر ىذا الفعؿ ومقاضاة فاعمو

البدء في "عرؼ قانوف العقوبات األردني الشروع بأنو :- أحكام الشروع كأثر من آثار التكييف- 

، فيما عرفو قانوف العقوبات "تنفيذ فعؿ مف األفعاؿ الظاىرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة

البدء في تنفيذ فعؿ بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقؼ أو خاب أثره ألسباب "المصري عمى أنو 

كؿ محاولة الرتكاب جناية "، كما عرفو قانوف العقوبات السوري عمى أنو "ال دخؿ إلرادة الفاعؿ فييا

بدأت بأفعاؿ ترمي مباشرة إلى اقترافيا تعتبر كالجنائية نفسيا إذا لـ يحؿ دوف إتماميا سوى ظروؼ 

 .(634)"خارجة عف إرادة الفاعؿ

وبناًء عمى ما سبؽ فإف أحكاـ الشروع تتأثر بالتكييؼ القانوني لمواقعة الجرمية فيما إذا كانت 

 عمى أنو يعاقب في الجنايات وأنو ال (635)جناية أـ جنحة أـ مخالفة إذ أجمعت التشريعات العربية 

                                                 
  .20قانون العقوبات السوري، المادة  . 35قانون العقوبات المصري، المادة . 10 قانون العقوبات األردنً المادة (632)
 .460. التكٌٌؾ فً المواد الجنابٌة، المرجع السابق، ص: محمود القبالوي:  أنظر(633)
 .األردنً العقوبات قانون من 68 المادة أنظر (634)
 من قانون العقوبات 201 و 199 من قانون العقوبات المصري، المادة 46 من قانون العقوبات األردنً، المادة 71 و 68 المادة (635)

 .السوري
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 وأنو ال عقاب عميو مطمقًا في (636) عقاب عميو في الجنح إال إذا نص القانوف عمى ذلؾ صراحة

. (637)المخالفات

يعد نظاـ الظروؼ القضائية المخففة أثر مف :- تطبيق الظروف المخففة كأثر من آثار التكييف- 

. (638)الجنايات والجنح دون المخالفاتآثار التكييؼ القانوني لمواقعة الجرمية بحيث يسري في 

 عمى 1960ويسري نظاـ الظروؼ القضائية المخففة وفقا ألحكاـ قانوف العقوبات األردني لسنة 

جميع الجرائـ التي تكيؼ عمى أنيا جنايات وجنح وذلؾ بتعميؿ ىذه األحكاـ في حيف ال تسري أحكاـ 

الظروؼ المخففة عمى المخالفات وذلؾ نظرًا لبساطة العقوبات التي يمكف الحكـ بيا في 

ومف الجدير ذكره أف قانوف العقوبات المصري قد أجاز بسرياف أحكاـ ىذه الظروؼ . (639)المخالفات

في . (640)، وذلؾ دوف الجرائـ التي تكيؼ عمى أنيا مف الجنح والمخالفاتالجنايات فقطالمخففة عمى 

حيف أجاز قانوف العقوبات السوري بتطبيؽ األحكاـ المخففة عمى الجنايات والجنح والمخالفات 

 .(641)معاً 

تختمؼ أحكاـ التكرار باختالؼ التكييؼ القانوني :- كأثر من آثار التكييف (العود)أحكام التكرار - 

وفي ىذا المقاـ يالحظ أف القانوف قد . (642)لموقائع الجرمية فيما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة

قرر تشديد العقوبة عمى المجـر إذا عاد لإلجراـ مرة أخرى، غير أف الحاالت التي يعتبر فييا المجـر 

ليستحؽ تشديد العقاب فييا تختمؼ باختالؼ نوع العقوبة السابقة وباختالؼ نوع تكييؼ  (مكرراً )عائدًا 

                                                 
 .المصري العقوبات قانون من 326 المادة فً علٌها المنصوص النصب فً الشروع جرٌمة ذلك ومثال (636)
 .165. المشكالت العملٌة الهامة فً اإلجراءات الجناٌة، المرجع السابق، ص: رإوؾ عبٌد:  أنظر(637)
 .165. العملٌات الهامة فً اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: رإوؾ عبٌد:  أنظر(638)
 . من قانون العقوبات األردن98ً و 97 المواد  (639)
 . من قانون العقوبات المصري17 المادة (640)
 . من قانون العقوبات السوري245 و 243 المواد  (641)
 .165. المشكالت العملٌة الهامة فً اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: رإوؾ عبٌد:  أنظر(642)
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 األحكاـ العامة (643)العقوبة الجديدة، وفي ىذا الشأف فقد قصر الشارع في قانوف العقوبات األردني 

عمى الجرائـ التي تكيؼ عمى أنيا مف الجنايات والجنح دوف المخالفات وىي ذات  (التكرار)لمعود 

في حيف أف قانوف العقوبات السوري قد قضى بسرياف . (644)األحكاـ التي قضى بيا الشارع المصري 

وذلؾ مع التمييز بيف ىذه العقوبات إذا كانت جناية . عمى جميع أنواع الجرائـ (التكرار)أحكاـ العود  

 .(645)أـ جنحة أـ مخالفة

تبرز أىمية تكييؼ وبياف نوع الجريمة مف جية تحديد :- االتفاق الجنائي كأثر من آثار التكييف- 

أثره في نطاؽ القانوف الموضوعي مف زاوية بياف العقاب عمى جريمة االتفاؽ الجنائي، إذ تتحقؽ 

جريمة االتفاؽ الجنائي متى كاف اليدؼ مف االتفاؽ ىو ارتكاب جناية أو جنحة ولو لـ تقع بالفعؿ 

 فقد قضى بالعقاب عمى 1960لسنة  (16)وفي قانوف العقوبات األردني رقـ . (646)ىذه أو تمؾ

االتفاؽ الجنائي متى كاف مقصودًا منو ارتكاب جناية ولـ يتضمف ذلؾ القانوف ما يجـر االتفاؽ 

 .(647)الجنائي عمى الجنحة و المخالفة

يترتب عمى التكييؼ القانوني لمجرائـ وفقًا لجسامة الفعؿ :اآلثار اإلجرائية لمتكييف القانوني- ثانياً 

وخطورتو الجرمية ومف ثـ نوع العقوبة جنايات، جنح، مخالفات آثار ىامة في نطاؽ القوانيف 

وما يمكف أف تترتب عمى .... اإلجرائية الشكؿ وتبرز ىذه اآلثار في قواعد التحقيؽ والمحاكمة و 

 :-وذلؾ وفقًا لما يمي... ذلؾ مف نتائج وضمانات 

                                                 
 . من قانون العقوبات األردن104ً ولؽاٌة 101 أحكام المواد  (643)
 . من قانون العقوبات المصري49 المادة (644)
 . من قانون العقوبات السوري251، 248 أحكام المواد  (645)
 من 48وهو ما قضت به المادة . 165. رإوؾ عبٌد، المشكالت العملٌة الهامة فً اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص:  أنظر(646)

 40.، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1989 دٌسمبر سنة 25وقرار محكمة النقض المصرٌة الصادر بتارٌخ . قانون العقوبات المصري
 عقوبات 48 حٌث قضى أنه من المقرر انه ال ٌشترط لتكوٌن جرٌمة االتفاق الجنابً المنصوص علٌها فً المادة 1313.، ص213رقم 

أكثر من اتحاد إرادة شخصٌن أو أكثر على ارتكاب جناٌة أو جنحة سواء كانت معٌنة أو ؼٌر معٌنة أو على األعمال المجهزة أو المسهلة 
 .الرتكابها سواء وقعت الجرٌمة المقصودة أم لم تقع

 . الخاصة بؤحكام جمعٌات األشرار157 الخاصة بؤحكام المإامرة، المادة 107 المادة (647)
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يختمؼ دور التحقيؽ االبتدائي، النيابة :- ضمانات التحقيق االبتدائي كأثر من آثار التكييف- 

العامة بحسب ما إذا كانت الجريمة تكيؼ عمى أنيا جناية أـ جنحة أـ مخالفة وذلؾ كأثر مف أثار 

 عمى أف إجراء (648)التكييؼ في نطاؽ القوانيف اإلجرائية، حيث أجمعت أغمب التشريعات العربية 

، في حيف أنو اختياري في (649)التحقيؽ االبتدائي واجب وضروري لصحة إحالة الدعوى في الجنايات

 فإنيا تحاؿ (651)، أما الجرائـ التي تكيؼ عمى أنيا مخالفات(650)الجرائـ التي تكيؼ عمى أنيا جنح

وىذا ما اخذ بو المشرع (652)بحسب األصؿ إلى المحكمة دوف مرورىا بمرحمة التحقيؽ االبتدائي

الفمسطيني حيث ألـز النيابة العامة بإجراء تحقيؽ في الجنايات دوف الجنح والمخالفات حيث تممؾ 

النيابة العامة إحالتيا إلى المحكمة بناء عمى محاضر االستدالؿ دوف إجراء تحقيؽ إال إذا استمـز 

 .مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني (149 و 53 )القانوف ذلؾ بالمواد 

 أف (653) نصت أغمب التشريعات العربية :- اإلحالة إلى محكمة الموضوع كأثر من آثار التكييف- 

الجرائـ التي تكيؼ عمى أنيا جنايات بأف تحاؿ إلى محكمة الجنايات عف طريؽ النائب العاـ أو مف 

يقـو مقامو بموجب الئحة وتقرير االتياـ الذي يتضمف الجريمة المنسوبة لممتيـ بأركانيا وظروفيا 

أما الجرائـ التي تكيؼ عمى ... ومواد القانوف المراد تطبيقيا ويرفؽ بيا أدلة اإلثبات وأقواؿ الشيود 

أنيا مف الجنح والمخالفات فتجري إحالتيا إلى المحكمة المختصة عف طريؽ النيابة العامة وحدىا 

                                                 
(648)

 . من قانون اإلجراءات الجزابٌة المصري63 من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة الفلسطٌنً والمادة 95 و 53المادة  
 .314.ص ،72 رقم 22.س النقض محكمة أحكام مجموعة 1971 مارس 28 بتارٌخ الصادر المصرٌة النقض محكمة قرار (649)
 .323.ص ،76 رقم 26.س النقض محكمة أحكام مجموعة  1975أبرٌل 13 بتارٌخ الصادر المصرٌة النقض محكمة قرار (650)
 .42.ص ،12 رقم 22.س النقض محكمة أحكام مجموعة 1972 ٌناٌر 10 بتارٌخ الصادر المصرٌة النقض محكمة قرار (651)
(652)

 .465. محمود القبالوي، التكٌٌؾ فً المواد الجنابٌة، المرجع السابق، ص: أنظر 
(653)

 . من قانون اإلجراءات الجنابٌة المصري158 من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة الفلسطٌنً، والمادة 152، 150المواد  
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ودونما حاجة لرفعيا لمنائب العاـ لممصادقة عمى قرار االتياـ ، وبالتالي فإنو يكفي في إحالة الجنح 

 .(654)والمخالفات محاضر االستدالؿ ليتـ إحالتيا إلى القاضي المختص

يمكننا تعريؼ االختصاص القضائي عمى أنو تمؾ السمطة :- االختصاص كأثر من آثار التكييف- 

التي يمنحيا القانوف لمقاضي ويخولو بمقتضاىا الحؽ في النظر والفصؿ في الدعوى والخصومة 

 .(655)القضائية المطروحة عميو لمبت فييا بحكـ قضائي

.... واالختصاص وفقًا لذلؾ يكوف شخصيا يرتبط بالمتيـ، فيما إذا كاف حدث أو عسكري أو 

كما يمكف أف يرتبط االختصاص بالمكاف لينعقد االختصاص المكاني تبعًا لمكاف وقوع الجريمة، أو 

، وقد يكوف االختصاص نوعي (656)مكاف إلقاء القبض عمى الفاعؿ أو مكاف إقامة الفاعؿ و سكناه

بأف ينعقد االختصاص النوعي لممحكمة وفقًا لنوع الجريمة فيما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة 

وذلؾ بأف ينعقد االختصاص لمحكمة الجنايات  البدائية والتي تشكؿ مف ثالثة قضاة، فيما إذا تـ 

تكييؼ الجريمة عمى أنيا جناية أو أف ينعقد االختصاص لمحكمة الصمح المشكمة مف قاض فرد إذا 

. (657)ما تـ تكييؼ الفعؿ عمى أنو جنحة أو مخالفة

حيث أف العبرة في تحديد االختصاص النوعي لممحاكـ الجنائية كأثر مف آثار التكييؼ في 

نطاؽ القوانيف اإلجرائية ىي بالتكييؼ القانوني الذي ينطبؽ عمى الجريمة فيما إذا كانت جناية أو 

                                                 
(654)

 من قانون أصول 53المادة . 2231المشكالت العملٌة الهامة فً اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص : رإوؾ عبٌد: أنظر 

 .المحاكمات الفلسطٌنً
 اإلجراءات قانون شرح: عثمان آمال والدكتورة. 468.ص السابق، المرجع الجنابٌة، المواد فً التكٌٌؾ: القبالوي محمود: أنظر (655)

 .286.ص السابق، المرجع الجنابٌة،
 النقض محكمة عن الصادر القانونٌة المبادئ مجموعة ، 25/3/2006 بتارٌخ 11/2006 رقم الفلسطٌنٌة النقض محكمة قرار (656)

 ٌتحدد " قضى حٌث 84.ص ،2010 الثانً الجزء األعلى، القضاء مجلس- الفنً المكتب 2006 ،2005 الجزابٌة القضاٌا فً الفلسطٌنٌة

 من 163 المادة لنص استنادا وذلك علٌه القبض إلقاء مكان أو المتهم فٌه ٌقٌم الذي المكان أو الجرٌمة فٌه وقعت الذي بالمكان االختصاص

 ".الجزابٌة اإلجراءات قانون
(657)

 .971. المرجع السابق، ص- المشكالت العملٌة الهامة فً اإلجراءات الجنابٌة: رإوؾ عبٌد: أنظر 
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إال أف التكييؼ الذي ترفع بو الدعوى ال يمـز محكمة الموضوع التي تممؾ . (658)جنحة أو مخالفة

سمطة تعديؿ وتغيير التكييؼ والبت والفصؿ في الدعوى، كما تممؾ سمطة تعديؿ وتغيير التيمة 

خراج الدعوى مف اختصاصيا :- ، وفي ىذه الحالة تجدر اإلشارة إلى الحاالت التالية(659)وا 

 فإنيا تقضي بعدـ جنحةإذا رأت محكمة البداية أف الواقعة المحالة إلييا ىي : الحالة األولى

حالتيا بالتالي لمحكمة الصمح . (660)اختصاصيا وا 

 فإنو يتعيف عمييا أف تحكـ جناية إذا رأت محكمة الصمح أف الواقعة المحالة إلييا ىي :الحالة الثانية

لمنيابة العامة وذلؾ التخاذ ما يمـز مف إجراءات في  . اختصاصيا وبالتالي إحالة الدعوى(661)بعدـ

وفي ىذا الشأف فقد برر بعض الفقياء أف قاعدة االختصاص النوعي تتحدد بالتكييؼ . سبيؿ ذلؾ

القانوني الذي تقرره المحكمة استنادًا العتبارات أف التكييؼ الذي تسنده النيابة العامة لمفعؿ مؤقت 

بطبيعتو وال يمـز المحكمة التي تممؾ سمطة التدقيؽ والتمحيص في الواقعة وبالتي تغيير تكييفيا، أف 

القانوف قد حدد اختصاص كؿ محكمة بنوع محدد مف الجرائـ كما خوؿ القانوف المحاكـ بسمطة الحكـ 

 .(662)بعدـ االختصاص

تقـو األصوؿ الموجزة األمر الجزائي : كأثر من آثار التكييف (األصول الموجزة)األمر الجنائي - 

وفقا لتسمية بعض التشريعات عمى فكرة مؤداىا سرعة البت في القضايا البسيطة التي ال تحتاج إلى 

                                                 
(658)

 .971. الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: أحمد فتحً سرور: أنظر 
 حٌث 539.ص ،122 رقم 20.س النقض محكمة أحكام مجموعة 1969  أبرٌل21 بتارٌخ الصادر المصرٌة النقض محكمة قرار (659)

 ".الدعوى به رفعت كما للواقعة القانونً الوصؾ هو النوعً االختصاص تحدٌد فً علٌه المعمول أن "قضى
 .الفلسطٌنً الجنابٌة اإلجراءات قانون من 169/1 المادة أنظر (660)
(661)

 3 من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً رقم 169/2والمادة .  من قانون اإلجراءات الجزابٌة المصري216،305، 215المواد  
 حٌث تنص أنه إذا تبٌن لمحكمة الصلح أن الجرٌمة المقدمة إلٌها من اختصاص محكمة البداٌة تحكم بعدم اختصاصها وتحٌلها 2001لسنة 

 .للنٌابة التخاذ ما تراه بشؤنها
(662)

 .470. التكٌٌؾ فً المواد الجنابٌة، المرجع السابق، ص: محمود القبالوي: أنظر 
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 حيث تـ تنظيـ (663)تحقيؽ أو مرافعة إذ يمكف البت في ىذه القضايا بمجرد االطالع عمى األوراؽ

وتسري ىذه األحكاـ عمى مخالفة القوانيف واألنظمة . (664)ىذه األحكاـ في معظـ التشريعات العربية

المتعمقة بالبمديات والصحة والنقؿ، وذلؾ بأف ترسؿ أوراؽ الضبط  بيذه الحاالت لمقاضي المختص 

وذلؾ ليقضي في العقوبة التي يستوجبيا الفعؿ أو يعيدىا لمنيابة العامة إلقامة الدعوى بالطرؽ 

وال يجوز إقامة ومباشرة األصوؿ الموجزة في الجرائـ التي تكيؼ عمى أنيا مف  .(665)المعتادة

الجنايات أو الجرائـ التي تكيؼ عمى أنيا مف الجنح التي يوجب القانوف فييا بالحبس أو الغرامة التي 

 .(666)يزيد حدىا األدنى عف حدود الغرامة التكديرية

تختص النيابة العامة دوف غيرىا برفع الدعوى الجزائية : االدعاء المباشر كأثر من آثار التكييف- 

ومباشرتيا أماـ القضاء لحيف صدور حكـ بات فييا وتخضع النيابة في مباشرتيا لسمطتيا باعتبارىا 

 وقد يختمؼ تكييؼ النيابة العامة عف ،(667)وكيمة عف المجتمع في تحريؾ الدعوى لمبدأ المالئمة

تكييؼ مف أصابتو الجريمة بضرر، ويرى ىذا األخير أف مف مصمحتو مباشرة اإلجراءات الجنائية 

ضد مف يعتقد أنو مرتكب الجريمة، ومف أجؿ ذلؾ فقد خولو القانوف الحؽ في تحريؾ الدعوى 

الجزائية عف طريؽ االدعاء المباشر، حيث أف أغمب التشريعات ومنيا القانوف الفرنسي والمبناني 

والجزائري جعؿ االدعاء بالحؽ المدني شاماًل لكافة الجرائـ مف جنايات وجنح ومخالفات وعمى غرار 

ىذه القوانيف فقد جاء قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بجعؿ االدعاء بالحؽ الشخصي شاماًل 

                                                 
 أن قضى حٌث 50.ص ،72 رقم 1.ج النقض محكمة إحكام مجموعة 1955 أبرٌل 27 بتارٌخ الصادر المصرٌة النقض محكمة قرار (663)

 قلٌلة الجرابم فً اإلجراءات لتبسٌط وذلك الخصوم على القاضً ٌعرضه الصلح أو التسمٌة من نوع ولكنه حكما ٌعتبر ال الجنابً األمر
 .األهمٌة

(664)
 .  من قانون اإلجراءات الجنابٌة المصري323،330والمواد .  من قانون األصول الجزابٌة الفلسطٌن313ً لؽاٌة 308المواد  

 .الفلسطٌنً الجزابٌة اإلجراءات قانون من 309 المادة أنظر (665)
(666)

 .232. المشكالت العملٌة الهامة فً اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: رإوؾ عبٌد: أنظر 
 .482.ص السابق، المرجع الجنابٌة، المواد فً التكٌٌؾ: القبالوي محمود: أنظر (667)
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، وعمى خالؼ ذلؾ فقد قصر الشارع (668)لكافة الجرائـ سواء كانت مف جنايات أـ لجنح أـ المخالفات

وذلؾ اعتبارًا . (669)المصري حؽ استعماؿ االدعاء المباشر عمى الجنح والمخالفات دوف الجنايات

لخطورتيا وجسامة العقوبات التي يحكـ بيا، وبذلؾ فقد جاء موقؼ القانوف المصري في استثناء 

الجنايات مف حؽ المدعي بالحؽ المدني أثرًا  مف آثار التكييؼ في القانوف المصري، وبذلؾ فإف 

إسناد تيمة مف نوع جناية يمنع ويحوؿ حسب القانوف المصري المتضرر مف مباشرة االدعاء بالحؽ 

 .(670)المدني

تختمؼ مدد التقادـ في كؿ مف الدعوى الجنائية :- تقادم الدعوى والعقوبة كأثر من آثار التكييف- 

 حيث تسقط (671)والعقوبة وفقًا لمتكييؼ القانوني لمجريمة فيما إذا كانت جناية أـ جنحة أو مخالفة

الدعوى الجزائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات، وفي مواد الجنح بمضي ثالث سنوات 

والمخالفات بسنة واحدة، في حيف تسقط عقوبة اإلعداـ والعقوبات الجزائية المؤبدة  بعشريف سنو، أما 

مدة التقادـ عمى العقوبات الجزائية المؤقتة فيي ضعؼ مدة العقوبة التي حكمت بيا المحكمة شرط 

أف ال تتجاوز خمسة عشر سنو أو تنقص عف عشر سنيف ،  ومدة التقادـ عمى التدبير االحترازي 

. (672 )ثالث سنوات

ويالحظ أف مدة التقادـ في العقوبة تكوف أطوؿ منيا في الدعوى ذلؾ ألف العقوبة يقضى بيا 

بحؽ المتيـ بعد ثبوت التيمة عميو كما أف إجراءات المحاكمة وما تنتيي بو مف إدانة تؤكد صحة 

إسناد الجريمة إلى المحكوـ عميو ويكوف مف العدؿ بالتالي أف يفسح الوقت لتنفيذ العقوبة إذا لـ يتيسر 

                                                 
 . من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌن194ً، 170، 11 المواد  (668)
 . من قانون اإلجراءات الجزابٌة المصري233، 232 المواد (669)
 .702. الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: أحمد فتحً سرور:  أنظر(670)
 .232. المشكالت العملٌة الهامة فً اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: رإوؾ عبٌد:  أنظر(671)
 .الفلسطٌنً الجزابٌة اإلجراءات قانون من430و 427 المادة أنظر (672)
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تنفيذىا عقب صدور الحكـ مباشرة في حالة ىروب المحكـو عميو أو ما إلى غير ذلؾ مف 

. (673)األسباب

إف اختالؼ التكييؼ القانوني لمجريمة مف :- طرق الطعن في األحكام كأثر من آثار التكييف- 

جناية أو جنحة أو مخالفة يترتب عميو اختالؼ في طرؽ الطعف في األحكاـ الصادرة في شأف كؿ 

في   نوع مف أنواع ىذه الجرائـ إذ أف طرؽ الطعف تختمؼ في الجنايات والجنح عنيا في المخالفات،

حيف تنظر الجنايات الجنح والمخالفات عمى درجتيف بالنسبة لمموضوع أما بالنسبة لمقانوف وأماـ 

ذلؾ إف الطعف بالنقض ، ومفاد (674)محكمة النقض فيتـ الطعف بالجنايات والجنح دوف المخالفات 

يجوز بالنسبة ألحكاـ محاكـ الجنايات جميعيا وكذلؾ أيضًا بالنسبة ألحكاـ محاكـ الجنح المستأنفة 

 .(675)فقط ودوف أف تسري ىذه األحكاـ عمى المخالفات

كما نجد أف أحكاـ المحاكـ الجزائية  تخضع لنظاـ االعتراض في األحكاـ الغيابية الصادرة في 

الجنح والمخالفات في حيف أف األحكاـ الغيابية الصادرة مف المحكمة البدائية ال تستأنؼ أماـ محكمة 

االستئناؼ  مع عدا األحكاـ الغيابية الصادرة بالبراءة وىنا يجوز لمنيابة العامة وحدىا استئناؼ ىذا 

. الحكـ الغيابي 

 (676)نظـ قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني : استعانة المتيم بمحام كأثر من آثار التكييف- 

أحكاـ االستعانة بمحاـ دوف تمييز فيما إذا كانت إجراءات التحقيؽ تتـ في جناية أـ جنحة أـ مخالفة 

وذلؾ مف خالؿ وجوب تعييف محاـ لممتيـ لدى محاكـ الجنايات، ولـ يتـ التطرؽ إلى وجوب تعييف 

                                                 
 .515.ص الجنابٌة، المواد فً التكٌٌؾ: القبالوي محمود: أنظر (673)
 .وهذا ما ورد من إحكام فً الكتاب الثالث من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً والمتعلق بطرق الطعن فً األحكام(674)
 .الفلسطٌنً الجزابٌة اإلجراءات قانون من 346 المادة أنظر (675)
 . من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌن244ً، 102 المادة (676)
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محاـ لدى محاكـ الصمح أو حضوره أماميا وذلؾ لما يمكف أف يسري عميو مف حكـ عاـ بوجوب 

 .االستعانة بمحاـ

 فقد قضت أحكامو بوجوب حضور محاـ (677) وبالمقارنة مع قانوف اإلجراءات الجزائية المصري 

في كؿ ما يتعمؽ بإجراءات التحقيؽ والمحاكمة في الجنايات تحت طائمة البطالف، في حيف ال يترتب 

البطالف عف غياب المحاـ ألي مف إجراءات التحقيؽ والمحاكمة في الجنح وذلؾ كأثر مف آثار 

. (678)التكييؼ القانوني لمواقعة الجرمية في نطاؽ القوانيف اإلجرائية

ال يجوز إحالة المتيـ في الجنايات إلى المحكمة :- األمر بإقامة الدعوى كأثر من آثار التكييف- 

المختصة إال بناًء عمى الئحة االتياـ الصادرة عف النائب العاـ أو مف يقوـ مقامو، أما في الجنح 

 والمخالفات فيتـ إحالة المتيـ فييما إلى المحكمة المختصة دوف حاجة ألي قرار مف النائب العاـ

(679). 

يتطمب رد االعتبار القضائي أف يكوف قد انقضى مف تاريخ :- رد االعتبار كأثر من آثار التكييف- 

تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنيا مدة خمس سنوات إذا كانت جنائية، وسنة واحدة إذا كانت جنحة 

، أما قانوف اإلجراءات المصري فقد (680)وفقا ألحكاـ قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية الفمسطيني 

ضافة لما سبؽ تتفاوت مدد رد االعتبار بحكـ القانوف .  مع اختالؼ المدد(681)وردت ذات األحكاـ  وا 

                                                 
 . من قانون اإلجراءات الجزابٌة المصري125، 124 المواد  (677)
 28و قرار محكمة النقض المصرٌة الصادر فً . 507. التكٌٌؾ فً المواد الجنابٌة، المرجع السابق، ص: محمود القبالوي:  أنظر(678)

وكذلك قرار محكمة النقض المصرٌة الصادر فً قرارها المإرخ . 891، ص176 رقم 19 مجموعة أحكام محكمة النقض س1968دٌسمبر 
 . 1169.، ص216 رقم 36. مجموعة أحكام محكمة النقض س1985 دٌسمبر سنة 25فً 

 من قانون اإلجراءات الجزابٌة المصري، الدكتور رإوؾ عبٌد، 209 من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً، المادة 469 المادة (679)
 .232. المشكالت العملٌة الهامة فً اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص

 . من قانون اإلجراءات الجزابٌة المصري550والمادة .  من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌن438ً المادة (680)
 . من قانون اإلجراءات الجزابٌة المصري537 المادة (681)
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وذلؾ كأثر مف آثار التكييؼ في . (682)في الجنايات عنيا في الجنح في أغمب التشريعات العربية

 .نطاؽ القوانيف اإلجرائية

 

 

 

 

 

 

 

 

المطمب الثاني 

حجية التكييف القانوني عمى الدعوى المدنية 

الجريمة في نظر القوانيف الجزائية ىي سموؾ تحرمو الدولة لضرر تسبب بو ويرد عميو بعقوبة  

ذا ما ترتب عمييا ضرر خاص فإنيا تعد فعاًل غير مشروع وفقًا ألحكاـ القانوف المدني،  أو تدبير، وا 

وينفرد قانوف العقوبات بتحديد عقاب مرتكب ىذا الفعؿ، بينما يتوافؽ مع قانوف العقوبات والقانوف 

المدني في إقرار الحؽ بالتعويض عف الضرر، وطالمًا أف الدعوييف العامة والمدنية مختمفتيف عف 

بعضيما مف حيث الموضوع والخصـو والطبيعة فقد كاف مف المنطقي أف تقاـ الدعوى العامة أماـ 

القضاء الجزائي وأف ترفع الدعوى الثانية أماـ القضاء المدني باعتباره صاحب االختصاص األصيؿ 
                                                 

 . من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌن449ً المادة (682)
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، وىو ما أخذت بو بعض التشريعات كالقانوف اإلنجميزي والتي ال تجيز إقامة الدعوى (683)في نظرىا

المدنية الناشئة عف جريمة أماـ القضاء الجزائي، وذلؾ باالستناد لمبررات ضرورة تفرغ القاضي 

الجزائي لميمة البحث في مسألة ثبوت وقوع الجريمة ونسبتيا إلى المدعى عميو وفرض العقاب 

المالئـ وىو ما يقتضي عدـ إشغالو في نظر الدعوى المدنية وتفاصيميا األمر الذي قد يعيؽ عممو 

األساسي، غير أف وحدة المصدر بيف الدعوتيف العامة والمدنية وىي الواقعة الجرمية دعت أغمب 

 إلى الخروج عف قواعد االختصاص تمؾ بإجازة رفع الالتينيالتشريعات وخاصة منيا ذات المصدر 

الدعوى المدنية تبعًا لمدعوى العامة أماـ القضاء الجزائي وذلؾ لما يممكو مف وسائؿ فعالو في 

التحقيؽ والمحاكمة واعتقادًا مف المشرع أف المحكمة الجزائية بعد دراستيا لمدعوى العامة أصبحت 

مطمعة عمى حقيقة الواقعة، وأقدر مف غيرىا عمى تقدير العطؿ والضرر الذي ينشئ عنيا وال يخفي 

ما في ذلؾ مف حكمو تستند وتقـو عمى توفير الوقت والنفقات، ومما تجدر اإلشارة إليو أف ىذا 

االختصاص االستثنائي ال يحجب االختصاص األصيؿ لمقضاء المدني مما يعني أف لممضرور 

الخيار بالمجوء إلى أيًا مف المرجعيف الجزائي والمدني، وقد انحاز المشرع الفمسطيني إلى ىذا 

وذلؾ حينما أعطى لممدعي بالحؽ الشخصي حرية إقامة دعواه أما أماـ المحاكـ . (684)االتجاه

الجزائية التي تنظر في دعوى الحؽ العاـ وحينئذ ستنظر ىذه الدعوى بالتبعية وأما أماـ المحكمة 

 .(685)المدنية وىي المختصة أصاًل بنظر الدعوى المدنية

 

 
                                                 

 .147.ص السابق، المرجع: الجوخدار حسن: أنظر (683)
 .2001 لسنة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة رقم 195المادة   (684)
.  صالقدس، الفكر، دار ،2002 ،1طـاألستاذ سلٌم الزعنون، شرح قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً، : محمد الحلبً: أنظر  (685)

141. 
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 (686):-وعمومًا فإف الدعوى المدنية التي يجوز نظرىا أماـ المحاكـ الجزائية يجب أف تتسـ بأمريف

 أف يكوف سبب ىذه الدعاوى الفعؿ الضار الذي يشكؿ جريمة في القانوف حيث يخرج عف :األول

مثؿ ىذه الدعاوى عمى سبيؿ المثاؿ اإلتالؼ غير العمدي لممنقوالت الناجمة عف حوادث السير حيث 

أف الدعاوى المدنية الناشئة عف ىذه األفعاؿ الضارة ال يشكؿ جريمة في القانوف، وبناًء عمى ذلؾ فإف 

سبب الدعوى المدنية ال يتحقؽ إال بوقوع الجريمة التي يترتب عمييا ضرر يصيب المجني عميو أو 

ونتيجة لذلؾ االختالؼ فانو ليس لمحكـ   (687)خمفو وقياـ رابطة سببية مباشرة بيف الجريمة والضرر

البات الصادر في إحدى الدعوتيف قوة إنياء الدعوى األخرى ولو كاف الخصـو فييا متحديف وكاف 

السبب فييا متحدا كذلؾ، فإذا بريء شخص مف الجريمة التي اتيـ بيا فميس في القانوف ما يحوؿ 

دوف أف تقاـ ضده الدعوى المدنية باعتباره سؤال عف تعويض الضر الناشئ عف الفعؿ المكوف ليذه 

الجريمة ، وكذلؾ ال يحوؿ الحكـ الصادر برفض الدعوى المدنية مف تجاه شخص دوف أف تقاـ ضده 

، وىذا ما أخذت بو محكمة النقض المصرية في الكثير (688)الدعوى الجزائية الناشئة عف الفعؿ نفسو

ولمحكـ الصادر في الدعوى الجنائية "مف أحكاميا حيث جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية بأنو 

عمى ما جرى عميو قضاء محكمة النقض حجية الشيء المحكـو فيو أماـ المحاكـ المدنية إذا كاف 

الفصؿ في الدعوى المدنية يستمـز معرفة ما إذا كانت ىناؾ جريمة وكاف الحكـ الجنائي قد فصؿ 

فصال الزما في أمر يتعمؽ بوقوع الفعؿ المكوف لألساس المشترؾ بيف الدعوييف الجنائية والمدنية، 

                                                 
 .550. اإلجراءات الجنابٌة،المرجع السابق، ص: محمد زكً أبو عامر: أنظر  (686)
 .157-150.ص السابق، المرجع: الجوخدار حسن: أنظر (687)
 . 199ص السابق، المرجع: حسنً نجٌب محمود (688)
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وذلؾ التصاؿ ىذه الحجية بالنظاـ العاـ الذي تتأثر بو مصمحة الجماعة حتى ال تتعرض الجنائية 

. (689)"بإعادة النظر في األمر الذي فصمت فيو وكاف فصميا الزماً 

 أف ىدؼ ىذه الدعاوى وموضوعيا ىو التعويض عف الضرر الناشئ عف الجريمة، أما :الثاني

الدعاوى المدنية التي تيدؼ إلى المطالبة بموضوع آخر كالمطالبة بالطالؽ أو بصحة النسب أو 

إنكاره بناًء عمى جريمة الزنا فيذه ال يجوز رفعيا إال أماـ المحاكـ المدنية، ذلؾ أف القضاء الجزائي 

. (690)ال يختص إال بالدعوى المدنية التي تستيدؼ المطالبة بتعويض الضرر الجزائي

 حجية التكييؼ :(الفرع األول)في : وبناًء عمى ما سبؽ فإننا سنتناوؿ ىذا المطمب عمى النحو التالي

 حجية التكييؼ الجزائي لدى :(الفرع الثاني)وفي . لدى مباشرة الدعوى المدنية أماـ القضاء الجزائي

. آثار التكييؼ في ضوء القانوف المدني: (الفرع الثالث)القضاء المدني، وفي 

 

الفرع األول 

حجية التكييف لدى مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي 

يؤدي وقوع الجريمة إلى نشوء حقيف، أحدىما حؽ الدولة كممثمة عف المجتمع في معاقبة 

الجاني، واآلخر ىو حؽ المضرور في المطالبة في تعويضو عف ما أصابو مف ضرر، ووسيمة 

اقتضاء الحؽ العاـ يتـ مف خالؿ الدعوى الجزائية، أما وسيمة اقتضاء الحؽ الخاص فيتـ مف خالؿ 

، وتأسيسًا عمى ذلؾ فقد أجيز عمى وجو االستثناء بأف تنظر المحكمة الجزائية (691)الدعوى المدنية

في طمب التعويض عف الضرر الناشئ عف الجريمة بالدعوى المدنية وذلؾ نظرًا لما يحققو ذلؾ مف 
                                                 

 .169ص ق، 18 سنة 24/1/1967 تارٌخ مصري مدنً نقض (689)
 أو النٌابة وكٌل إلى بطلب ٌتقدم أن الجرٌمة من تضرر من لكل "تنص والتً الفلسطٌنً الجزابٌة اإلجراءات قانون من 194 المادة (690)

 ".به لحق الذي الضرر عن للتعوٌض المدنً بالحق االدعاء صفة فٌها لٌتخذ الدعوى تنظر التً المختصة المحكمة
 .10.ص ،1989.طـ اإلسكندرٌة، المعارؾ، دار منشؤة الجزابٌة، المحاكم أمام المدنٌة الدعوى: المرصفاوي صادق حسن: أنظر (691)
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سرعة في الفصؿ في القضايا وسرعة في اإلجراءات وعدـ تضارب في األحكاـ وتوفيرًا لموقت والجيد 

ذا قبمت الدعوى المدنية أماـ القضاء الجزائي فإنيا تخضع مف حيث موضوعيا  والمصاريؼ، وا 

لقواعد القانوف المدني والتجاري، ومف الناحية اإلجرائية تخضع لإلجراءات المتبعة أماـ المحاكـ 

 وبناًء عمى ذلؾ يكوف لمحكـ الجزائي الصادر في مثؿ ىذه الحالة قوة الشيء المحكوـ ،(692 )الجزائية

فيو عمى الدعوى المدنية، وذلؾ فيما يتعمؽ بوقوع الجريمة وبوصفيا القانوني ونسبتيا إلى 

 : ويرجع أساس حجية الحكـ بالجزائي أماـ المحاكـ المدنية إلى أساسيف ميميف ىما، (693)فاعميا

تبعية الدعوى المدنية لمدعوى العمومية العتباريف أحدىما قانوني واآلخر عممي، فأما االعتبار 

القانوني يتمثؿ في أف الحكـ الجزائي حكة عمى الكافة، وبالتالي فال يجوز ألحد مناقشة ما بت فيو 

مف جديد، أما االعتبار العممي فيرجع إال أف مخالفة القاضي المدني لمحكـ الجزائي فيو إيذاء لمشعور 

العاـ، حيف يؤمف الناس بما جاء في الحكـ الجزائي مف تبرئة لممتيـ أو إدانة لو، ومف ثـ يعود 

القضاء المدني ليخالؼ ذلؾ فيحكـ عمى بريء بإلزامو بالتعويض أو ينفي ارتكاب فعؿ مف قبؿ 

الحكـ "وفي ذلؾ قضت محكمة النقض المصرية بأف . (694)شخص أدانتو المحكمة الجزائية بارتكابو

الصادر في الدعوى الجنائية يجب أف تكوف لو حجية المحكومة فيو أماـ المحاكـ المدنية بالنسبة لما 

يقتضي الفصؿ في تمؾ الدعوى بيانو فيو حسب القانوف متى كاف مناط الدعوى المدنية ىذا الفعؿ 

نما  الذي تناولو ىذا الحكـ، وليس العمة في ذلؾ اتحاد الخصوـ والموضوع والسبب في الدعوييف وا 

ىي توافر الضمانات المختمفة التي قررىا الشارع في الدعوى الجنائية ابتغاء الوصوؿ الى الحقيقة 

الرتباطيا باألرواح والحريات األمر الذي يتحقؽ بو مصمحة الجماعة ال مصمحة األفراد، مما يقتضي 

                                                 
 .288.ص ،2001.طـ القاهرة، العربٌة، النهضة دار الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح: عقٌدة العال أبو محمد: أنظر (692)
 .324.ص السابق، المرجع المصري، التشرٌع فً الجنابٌة اإلجراءات: سالمه مؤمون: أنظر (693)
 .54.ص السابق، المرجع: الزواهري ٌوسؾ أحمد (694)
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أف تكوف األحكاـ الجنائية محؿ ثقة عمى اإلطالؽ و أف تبقى آثارىا نافذة عمى الدواـ وىذا يستمـز 

حتما أف ال تكوف ىذه األحكاـ معرضة في أي وقت إلعادة النظر في الموضوع التي صدرت فيو 

وتأسيسًا عمى ما سبؽ فإننا . (695)"حتى ال يجز ذلؾ لتخطئتيا مف جانب أية جية مف القضاء

: سنتناوؿ في ىذا الفرع وفقًا لمترتيب التالي

ال تنظر الدعوى المدنية مف قبؿ القضاء  (696):قاعدة تبعية الدعوى المدنية لمدعوى العامة- أوالً 

الجزائي إال عمى سبيؿ االستثناء مف القواعد العامة، وبذلؾ فإف القضاء الجزائي يختص في نظر ىذه 

الدعوى المدنية تبعًا الختصاصو في نظر الدعوى العامة، فإذا لـ ترفع الدعوى العامة كاف مف غير 

 ومتى رفعت الدعوى المدنية التبعية إلى (697)الجائز رفع الدعوى المدنية لوحدىا وعمى وجو االستقالؿ

القضاء الجزائي فإنيا تخضع في سيرىا إلى قانوف اإلجراءات الجزائية وليس إلى قانوف المرافعات 

لذا فإف مع الرأي الذي يذىب إال أف حجية الحكـ الجزائي أماـ القضاء . (698)واألصوؿ المدنية

المدني ىي حجية استثنائية ال يتوسع في تفسيرىا ويجب تطبيقيا في أضيؽ الظروؼ وذلؾ حماية 

إف القواعد المتعمقة بقوة "لحقوؽ الغير، وقد أيدت محكمة التمييز األردنية في حكـ ليا قضى بما يمي 

الشيء المحكـو بو ىي مف القواعد الضيقة التفسير ويجب االحتراس مف التوسع في مدى شموليا 

                                                 
 .56.ص السابق، المرجع ، الزواهري ٌوسؾ أحمد عن 9/5/1940 تارٌخ مدنً نقض (695)
 بؤن قضى حٌث 280.ص ،26.س النقض محكمة أحكام مجموعة 24/3/1975 بتارٌخ الصادر المصرٌة النقض محكمة قرار (696)

 لدى ولٌس المدنٌة المحاكم لدى إال الجنابٌة اإلجراءات قانون من 456 المادة وفق تكون ال الجنابً للحكم المقضً األمر بقوة المحاجة"

 ".الجنابٌة للدعوى بالتبعٌة المدنٌة الدعوى تنظر وهً نفسها الجنابٌة المحاكم
 المدنٌة التعوٌضات فً بالحكم الجنابٌة المحكمة تختص ال "225.ص ،87ق 2.س 7/11/1950 بتارٌخ المصرٌة النقض محكمة قرار (697)

 ".للجرٌمة مكونه باعتباره الدعوى به المرفوعه الخاطا الفعل عن ناشبة كانت إذا إال
، 182 رقم 8.  س1957 ٌونٌه 19نقض . 561. ، ص1962 رقم 7. ، مجموعة األحكام، س1956 ابرٌل 16نقض جنابً مصري   (698)

 .676. ص
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 وعمة ذلؾ اتصاؼ الدعوى المدنية بالصبغة (699)منعا لإلضرار التي قد تترتب عمى ىذا التوسع

 (700) :الجنائية في حدود معينة ىي

. إف موضوعيا ىو تعويض الضرر الناشئ عف الجريمة -

إف الحكـ بالتعويض مف المحكمة الجزائية يكمؿ أىداؼ العقوبة فييدئ مف روع المجني عميو أو  -

 .خمفو

 .(701)إف إجراءات اإلثباتات في الدعوى المدنية التبعية تفيد في جمع األدلة إلثبات الجريمة -

 .يحؽ لممدعي المدني الطعف في األمر بعدـ وجود وجو إلقامة الدعوى الجزائية -

 .تمتـز المحكمة الجنائية بالفصؿ في الدعوى المدنية التبعية مع الحكـ الصادر في الدعوى الجزائية -

 .يتوقؼ الحكـ برد االعتبار عمى قياـ المحكوـ عميو بالوفاء بالتعويضات المدنية -

يتوقؼ تحريؾ الدعوى المدنية التبعية بالطريؽ المباشر عمى تحريؾ الدعوى الجزائية في ذات  -

 .التكميؼ بالحضور الخاص بالدعوى الجزائية

إقامة دعوى الحؽ المدني تبعًا  (195)وقد أجاز قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني في المادة 

، ومؤدى ذلؾ أف القانوف قد أجاز لالدعاء الشخصي (702)لمدعوى الجزائية أماـ المحكمة المختصة

المطالبة بالتعويض مف خالؿ الدعوى المدنية بالتبعية لمدعوى الجزائية في أي حالة كانت عمييا 

                                                 
 مجلة عدد من 1266 الصفحة على المنشور 15/3/1990 تارٌخ 502/1989 رقم الحقوقٌة بصفتها األردنٌة التمٌٌز محكمة قرار (699)

 .1/1/1995 بتارٌخ المحامٌن
 .200. الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: أحمد فتحً سرور: أنظر  (700)
 فً الصادر وقرارها 236 رقم 30.س النقض محكمة أحكام مجموعة 1979 سنة ٌناٌر 21 فً الصادر المصرٌة النقض محكمة قرار (701)

 .275.ص النقض، محكمة أحكام مجموعة 30.س 1979 سنة فبراٌر 18
 على إقامتها تجوز كما المختصة المحكمة أمام الجزابٌة لدعوى تبعا المدنً الحق دعوى إقامة ٌجوز "انه على 195 المادة نصت حٌث(702)

 الدعوى فً الفصل ٌكن لم ما بات بحكم الجزابٌة الدعوى فً تفصل أن إال فٌها النظر ٌتوقؾ الحالة هذه وفً المدنً القضاء لدى حدا
 ". المتهم لجنون أوقؾ قد الجزابٌة
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الدعوى سواء قبؿ رفعيا في مرحمتي االستدالؿ والتحقيؽ أو بعد رفع الدعوى والسير بيا في مرحمة 

. (703)المحاكمة

حيث أف الدعوى المدنية التبعية ىي الدعوى القضائية : شروط قاعدة تبعية الدعوى المدنية- ثانياً 

التي يرفعيا المدعي بالحؽ الشخصي لمف نالو ضرر مباشر مف الجريمة طالبا تعويضو عف ىذا 

فإنو يتوقؼ اختصاص المحكمة . (704)الضرر وذلؾ تبعًا لمدعوى الجزائية المرفوعة عف ىذه الجريمة

الجزائية بالدعوى المدنية عمى أف يكوف الضرر ناشئا مباشرة عف الجريمة المرفوع بيا الدعوى 

الجزائية وأف تكوف الدعوى الجزائية قد دخمت حوزة ىذه المحكمة ويشترط إضافة لما سبؽ أف يكوف 

ال توجب  موضوع الدعوى المدنية بالتبعية لممطالبة بالتعويض عف الضرر الناشئ عف الجريمة وا 

 .(705)عمى المحكمة الجزائية إعالف عدـ اختصاصيا بنظر ىذه الدعوى

وبناًء عمى ما سبؽ يمكف حصر الظروؼ الواجب توافرىا النعقاد االختصاص لممحاكـ الجزائية 

 (706):بالنظر في دعوى الحؽ الشخصي ما يمي

. أف تكوف ىناؾ جريمة قد وقعت -1

 .أف تكوف دعوى الحؽ العاـ قد أقيمت أماـ المحكمة الجزائية عف نفس الجريمة  -2

 .أف يقع الضرر بصورة مباشرة عف الجريمة -3

 .أف يكوف موضوع الدعوى الشخصية المطالبة بالتعويض عف الضرر -4

 .أف ال يكوف قد صدر حكـ عف المحاكـ الحقوقية بشأف الدعوى الشخصية  -5

 .أف يقـو الدليؿ عمى ثبوت وقوع الجريمة مف المدعي عميو المتيـ -6
                                                 

 .193. شرح قانون اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: محمود مصطفى: أنظر  (703)
 .167.ص السابق، المرجع: الجوخدار حسن: أنظر (704)
 .203. الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجزابٌة، المرجع السابق، ص: أحمد فتحً سرور: أنظر  (705)
 .145. شرح قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً، المرجع السابق، ص: محمد علً الحلبً واألستاذ سلٌم الزعنون: أنظر  (706)
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 .أف ال يكوف قد أقاـ دعوى الحؽ المدني أماـ المحاكـ المدنية  -7

يجوز نقؿ دعوى الحؽ الشخصي إلى المحكمة الجزائية ما لـ يكف القضاء المدني قد فصؿ  -8

 .فييا

 .أف ال تكوف دعوى الحؽ العاـ قد سقطت بالوفاة أو بالتقادـ  -9

 .أف ال يكوف قد صدر حكـ بات في دعوى الحؽ العاـ- 10
يقضي األصؿ العاـ بتبعية الدعوى المدنية لمدعوى العامة : االستثناءات من قاعدة التبعية- ثالثاً 

 (707):-ولكف ثمة بعض الحاالت تنفصؿ فييا الدعوى المدنية عف الدعوى العامة

يمكف أف يقضى في حالة البراءة بالعطؿ والضرر بناًء عمى طمب : التعويض لممدعي عميو .1

، وذلؾ إذا ما تبيف أف المدعي (708)المدعي عميو أو طمب الفريؽ الذي استحضر كمسؤوؿ مدني

الشخصي قد تجاوز في دعواه، والقضاء بالتعويض في ىذه الحالة يعد استثناًء لقاعدة التبعية ألف 

طمب التعويض ىذا لـ يبنى عمى ضرر ناجـ عف الجريمة المقامة بيا الدعوى العامة، ذلؾ أف ادعاء 

المضرور ال يشكؿ جريمة، لكف المشرع سمح لممحكمة الجزائية أف تفصؿ في طمب التعويض المقدـ 

 وذلؾ بمناسبة نظرىا لمدعوى العامة وعمى اعتبار أف ىذه (709)مف المدعي عميو أو المسؤوؿ بالماؿ،

المحكمة قد أحاطت بجوانب الموضوع بمعرفة المتضرر ومقدار ضرره وفي ذلؾ رعاية لممدعي عميو 

وتجنيبًا لو مف المجوء لممحاكـ المدنية لممطالبة بتعويض الضرر مف جراء ما أصابو مف إقامة 

 .(710)الدعوى عميو

                                                 
 .186.ص السابق، المرجع: الجوخدار حسن: أنظر (707)
إذا صدر قرار بحفظ  التهمة أو صدر قرار حكم بالبراءة "  من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً حٌث تنص انه 200المادة   (708)

 ".فللمتهم أن ٌطالب المدعً بالحق المدنً بالتعوٌض أمام المحكمة المختصة إال إذا كان هذا األخٌر حسن النٌة
 .149. المرجع السابق، ص: محمد الحلبً والدكتور سلٌم الزعنون: أنظر  (709)
 .187.ص السابق، المرجع: الجوخدار حسن: أنظر (710)
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إذا صدر حكـ البراءة في الواقعة المنسوبة : الفصل في طمب التعويض رغم الحكم بالبراءة .2

لممتيـ عمى أساس أف القانوف ال يعاقب عمى ىذه الواقعة فإنو يمكف لممحكمة في مثؿ ىذه الحالة أف 

تقضي بالتعويض وذلؾ عمى أساس أف ىذه الواقعة تشكؿ فعاًل ضارًا لحؽ بالمدعي المدني وذلؾ 

وفقًا ألحكاـ القانوف المدني وذلؾ كوف الدعوى المدنية تخضع أماـ المحاكـ الجزائية مف الناحية 

، كما أف البراءة عمى أساس توافر مانع مف موانع المسؤولية (711)الموضوعية لقواعد القانوف المدني

والعقاب ال يمنع مف أف تقضي المحكمة بالتعويض لممدعي المدني عف اإلضرار التي إصابتو مف 

جراء الفعؿ المنسوب لممتيـ، ويختمؼ الحاؿ إذا كاف أساس الحكـ بالبراءة ىو عدـ تحقؽ حصوؿ 

الواقعة المنسوبة لممتيـ وعدـ كفاية األدلة عمى ثبوتيا، حيث ال تممؾ المحكمة الجزائية آنذاؾ أف 

 .(712)تقضي بالتعويض لممدعي بالحؽ المدني

األصؿ طبقًا لقاعدة التبعية أف انقضاء : انقضاء الدعوى العامة مع بقاء الدعوى المدنية .3

الدعوى العامة ألي سبب يؤدي إلى عدـ جواز النظر في الدعوى المدنية إال أنو يجوز لممحكمة 

الجزائية أف تبقى مختصة بنظر الدعوى المدنية رغـ سقوط الدعوى العامة بالعفو العاـ وذلؾ شريطة 

وىنا ال بد مف اإلشارة حوؿ حكـ المسألة التي . (713)إقامة الدعوى المدنية قبؿ صدور العفو العاـ 

يصدر فييا حكماف جزائياف متناقضاف اكتسبا درجة البتات بأف صار كاًل منيما ال يقبؿ الطعف بأي 

طرؽ مف طرؽ الطعف فقد ذىب رأي مف الفقو إلى أف الحجية تثبت لمحكـ الجزائي الذي حاز درجة 

                                                 
 .646.ص ،145 رقم 23.س القانونٌة القواعد مجموعة ،7/5/1972 بتارٌخ الصادر المصرٌة النقض محكمة قرار (711)
 .292.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح: عقٌدة العال أبو محمد: أنظر (712)
 العام العفو "أن فلسطٌن دولة أراضً على به والمعمول الساري 1960 لسنة 16 رقم األردنً العقوبات قانون من 50/2 المادة نصت (713)

 فرعٌة أم كانت أصلٌة عقوبة كل ٌسقط بحٌث بها الحكم وبعد بحكم اقترانها قبل العمومٌة بالدعوى وٌصدر أساسها من اإلجرام حالة ٌزٌل
 ".بها الصادر الحكم إنفاذ من وال المدنٌة بااللتزامات الشخصً للمدعً الحكم من ٌمنع ال ولكنه
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البتات أوال باعتبار أف الثاني باطؿ لتناقضو مع حكـ صادر قبمو، في حيف ذىب رأي آخر إلى أف 

 .(714)الحجية تثبت بالحكـ الجزائي الثاني باعتبار أنو نسخ الحكـ األوؿ

طالما أف الدعوى المدنية لممطالبة بالتعويض ال : نتائج قاعدة التبعية فيما يتعمق بالتكييف- رابعاً 

تنظر إال تبعا لمدعوى العامة، فإف الدعوى المدنية تتأثر بالدعوى العامة وترتبط بيا ارتباط الفرع 

باألصؿ وتأسيسا عمى ذلؾ فإف كؿ ما يطرأ عمى الدعوى العامة مف تكييؼ أو توصيؼ قانوني 

لمفعؿ المجـر فإنو ينعكس كذلؾ عمى الدعوى المدنية ال سيما وأنو إذا ما أقيمت الدعاوى العامة 

وىو األمر الذي يتعمؽ . (715)والمدنية أماـ القضاء الجزائي فإف ذلؾ يوجب الحكـ فييا بحكـ واحد

بالنظاـ العاـ ويترتب عمى مخالفتو البطالف الذي يجب عمى المحكمة أف تقضي بو مف تمقاء ذاتيا 

ولو لـ يطمب الخصـو ذلؾ كما ويجوز لكؿ الخصـو التمسؾ بو في أية مرحمة مف مراحؿ الدعوى 

وما داـ أف القضاء الجزائي يحسـ النزاع الوارد في الدعاوى . (716)ولو ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض

الجزائية والمدنية بحكـ واحد فإف ىذا الحكـ ومتى أصبح باتًا أو مبرما فإنو يحوز عمى الحجية ويناؿ 

صفة قوة القضية المقضية وذلؾ باعتبار ما ورد فيو مف صحة أو بطالف عنوانًا لمحقيقة وىو األمر 

الذي يؤدي إلى انقضاء ىذا النزاع وبالتالي عدـ جواز إعادة طرح الخصومة مرة ثانية بأي شكؿ مف 

األشكاؿ وتحت أي ستار ومف ثـ عدـ المساس بو بأي شكؿ كاف إلغاء أو تعدياًل أو تحويرًا ذلؾ أف 

                                                 
 .99.ص السابق، المرجع الزواهري، ٌوسؾ أحمد الدكتور اآلراء لهذه أشار (714)
محكمة النقض المصرٌة، . 158 بند 260. الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: أحمد فتحً سرور: أنظر  (715)

 فً 4/1/2000قرار محكمة النقض المصرٌة الصادر بتارٌخ . 646. ، ص180 رقم 7. ، مجموعة األحكام س1956 ابرٌل سنة 24نقض 
متى رفعت الدعوى مدنٌة صحٌحة بالتبعٌة للدعوى الجنابٌة بطلب التعوٌض فمن لحقه " قضابٌة حٌث قضى 61 لسنة 18347الطعن رقم 

 ".ضرر فً الجرٌمة فإنه ٌتعٌن الفصل فً هذه الدعوى وفً موضوع الدعوى الجنابٌة معا بحكم واحد
 .183. ، ص136المرجع السابق، بند : محمود محمود مصطفى:   أنظر(716)
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ىذه األحكاـ تكوف صادرة عف جية قضائية ذات اختصاص والئي استنادًا إلى قاعدة تبعية الدعوى 

. (717)المدنية لمدعوى العامة

 

 

 

 

 

 

الفرع الثاني 

حجية التكييف الجزائي لدى القضاء المدني 

  قد يتجو المضرور مف الجريمة لمقضاء المدني صاحب الوالية العامة لمفصؿ في طمب 

التعويض فتخضع الدعوى المدنية أمامو لقواعد اإلجراءات المنصوص عمييا في قوانيف المرافعات 

المدنية والتجارية، وذلؾ بما يحقؽ استقالؿ الدعوى الجزائية عف المدنية المنظورة أماـ المحاكـ 

الجزائية، إال أف ىذا االستقالؿ ليس باألمر المطمؽ وذلؾ نظرًا لوجود نوع مف االرتباط بيف الدعوييف 

بحيث يقوـ ىذا االرتباط عمى أساس وحدة الواقعة الجرمية المنشئ لمحؽ في كال الدعوتيف، ويؤدي 

ىذا االرتباط إلى تأثر الدعوى المدنية المنظورة أماـ القضاء المدني بالدعوى الجزائية والحكـ الصادر 

  (718):فييا وذلؾ مف ناحيتيف 

                                                 
 .203.ص السابق، المرجع الجزابٌة، اإلجراءات قانون فً الوسٌط: سرور فتحً أحمد: أنظر (717)
 .297.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح: عقٌدة العال أبو محمد: أنظر (718)
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وجوب التوقؼ عف الفصؿ في الدعوى المدنية إلى أف يتـ الحكـ نيائيًا في الدعوى الجزائية،  .أ

(. الجنائي يوقف المدني)وىو ما يعرؼ بقاعدة 

 .إف الحكـ الجزائي يحوز الحجية عمى الدعوى المدنية إذا صدر قبؿ الحكـ فييا .ة

 

: وبناًء عمى ما سبؽ فإننا سنتناوؿ بالدراسة في ىذا الفرع ىاتيف القاعدتيف وفقًا لمتقسيـ التالي

تقوـ ىذه القاعدة عمى فكرة مؤداىا أنو إذا ما رفعت الدعوى : قاعدة الجنائي يوقف المدني. أوالً 

المدنية أماـ المحاكـ المدنية فإنو يتوجب التوقؼ عف الفصؿ فييا إلى أف يحكـ نيائيا في الدعوى 

، ومف الجدير ذكره أف ىذه القاعدة تجد (719)الجزائية المقامة قبؿ رفعيا أو خالؿ وأثناء السير فييا

 (720):مبررًا ليا وذلؾ استنادًا لعدة اعتبارات منيا

إف الدعوى العامة تحمي المصالح العامة ال المصالح الخاصة التي ترعاىا الدعاوى المدنية  -

والحقوقية، وىو األمر الذي يحوؿ دوف السماح لمحكـ الصادر في الدعاوى المدنية بالتأثير عمى 

.  القاضي الجنائي أو الجزائي الذي يعمؿ عمى حماية المجتمع

إف القاضي الجنائي أو الجزائي يممؾ مف الوسائؿ واألدوات الفعالة ما تمكنو مف الكشؼ عف  -

 .الحقيقة وتحري الصواب وىو ما ال يممكو القاضي المدني

                                                 
 وقؾ ٌجب الجنابٌة المحاكم أمام المدنٌة الدعوى رفعت إذا "انه على الفلسطٌنً الجنابٌة اإلجراءات قانون من 203 المادة تنص (719)

 الجزابٌة الدعوى فً السٌر أوقؾ قد ٌكن لم ما فٌها السٌر أثناء أو رفعها قبل المقامة الجزابٌة الدعوى فً نهابٌا ٌحكم حتى فٌها الفصل

 وقؾ ٌجب المدنٌة المحاكم أمام المدنٌة الدعوى رفعت إذا " انه على المصري اإلجراءات قانون من 265 المادة نصت كما". المتهم لجنون

 الحقوقٌة بصفتها األردنٌة التمٌٌز محكمة وقرار". فٌها السٌر أثناء أو رفعها قبل المقامة الجنابٌة الدعوى فً نهابٌا ٌحكم حتى فٌها الفصل

 .عدالة منشورات 11/5/2003 بتارٌخ 1055/2003 رقم
 الجنابٌة، الدعوى إنهاء فً الجنابً الحكم قوة: حسنً نجٌب محمود والدكتور. 298ص السابق، المرجع: عقٌدة العال أبو محمد: أنظر (720)

 .327.ص السابق، المرجع
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حيث يجب أف يكوف ىذا الحكـ . إف الحكـ الجزائي البات يحوز الحجية أماـ القضاء المدني -

صادرا عف محكمة جزائية مختصة حتى لو كانت ىيئة قضائية متخصصة في بعض المواد 

الجنائية كالقضاء العسكري، كما تجدر اإلشارة في ىذا المقاـ أف المحاكـ المدنية تختص 

استثناءا في بعض الدعوى الجزائية مثؿ الجرائـ التي تقع أثناء المحاكمات داخؿ المحكمة 

المدنية، وبالتالي يكوف ىذا الحكـ جزائيا رغـ صدوره مف محكمة مدنية ما داـ القانوف قد خوليا 

 .(721)النظر في مثؿ ىذه الدعاوى الجزائية

وحيث أف ىذه القاعدة تتعمؽ بالنظاـ العاـ بمعنى أنيا قاعدة قانونية ممزمة لمقاضي المدني فإنو 

عماليا توافر عدد مف الشروط يمكننا اإلشارة إلييا وفقًا لما يمي  (722):يشترط لتطبيقيا وا 

وفي ىذا المقاـ يقصد بوحدة السبب أف تكوف الدعوتيف ناشئتيف : وحدة السبب في الدعوتين .1

ىو الواقعة - مدنية كانت أـ جزائية– عف الفعؿ المكوف لمجريمة، إذ يقصد بسبب الدعوى 

التي يستند إلييا المدعي في الحؽ الذي يطالب بو، فيو مصدر ذلؾ الحؽ، وفي تعبير آخر 

يعد سببا لمدعوى السند الذي يرتكف إليو المدعي فيطمب مف القضاء االعتراؼ بو وتطبيؽ 

قراره لو، التي يراد توقيع العقاب عمييا،  قواعد القانوف عميو الستخالص الحؽ الذي يدعيو وا 

أما سبب الدعوى المدنية ىو الضرر الذي لحؽ بالمدعي والذي يطالب بالتعويض عنو، مف 

أجؿ ذلؾ ما طبؽ ىذا التعريؼ عمى الدعوى الجزائية تبيف أف سببيا ىو الجريمة المسندة 

إلى المتيـ  وبذلؾ ينشأ عف ىذا الفعؿ حؽ المجتمع في الدعوى العامة وحؽ المضرور في 

التعويض عف الضرر الذي لحؽ بو، ومثاؿ وحدة السبب رفع دعوى استرداد المسروقات أماـ 

                                                 
 .95.ص السابق، المرجع: الزواهري ٌوسؾ أحمد (721)
 .20.ص السابق، المرجع المدنً، القضاء أمام الجنابً الحكم حجٌة: الذهبً أدورد: أنظر (722)
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المحكمة المدنية ثـ تحريؾ الدعوى الجزائية أماـ المحكمة الجزائية ضد الجاني بتيمة السرقة، 

إذ يتوجب عمى المحكمة المدنية في ىذه الحالة أف تتوقؼ عف السير في الدعوى وذلؾ لحيف 

لذا يمـز حتى يحوز الحكـ الجزائي قوتو أماـ . (723 )صدور حكـ بات في الدعوى الجزائية

المحكمة المدنية توافر وحدة الواقعة الجرمية أي تكوف الدعوياف المدنية والجزائية ناشئتيف 

عف واقعة إجرامية واحدة، فاالتحاد بيف الدعوييف في مصدر كؿ منيما شرط الـز لتوافر قوة 

إف : "، ىذا وقد عرفت محكمة التمييز األردنية السبب بقوليا(724)الحكـ الجزائي أماـ المدني

السبب القانوني لمدعوى ىو الفعؿ الذي تولمد منو الحؽ المدعى بو، أي الفعؿ المعبر في 

القانوف أساسا الكتساب الحؽ في المطالبة في الشيء المراد الحصوؿ عميو في 

 .(725)"الدعوى

اختمؼ كؿ مف الفقو والقضاء في تحديد نطاؽ الحجية مف : وحدة الخصوم أو األشخاص .2

حيث أشخاص الدعوى الجزائية التي صدر الحكـ بصددىا ، وفيما إذا كانت حجية الحكـ 

الجزائي مطمقة تجاه الكافة أـ نسبية بحيث تنحصر بأطراؼ الدعوى الجزائية فقط، حيث يرى 

جانب مف الفقو أف العدالة تقتضي أف تكوف الحجية قاصرة عمى خصـو الدعوى ألف العدالة 

تأبى التمسؾ بحجية الحكـ القضائي عمى مف لـ يكف خصما بالدعوى التي صدر الحكـ 

أو الخمؼ الخاص  (الورثة والموصى إلييـ)بمناسبتيا ويشمؿ ىؤالء الخصـو الخمؼ العاـ 

بشرط أف يكوف الحكـ قد صدر قبؿ انتقاؿ الحؽ إلييـ ، أما االتجاه الفقيي الذي يمنح حجية 

مطمقة لمحكـ الجزائي بحيث ال يحصرىا بأشخاص الدعوى الجزائية إذ يعتبر أف الحكـ 
                                                 

 .693.ص ،175 رقم 9.س النقض أحكام مجموعة 1958 سنة ٌونٌو 22 فً الصادر المصرٌة النقض محكمة قرار (723)
 .320.ص السابق، المرجع: رمضان السعٌد عمر (724)
 .57ص ، 1990 لسنة المحامٌن نقابة مجلة 246/87 رقم حقوق تمٌٌز (725)
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الجزائي حجة عمى الكافة كوف المتيـ يداف أو يبرأ باسـ المجتمع الذي تمثمو النيابة 

أما بالنسبة إلى موقؼ القضاء فقد استقر القضاء في مصر عمى منح الحجية . (726)العامة

المطمقة لألحكاـ الجنائية وىذا ما قررتو محكمة النقض المصرية وكذلؾ محكمة التمييز 

. (727)األردنية في العديد مف أحكاميا

إذ يستوي أف يكوف تحريؾ الدعوى الجزائية سابقا عمى رفع الدعوى : تحريك الدعوى الجزائية .3

المدنية أو خالؿ السير فييا، كما ال يشترط أف تكوف الدعوى قد رفعت بالفعؿ إلى المحكمة 

 .(728)الجزائية

حجية الحكم الجزائي أو الجنائي النيائي عمى الدعوى المدنية . ثانياً 

تقضي القاعدة العامة أف الحكـ الجزائي يحوز الحجية وقوة القضية المقضية :- المبدأ وأساسو- أوالً 

أماـ القضاء المدني وذلؾ في نقاط النزاع المشتركة بيف الدعوتيف العامة والمدنية رغـ ما بينيا مف 

اختالؼ في السبب والموضوع والخصـو وعمى القاضي المدني التسميـ بما قضى بو الحكـ الجزائي 

مف حيث وقوع الجريمة ووصفيا القانوني ونسبتيا إلى فاعميا وأف يرتب آثاره المدنية مف حيث إقرار 

 .(729)أو عدـ إقرار التعويض وفيما عدا ذلؾ تقضي المحكمة وفقًا ألحكاـ القانوف المدني

 بما (731)ىذه القاعدة كما أخذ المشرع الفمسطيني (730)أقرت أغمب التشريعات الجنائية العربية 

يقضي أف لمحكـ الجزائي الصادر عف المحكمة المختصة في موضوع الدعوى بالبراءة أو اإلدانة قوة 

                                                 
 .129.ص السابق، المرجع: الزواهري ٌوسؾ أحمد (726)
 التمٌٌز محكمة وقرار. 137.ص السابق، المرجع الزواهري، ٌوسؾ أحمد الدكتور إلٌه أشار ، 10/12/1956 تارٌخ مصري نقض (727)

 .عدالة مركز منشورات 13/5/2007 تارٌخ 3880/2006 رقم الحقوقٌة بصفتها األردنٌة
 .299.ص السابق، المرجع: عقٌدة العال أبو محمد: أنظر (728)
 .201. المرجع السابق، ص: محمود مصطفى: أنظر  (729)
 . من قانون اإلجراءات الجنابٌة المصري456المادة   (730)
 . من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌن390ًالمادة   (731)
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األمر المقضي بو أماـ المحكمة المدنية في الدعاوى التي لـ يكف قد فصؿ فييا نيائيا فيما يتعمؽ 

بوقوع الجريمة وبوصفيا القانوني ونسبتيا إلى فاعميا ويكوف لمحكـ بالبراءة ىذه القوة سواء بني عمييا 

انتفاء التيمة أو عدـ كفاية األدلة وال يكوف لمحكـ بالبراءة ىذه القوة إذا كاف مبنيًا عمى أف الفعؿ ال 

يعاقب عميو القانوف، أما في فرنسا فإف مبدأ حجية التكييؼ الجنائي عمى المدني لـ يتقرر بموجب 

نما بمقتضى نظريات الفقو والقضاء المستخمصة مف طبيعة الحكـ الجنائي . (732)نص تشريعي وا 

وبناًء عمى ما سبؽ يمكف القوؿ أف مظاىر سيادة الدعوى الجزائية عمى الدعوى المدنية تبرز 

وتظير مف خالؿ مبدأ حجية الشيء المحكوـ بو نيائيًا أماـ القضاء المدني ويعبر عف ىذه القاعدة 

بقاعدة حجية الجزائي عمى المدني وتعني ىذه القاعدة أف القاضي المدني يتقيد عند النظر في 

الدعوى المدنية بما قضى بو الحكـ الجزائي مف فصؿ وىو بذلؾ ال يحكـ بعكس ما انتيى إليو 

. القضاء الجزائي 

أما أساس ومبررات مبدأ حجية الحكـ الجزائي أماـ القضاء المدني فيمكف أف نتناوليا عمى النحو 

:- التالي

تختص المحكمة الجزائية أصاًل ببحث وقوع الجريمة وتكييفيا القانوني ونسبتيا إلى فاعميا والقضاء  .1

الجزائي ىو األقدر عمى القياـ بيذه الوظيفة مف القضاء المدني وذلؾ لما يممكو مف وسائؿ فعالة في 

التحقيؽ والمحاكمة واإلثبات التي ال تتوافر لممحكمة المدنية وعميو كاف مف الطبيعي أف يكوف ألحكاـ 

. (733)القضاء الجزائي الحجية أماـ القضاء المدني

                                                 
 .1176. الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: أحمد فتحً سرور: أنظر  (732)
 .437. اإلجراءات الجنابٌة فً التشرٌع المصري، المرجع السابق، ص: مؤمون سالمه: أنظر  (733)
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إف الحكـ الجزائي باعتباره صادرًا في دعوى عمومية تتعمؽ بحؽ المجتمع في العقاب أوجب عمى  .2

 .المشرع أف يكفؿ ويضمف الييبة والحجية ليذه األحكاـ عمى الكافة ومنيـ القضاء المدني

يعد مبدأ حجية التكييؼ القانوني عمى الدعوى المدنية تطبيقًا لمبدأ وحدة التنظيـ القضائي وما  .3

يقتضيو مف تجنب تضارب األحكاـ القضائية، فمف غير المعقوؿ أف توقع المحكمة الجزائية العقاب 

عمى شخص في جريمة وقعت منو ثـ تأتي المحكمة المدنية فتقضي بأف الفعؿ المكوف لمجريمة لـ 

 .يقع منو

وجوب أف يكوف لألحكاـ الجزائية ىيبتيا لدى الجميع وىو األمر الذي يؤدي إلى منع التعارض بيف  .4

األحكاـ وأف السماح لألفراد بمناقشة صحة ىذه األحكاـ مف جديد أماـ المحاكـ المدنية يضعؼ ويناؿ 

 .(734)مف االحتراـ الواجب ليذه األحكاـ ويمس ىيبتيا

ترفع الدعوى الجزائية باسـ المجتمع ولحساب كافة أفراده لممطالبة بحؽ عاـ ىو حؽ الدولة في  .5

العقاب ويتعمؽ موضوع الدعوى الجزائية بحرية وحياة سائر أفراد المجتمع وحقوقيـ وىو األمر الذي 

 .ينبغي معو أف يكوف لمحكـ عف ىذه الدعوى الحجية واالحتراـ عمى جميع أفراد المجتمع

لمقضاء الجزائي سمطات واسعة في التحقيؽ إضافة إلى ذلؾ أف الدعوى الجزائية يسبقيا عادة تحقيؽ  .6

ابتدائي واٍؼ وعميو فقد كاف مف الطبيعي أف تكوف نتائج التحقيؽ الذي يجريو القضاء الجزائي أقرب 

إلى تحري وجو الصحة والصواب مف كؿ تحقيؽ قد يجري بمعرفة أي جية أخرى وبناًء عمى ذلؾ 

 .(735)يكوف مف المنطقي أف تمتـز المحكمة المدنية بما قضى بو وقرره القضاء الجزائي

:- نطاق حجية الحكم الجزائي في مواجية القاضي المدني- ثانيا     

                                                 
(734)

 .254. مبادئ اإلجراءات الجنابٌة فً القانون المصري، المرجع السابق، ص: رإوؾ عبٌد:  أنظر 
 .253. المرجع السابق، ص: رإوؾ عبٌد: أنظر  (735)
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   ال يقتصر الحكـ الجزائي في حجيتو أماـ القضاء المدني عمى الدعوى المدنية بالمعنى الضيؽ

نما يشمؿ كذلؾ جميع الدعاوى المدنية ذات الغايات المدنية  دعاوى تعويض الضرر الجزائي وا 

الناشئة عف الجريمة كدعاوى المعاف أو الطالؽ المترتبة عمى جريمة الزنا وحرماف الوارث مف 

اإلرث في جريمة قتؿ الموروث، ونظرًا لعدـ اشتراط وحدة الخصوـ في الدعوتيف العامة والمدنية 

. فإف الحكـ الجزائي يحوز حجيتو أماـ القضاء المدني تجاه الكافة

  ويرتبط القاضي المدني بالوقائع التي فصؿ فييا القاضي الجزائي دوف التكييؼ القانوني الذي

تضمنو الحكـ الجزائي ليذه الوقائع، مف الناحية الجزائية فإذا قرر القاضي الجزائي براءة سائؽ 

سيارة مف تيمة القتؿ الخطأ مثال ألنو قرر أف الوقائع الثابتة ضده ال تكفي بحد ذاتيا لتكويف 

عناصر الجـر الجنائي، فالقاضي المدني غير ممـز بيذا التكييؼ القانوني الذي تضمنو الحكـ 

الجزائي بؿ يجب عميو أف يمتـز بالتكييؼ المدني لممسؤولية والقاضي بافتراض الخطأ في جانب 

السائؽ ومف ثـ يقرر القاضي المدني بالتعويض عمى السائؽ الذي انتيى القاضي الجزائي إلى 

 .براءتو

  وال يتقيد القاضي المدني بما فصؿ فيو القاضي الجزائي مف الوقائع إال بما كاف الفصؿ فييا

 أما ما فصؿ فيو القاضي المدني مف وقائع لـ يكف فصمو فييا (.736)ضروريًا لقياـ الحكـ الجزائي

( 111)ضروريا لقياـ الحكـ الجزائي فإف القاضي المدني ال يتقيد بو، وىذا ما نصت عميو المادة 

ال يرتبط القاضي  "2001 لسنة 4مف قانوف البينات في المواد المدنية والتجارية الفمسطيني رقـ 

، "المدني بالحكـ الجزائي إال في الوقائع التي فصؿ فييا ىذا الحكـ وكاف فصمو فييا ضرورياً 

إذا قضى الحكـ الجزائي برفع " مف ذات القانوف والتي تنص  (112)وكذلؾ في نص المادة 
                                                 

(736)
 .80. ، ص19 ق 25.  أحكام النقض س3/2/1974قرار محكمة النقض المصرٌة،  
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التبعية عف المدعى عميو مقتصرا عمى بحث الفعؿ مف ناحية تجريـ مف غير نفي وقوعو فإنو ال 

، وقضت محكمة التمييز "يحوؿ دوف مالحقة المدعي عميو أماـ القضاء المدني بالتعويض

إذا حكمت المحكمة الجزائية عمى المدعي عميو بالتعويض ىف الحؽ المدني " األردنية بأنو 

الناشئ عف ارتكاب جريمة خيانة األمانة ولـ يتناوؿ الحكـ الجزائي الحقوؽ المدعى بيا في 

الدعوى المدنية لذا فاالحتجاج بالحكـ الجزائي غير مقبوؿ ألف  حجية الحكـ الجزائي تقتصر 

، إال أف اإلشكاؿ يتبدى في تقرير ما إذا كاف ما (737)"عمى ما بت فيو وال تتناوؿ غيره مف الحقوؽ

فصمت بو المحكمة الجزائية ضروري لمبت في دعوى الحؽ العاـ مف عدمو، وقد وضعت محكمة 

إف أحكاـ المحاكـ الجزائية الصادر في "التمييز األردنية لذلؾ معيارا ورد في قرار ليا جاء فيو 

صميـ الدعوى الجزائية ال يكوف ليا قوة الشيء المحكـو بو وال تكوف حجة عمى الغير إال فيما 

، (738)كاف داخال في موضوع التيمة التي طرحت أماميا ومتعمقا بأوجو النزاع التي فصمت فييا

ونظرًا ألف الحكـ الجزائي قد يصدر باإلدانة أو البراءة فإنو يتعيف أف نتطرؽ لكال ىذيف الفرضيف 

 :-عمى النحو التالي

فإذا ما أصدر القاضي الجزائي حكمو باإلدانة كاف الزمًا عميو : الحكم الجزائي الصادر باإلدانة- 

: التعرض لعدد مف الوقائع وإلثباتاتيا لتمكينو مف إصدار الحكـ باإلدانة ومف ىذه الوقائع

فالقاضي المدني يتقيد بما أثبتو القاضي الجزائي في شأف الخطأ سواء : فبالنسبة لركف الخطأ .1

. في عنصره المادي أو عنصره المعنوي

                                                 
 نقابة مجلة عدد من 1430 الصفحة على المنشور 6/6/1981 تارٌخ 1981 /56 رقم الحقوقٌة بصفتها األردنٌة التمٌٌز محكمة قرار (737)

 .1/1/1981 بتارٌخ المحامٌن
 بتارٌخ المحامٌن نقابة مجلة عدد من 98 الصفحة على المنشور 29/1958 رقم الحقوقٌة بصفتها األردنٌة التمٌٌز محكمة قرار (738)

1/1/1958. 
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فإذا أثبت القاضي الجزائي االعتداء تقيد القاضي المدني بذلؾ وليس لو أف يقضي  -

. (739)بعكسو

ذا اثبت القاضي الجزائي أف المتيـ مسؤوؿ عف الخطأ تقيد القاضي المدني بذلؾ - .  (740)وا 

 .وليس لو نفي المسؤولية عف المدعى عميو بدعوى عدـ التمييز أو قياـ حالة الدفاع الشرعي

ذا وصؼ الحكـ الجزائي الخطأ عمى أنو عمد أو غير عمد تقيد القاضي المدني بذلؾ  - وا 

وليس لو أف يخرج عف ىذا التكييؼ ألف وصؼ الحكـ ال يؤثر عمى وصؼ الجريمة كما 

تممؾ المحكمة عند تقدير التعويض أف ال تتقيد بما ذىب إليو الحكـ الجزائي مف منح 

 .الظروؼ المخففة لممتيـ

أما بالنسبة لمضرر وعالقة السببية التي تربط الخطأ بالضرر فيجب التفرقة بشأنيما بينما إذا  .2

ثباتيما ضروريا لقياـ الحكـ الجزائي أو غير ضروري : كاف التعرض ليما وا 

يتقيد القاضي المدني بالحكـ الجزائي " أف يكوف ضروريا التعرض ليما " في الحالة األولى -

. سواء نفى الحكـ الجزائي وجود الضرر وعالقة السببية أـ أثبت قياميما

 أي إذا لـ يكف الضرر ركنا في الجريمة فسواء أثبت القاضي الجزائي وفي الحالة الثانية -

 .وجود الضرر أـ نفاه فإف ذلؾ ال يقيد القاضي المدني

 لذا نرى أف حجية الحكـ الجزائي أماـ المحاكـ المدنية ترتبط دائما بالوجود المادي دوف القانوني 

لمجريمة، ذلؾ أف انتفاء الوجود القانوني لمجريمة يقابؿ عدـ المسؤولية والتي ال تكوف لمحكـ 

الصادر بتقريرىا أيو حجية أماـ المحاكـ المدنية، وكذلؾ تمتـز المحكمة المدنية بما قررتو 

                                                 
(739)

 ..357 فقرة 335. ، ص7. ، مجموعة القواعد القانونٌة ج1947 أٌار 12محكمة النقض المصرٌة فً  
(740)

 .253. ، ص1959، مجلة القانون العام 8/2/1959محكمة النقض السورٌة، قرار بتارٌخ  
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المحكمة الجزائية مف نسبة الجريمة التي قررت وقوعيا إلى شخص معيف وبالتالي إسناد 

المسؤولية الجزائية عنيا إليو، ليذا فال يجوز مثال لممحكمة المدنية أف تعود لتمـز شخصا ما 

 .بالتعويض عف جـر ما بعد أف برأتو منو المحكمة الجزائية تبعا لتقريرىا عدـ نسبتيا إليو

فإذا صدر الحكـ الجزائي بالبراءة تقيد القاضي المدني بما أثبتو :- الحكم الجزائي صادر بالبراءة-  

فإذا أثبت القاضي الجزائي عدـ وجود الخطأ، أو عدـ نسبتو . (741)ىذا الحكـ بما يعد ضروريًا لقيامو

إلى الفاعؿ أو عدـ مسؤولية المتيـ عف االعتداء الواقع ألنو كاف غير مميز أو كاف في حالة الدفاع 

المشروع تقيد القاضي المدني بما أثبتو الحكـ الجزائي في ىذا الصدد ألف ما  تعرض لو الحكـ كاف 

ضروريًا لقيامو، ومف ثـ لـ يكف لمقاضي المدني في ىذه الفروض أف يقرر أف المتيـ قد أرتكب 

ذا  الخطأ المنسوب إليو أو انو ارتكبو وىو مميز أو أنو ارتكبو ولـ يكف في حالة الدفاع المشروع، وا 

حكـ القاضي الجزائي بالبراءة ألف الفعؿ المنسب إلي المتيـ ال يعد خطأ جزائي فال يحوؿ ذلؾ دوف 

ذا قضت محكمة  مساءلة المتيـ مساءلة مدنية ألف الفعؿ قد يعد بالرغـ مف ذلؾ خطأ مدني، وا 

الجنايات بالبراءة أو عدـ المسؤولية  بسبب كوف المتيـ عديـ التمييز فيذا ال يعفييا مف أف تقضي 

. (742)بالتعويض المدني

لذلؾ نرى أف البراءة تتأسس ألحد سببيف إما انتفاء التيمة أو عدـ كفاية األدلة ففي الحالتيف  

يكوف لحكـ البراءة ذات الحجية ، وىذا ما قضت بو محكمة التمييز األردنية في العديد مف قراراتيا 
(743) 

                                                 
(741)

وقرار محكمة النقض المصرٌة الصادر بتارٌخ . 260. ، ص47، محكمة أحكام النقض رقم 20/2/1968 نقض جنابً مصري  
 حٌث قضى بصدور حكم بالبراءة ٌمس أسس الدعوى المدنٌة بما ٌقٌد حرٌة 729.، ص128 رقم 36. أحكام النقض س30/5/1985

 ..القاضً المدنً
 .334. ، ص1959النشرة القضابٌة اللبنانٌة عام   (742)
 .عدالة مركز منشورات 2/11/1998 تارٌخ 1948/1998 رقم الحقوقٌة بصفتها األردنٌة التمٌٌز محكمة قرار (743)
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وخالصة ما تقدـ فإف الحكـ الجزائي سواء كاف صادرًا بالبراءة أو اإلدانة ذو حجية أماـ القضاء 

المدني في كؿ ما يتعمؽ بوقوع الجريمة ووصفيا القانوني  وتكييفيا ونسبتيا إلى فاعميا، وال تحوز 

الحجية أجزاء الحكـ الجزائي التي فصمت بيا أو قررتيا دوف ضرورة، أي أنيا لـ تكف ضرورية 

لموصوؿ إلى نتيجة الحكـ الجزائي أي غير مؤثرة في نتيجة الدعوى الجزائية مثؿ  الظروؼ العرضية 

. (744)أو مساىمة المجني عميو في الخطأ 

فالقضاء المدني مقيد بما قضى بو القاضي الجزائي فيما يتعمؽ بصحة وقوع الجريمة  -

. ووجودىا المادي أو القانوني أو عدـ وقوعيا

 .والقضاء المدني مقيد بما قضى بو القاضي الجزائي فيما يتعمؽ بالوصؼ القانوني لمجريمة -

والقضاء المدني مقيد كذلؾ بما قضى بو القاضي الجزائي فيما يتعمؽ بنسبة الجريمة إلى  -

 .فاعميا

يتميز مبدأ حجية الحكـ الجزائي عمى الدعوى المدنية بخاصيتيف  :خصائص حجية ىذا المبدأ- ثالثاً 

 :-ىما

ويعني ىذا المبدأ أف األحكاـ الجزائية تكوف دائما محؿ ثقة مطمقة :- الحجية المطمقة لممبدأ. 1

وتبقى آثارىا نافذة عمى الدواـ وىو األمر الذي يستمـز أف ال تكوف ىذه األحكاـ معرضة في أي وقت 

إلعادة النظر في الموضوع الذي صدرت فيو وذلؾ خالفًا لمحكـ المدني الذي ال يتمتع إال بحجية 

نسبيو وال يحتج بو إال عمى الخصـو وخمفيـ العاـ وبذلؾ فإف الحكـ الجزائي يتمتع بحجية مطمقة 

ف لـ يكونوا خصومًا في  تسري عمى الخصوـ في الدعوى الجزائية والخصوـ في الدعوى المدنية وا 

الدعوى الجزائية أو العامة وىذا ما يعني أف التمسؾ بيذه الحجية ال يستمـز إتحاد الخصـو في 
                                                 

 .630. اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: محمد زكً أبو عامر: أنظر  (744)
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الدعوتيف العامة والمدنية وبذلؾ يجوز االحتجاج بو عمى المجني عميو ولو لـ يكف مدعيًا بالحؽ 

كما يتمتع الحكـ الجزائي بالحجية المطمقة . (745)المدني وعمى المسؤوؿ عف الحقوؽ المدنية والضامف

، وتجدر اإلشارة أف التمسؾ "دعاوى المطالبة بالتعويض" عمى كافة الدعاوى المدنية بالمعنى الضيؽ 

بحجية الحكـ الجنائي الصادر عف المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجزائي ال تكوف إال أماـ 

المحاكـ المدنية وليس لدى المحاكـ الجنائية نفسيا وىي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية لمدعاوى 

قضي بأف حجية الحكـ الجنائي الحائز لقوة الشيء المقضي بو ال "وتطبيقًا لذلؾ . (746 )الجزائية

يجوز التمسؾ بو أماـ المحكمة االستئنافية المنظور أماميا الطعف في الدعوى المدنية أصال في حالة 

صدور الحكـ في الدعوى الجزائية باتًا لعدـ الطعف فيو، ويكوف لممحكمة االستئنافية أف تقوـ ببحث 

عناصر الجريمة مف حيث توافر أركانيا وثبوت الفعؿ المكوف ليا في حؽ المتيـ مف جية وقوعو 

غير مقيدة في ذلؾ بقضاء الدرجة األولى وال يمنع ىذا مف كوف الحكـ في ... وصحة نسبتو إليو و 

 .(747)"الدعوى الجنائية قد حاز قوة األمر المقضي

يذىب القضاء الفرنسي لألخذ بتعمؽ مبدأ حجية الحكـ الجزائي : تعمق مبدأ الحجية بالنظام العام. 2

أماـ القضاء المدني بمصالح خاصة بحيث ال يجوز والحاؿ ىذه أف تطبقو المحكمة المدنية مف تمقاء 

ذاتيا، كما وال يجوز التمسؾ بو ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض، إال أف غالبية الفقياء إضافة لقرارات 

محاكـ النقض في العديد مف الدوؿ تعتبر حجية الحكـ الجزائي عمى الدعوى المدنية مف النظاـ 

بما في ذلؾ جانبيا المتصؿ بالتكييؼ القانوني لمواقعة، فميس لمف تقررت لو أف يتنازؿ . (748)العاـ

                                                 
 .503.  الجزء األول، ص1996 3شرح قانون اإلجراءات الجنابٌة، طـ: عبد الؽرٌب: أنظر  (745)
 .280. ، ص65مجموعة أحكام النقض رقم - 1945 مارس 14محكمة النقض المصرٌة   (746)
(747)

 .984. ، ص199، مجموعة أحكام النقض رقم 1968 نوفمبر 18 محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً  
المشكالت العملٌة الهامة فً اإلجراءات الجنابٌة و الدكتور أحمد فتحً سرور، الوسٌط فً قانون اإلجراءات : رإوؾ عبٌد: أنظر  (748)

النظرٌة العامة للتكٌٌؾ : والدكتور محمد محمود إبراهٌم. حجٌة الحكم الجزابً أمام القضاء المدنً: والدكتور ادوارد الذهبً. الجنابٌة
 .القانونً
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عنيا بؿ أف المحكمة تتقيد بو مف تمقاء ذاتيا ودوف انتظار طمب أو دفع مف صاحب الشأف، ويجوز 

االحتجاج بالحكـ الجزائي في أيو حالة كانت عمييا الدعوى المدنية، ذلؾ أف الحكـ الجزائي ييدؼ 

إلى تحقيؽ العدالة وحماية مصمحة المجتمع وصيانة الحقوؽ والحريات، باإلضافة إلى أف اإلجراءات 

الجزائية بالغة األىمية والدقة وسريعة وفعالة إضافة لرسوخ قواعد اإلثبات استنادًا لسمطات ىذه 

المحكمة الواسعة في تحقيؽ ومناقشة الخصـو وجمع األدلة الثبوتية مما يجعؿ الحكـ الجزائي يتفوؽ 

 . (749)عمى الحكـ الصادر مف المحكمة المدنية الذي ييدؼ فقط إلى تحقيؽ المصالح الشخصية

لكي يكوف لمحكـ الجزائي الصادر في الدعوى العامة الحجية أماـ : شروط مبدأ الحجية- رابعا

القضاء المدني المنظور أمامو الدعوى المدنية فيما يتصؿ بالتكييؼ القانوني لمواقعة ينبغي أف تتوافر 

 :-فيو عدة شروط سنتناوليا عمى النحو اآلتي

أي أف يتمتع الحكـ الجنائي بخاصيتو النيائية ليكوف لو السيادة : أن يكون الحكم الجزائي باتاً . 1

عمى القاضي المدني وىذا الحكـ النيائي يشؿ ويوقؼ سمطة تكييؼ الدعوى ويقدـ لمقاضي المدني 

تكييفًا مفروضا عميو رغما عف إرادتو ذلؾ أف الحكـ البات ينطؽ بالكممة األخيرة في الموضوعات 

التي فصؿ فييا، أما الحكـ غير النيائي وغير البات كاألحكاـ التمييدية فال أثر ليا أماـ المحاكـ 

وذلؾ كمو يوجب عمى المحكمة المدنية إذا رفعت الدعوى المدنية أماميا أثناء تحريؾ  .(750)المدنية

الدعوى الجزائية وقبؿ صدور الحكـ البات فييا أف توقؼ المحكمة المدنية الفصؿ في الدعوى حتى 

ذا كاف الحكـ الجزائي الصادر بعدـ المسؤولية عمى أساس  يصدر حكـ بات  في الدعوى العامة، وا 

أف القانوف ال يعاقب عمى الفعؿ المنسوب لممتيـ فيذا الحكـ ال يكوف حجة أماـ المحكمة المدنية 

                                                 
 .175. المرجع السابق، ص: محمد علً الحلبً والدكتور سلٌم الزعنون: أنظر  (749)
 .33. ، مجلة المحامٌن، السنة الثالثة، ص955/79تمٌٌز جزاء رقم   (750)
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الحكـ : وىذا ما قضت بو محكمة النقض المصرية بقوليا. بمعنى أنو ال يمنعيا مف الحكـ بالتعويض

الجزائي ال تكوف لو قوة الشيء المحكـو بو أماـ المحاكـ المدنية إال إذا كاف باتا ال يقبؿ الطعف إما 

 .(751)الستنفاذ طرؽ الطعف الجائزة فيو أو لفوات مواعيدىـ

وفي ىذا الصدد يثور التساؤؿ عف مدى حجية الحكـ الجزائي الغيابي عمى الدعوى المدنية، 

حيث ذىبت محكمة النقض الفرنسية العتبار الحكـ الغيابي الصادر عف محكمة الجنايات ال يحوز 

حجية الشيء المحكـو فيو أماـ القضاء المدني، وىو ما ذىبت إليو محكمة النقض المصرية وذلؾ 

باعتبار أف الحكـ الغيابي الصادر عف محكمة الجنايات ال يحوز حجية الشيء المحكـو فيو أماـ 

والراجح لدى الفقو أف األحكاـ الغيابية الصادرة عف محكمة الجنايات ال تحوز . (752)القضاء المدني

الحجية أماـ القضاء المدني ألنيا عرضة لإللغاء إذا حضر المتيـ أو قبض عميو وتعاد محاكمتو مف 

.  (753)جديد

وكذلؾ فال تحوز الحجية القرارات الصادرة عف النيابة العامة في معرض قياميا بالتحقيؽ 

قرار الحفظ الذي تصدره النيابة العامة "االبتدائي، وبذلؾ قضت محكمة النقض المصرية بقوليا بأف 

أيًا كاف سببو، سواء ألنيا قدرت أف وقوع الحادث ال يرد إلى وقوع خطأ ميما كانت صورتو، أو ألف 

نسبة الخطأ إلى شخص بعينو غير صحيح أو لـ يقـ عميو دليؿ كاؼ، ىذا القرار ال يحوز قوة األمر 

المقضي قبؿ المضرور بالحادث فال يحوؿ بينو وبيف الدعوى المدنية التي يقيـ فييا الدليؿ عمى 

                                                 
 .662.ص ،21س 1970 سنة المصرٌة النقض مجموعة أبرٌل 21 مدنً المصرٌة النقض محكمة حكم (751)
(752)

 .919. ، ص161، مجموعة أحكام محكمة النقض رقم 1989 مارس سنة 3 محكمة النقض المصرٌة  مدنً،  
الدكتور محمد . 185. ، ص121م، بند 1960حجٌة الحكم الجنابً أمام القضاء المدنً، رسالة ماجستٌر سنة : ادوارد الذهبً: أنظر  (753)

 .170. شرح قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً، المرجع السابق، ص: علً الحلبً األستاذ سلٌم الزعنون
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الحجية "وكذلؾ ما قضت بو محكمة التمييز األردنية بأف . (754)"الخطأ ونسبتو إلى المدعى عميو فيو

. (755)"مف قانوف البينات (41)لألحكاـ وليس لإلدعاءات التي لـ تقترف بحكـ كما ىو صريح المادة 

فقد أجمع الفقو : أن يكون الحكم الجزائي فاصاًل في موضوع الدعوى الجزائية باإلدانة أو البراءة. 2

. (756)الجنائي عمى أف يكوف الحكـ الجنائي الصادر في موضوع الدعوى قاضيًا باإلدانة أو البراءة

سواء كاف الحكـ صادرًا عف محكمة جنائية عادية أو خاصة أو استثنائية وبذلؾ ال يكوف لألحكاـ 

التمييدية أو التحضيرية التي تصدر قبؿ الفصؿ في الموضوع حجية إزاء القضاء المدني، كما 

ويخرج عف نطاؽ القاعدة جميع القرارات اإلدارية حيث أف العبرة فقط باألحكاـ النيائية التي تصدرىا 

، فيشترط في الحكـ الجزائي لكي يحوز الحجية أف يكوف فاصال في موضوع الدعوى (757)المحاكـ

الجزائية في منطوقو لذلؾ ال تحوز الحجية والقوة أماـ القضاء المدني األحكاـ التي تصدر قبؿ 

، وىذا (758)الفصؿ في الموضوع كاألحكاـ التمييدية التحضيرية وأحكاـ عدـ القبوؿ وعدـ االختصاص

ما أكدتو محكمة التمييز األردنية عمى عدـ اعتبار ىذه األحكاـ قضائية قطعية وىي بذلؾ ال تعد 

، كما أوضحت محكمة (759)منيية لمخصومة أو فاصمة في الموضوع وبالتالي ال تحوز حجية مطمقاً 

انو استقر االجتياد عمى أف "التمييز األردنية مفيـو الحكـ القضائي الفاصؿ في الموضوع بقوليا 

الحكـ المنيي لمخصومة في الدعوى والذي يقبؿ الطعف ىو الحكـ المنيي لمخصومة بمجموع طمباتيا 

أو بأي جزء منيا قابؿ لمتجزئة، وترفع بو يد المحكمة عف ىذا الجزء نيائيًا وعميو فال يجوز الطعف 

بالقرار الصادر عف محكمة البداية في الطمب المقدـ مف المدعى عميو لرد الدعوى قبؿ الدخوؿ 
                                                 

 . 65.ص السابق، المرجع الزواهري، ٌوسؾ أحمد عن 27/10/1949 تارٌخ مدنً نقض (754)
 من 1640 الصفحة على المنشور 14/7/1980 تارٌخ( خماسٌة هٌبة )115/1980 رقم الحقوقٌة بصفتها األردنٌة التمٌٌز محكمة قرار (755)

 .1/1/1980 بتارٌخ المحامٌن نقابة مجلة عدد
 .1178. المرجع السابق، ص- الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجزابٌة: أحمد فتحً سرور: أنظر  (756)
 .1178. الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجزابٌة، المرجع السابق، ص: أحمد فتحً سرور: أنظر  (757)
 . 75.ص السابق، المرجع: الحلبً سالم علً محمد (758)
 .764.ص ،73 لسنة المحامٌن نقابة مجلة 31/73 رقم حقوق تمٌٌز (759)
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باألساس لعدـ االختصاص المكاني أو لمرور الزمف بأنو ال ينيي الخصومة كميا وال يرفع يد الدعوى 

 .(760)"مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية (170)عف المحكمة عمال بنص المادة 

وقد أممت ىذا الشرط فكرة النظاـ العاـ التي تقوـ عمييا حجية الحكـ الجزائي أماـ القضاء 

المدني فضاًل عف أف الحكـ الجزائي ىو الذي يفصؿ في أمور يتصور أف تثيرىا الدعوى المدنية 

ويحتج فييا بما قرره ىذا الحكـ، وفي ىذا المقاـ ال بد مف اإلشارة أف األحكاـ التي تكوف منتجة 

وذات أثر أماـ القضاء المدني ىي األحكاـ الصادرة عف القضاء الوطني أما تمؾ األحكاـ الصادرة 

عف القضاء األجنبي فال يمكف ليا أف تجوز الحجية أو أف يكوف ليا أثر لدى القضاء الوطني ومنو 

. المحاكـ الحقوقية

وقضت بيذا الشرط محاكـ : أن يكون الحكم الجزائي سابقًا في صدوره عمى الحكم المدني. 3

النقض وذلؾ نظرًا العتبارات االستقرار القانوني والحفاظ عمى المراكز القانونية ألطراؼ الدعوى 

 .(761)المدنية

فإذا كاف قد صدر ىذا الحكـ : عدم صدور حكم بات من القضاء المدني في الدعوى المدنية. 4

فإنو يحوز قوة الشيء المحكوـ فيو حتى ولو كاف مناقضًا لما قضى بو الحكـ الجزائي، وذلؾ أنو إذا 

فصؿ في الدعوى المدنية فصاًل باتًا فإف ذلؾ يعني أنيا تكوف قد خرجت مف والية المحكمة المدنية 

 .(762 )وال تممؾ الرجوع إلييا ولو تناقض الحكـ الذي أصدرتو فييا مع الحكـ الجزائي

ذلؾ أف مجاؿ الحجية مقتصر عمى الدعوى المدنية : إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء المدني. 5

التي ينظرىا القضاء المدني ومؤدى ذلؾ أنو ال مجاؿ ليذه الحجية إذا كانت الدعوى المدنية مطروحة 

                                                 
 .1181.ص ،1994 لسنة المحامٌن نقابة مجلة 942/92 رقم حقوق تمٌٌز (760)
 .33. ، ص72، مجموعة أحكام النقض رقم 1976 ٌناٌر 8محكمة النقض المصرٌة،   (761)
 .202. شرح قانون اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: محمود مصطفى: أنظر  (762)
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عمى القضاء الجزائي تبعًا لمدعوى الجزائية ذلؾ أنو في ىذه الحالة يفصؿ القاضي الجزائي في 

 كما أف (.763)الدعوتيف بحكـ واحد مما يعني أنو يمـز نفسو في كؿ مف الشطريف بما قرره اآلخر

ف نشأتا عف سبب واحد إال أف موضوع كال منيما مختمؼ  مما ال يسمح  الدعوى الجزائية والمدنية وا 

التمسؾ بقوة األمر المقضي إضافة إلى أف الحكـ الذي يصدره القضاء الجزائي في الدعوى المدنية 

وبالتالي فال  .(764)عمى نحو تبعي ال يعتبر حكما الجزائيًا ومف ثـ ال حجية لو عمى القضاء المدني

مجاؿ ألعماؿ الحكـ الجزائي في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لمدعوى الجزائية أماـ القضاء 

الجزائي متى طعف باالستئناؼ في الدعوى المدنية وحدىا وصار الحكـ الجزائي باتًا لعدـ الطعف فيو 

إذ يكوف لممحكمة االستئنافية أف تتعرض لبحث عناصر الجريمة مف حيث توافر أركانيا وثبوت 

ليترتب عمى ذلؾ آثاره القانونية غير مقيدة في ذلؾ بقضاء .... الفعؿ المكوف ليا في حؽ المتيـ

 .(765)محكمة الدرجة األولى

لكي يفرض عمى القاضي المدني تكييفات :  وحدة الواقعة في كاًل من الدعوى الجزائية والمدنية.6

صنعيا القاضي الجزائي يجب أف تكوف الواقعة أساس مشترؾ لمدعوتيف بمعنى أف تكوف الواقعة 

القانونية األساس المشترؾ وىذا ال يمـز أف يكوف ىناؾ إتحاد في الخصـو أو في الموضوع كما ىي 

القاعدة العامة في حجية األحكاـ ألف الدعوتيف الجزائية والمدنية مختمفتاف في كؿ ذلؾ ومف ثـ فإف 

حجية الحكـ الجزائي ىذا أماـ المحكمة المدنية ىي استثناء مف القواعد العامة المتعمقة بحجية 

                                                 
 .1177. الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق، ص: أحمد فتحً سرور: أنظر  (763)
 .322. شرح قانون اإلجراءات الجزابٌة، المرجع السابق، ص: محمود نجٌب حسنً: أنظر  (764)
 .651. ، ص137، مجموعة أحكام محكمة النقض رقم 1977 ماٌو 29محكمة النقض المصرٌة،   (765)
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األحكاـ، إذ يكفي ىنا لالحتجاج بالحجية أف تكوف ىناؾ وحدة في الواقعة الجزائية التي كانت أساسًا 

 .(766)لمدعوتيف الجزائية والمدنية معاً 

أنو وحتى نكوف أماـ تكييؼ قانوني مفروض عمى القاضي المدني يجب أف : وخالصة القوؿ

تكوف الواقعة المدنية أي التي طرحت بدعوى مدنية ىي ذاتيا التي طرحت بدعوى جزائية إذ أنو في 

ىذه الحالة ال يستطيع القاضي المدني بصدد الدعوى المدنية أف يخرج عف نطاؽ الواقعة في الشؽ 

ال كاف حكمو مشوبا بالخطأ في القانوف مستوجبًا  الجنائي ويمـز بما قضى بو والتكييؼ القانوني وا 

. (767)نقضو

وذلؾ كالفصؿ في : أن يكون الحكم الجزائي فاصاًل في موضوع الزم لمحكم في الدعوى الجزائية .7

إثبات وقوع الجريمة، وتكييفيا القانوني، ونسبتيا إلى المتيـ، أما األمور غير الضرورية كثبوت 

الضرر أو عدـ وقوعو أو حجمو فال تأثير لو في تكييؼ الجريمة وال يمـز القاضي المدني ذلؾ 

والحكـ الفاصؿ في الموضوع ىو ذلؾ الحكـ . حيث أف الفصؿ في ىذه األمور ليس ضرورياً 

الذي يطبؽ قواعد قانوف العقوبات عمى الفعؿ المسند إلى المتيـ ليحدد تكييفو ويقضي إما 

بالبراءة أو اإلدانة، فإذا صدر الحكـ بثبوت ارتكاب الجريمة ونسبتيا إلى المتيـ فيكوف باإلدانة، 

أما إذا صدر بخالؼ ذلؾ فيكوف براءة ويكوف بعدـ المسؤولية بعد تقرير اإلدانة في حاؿ إقرار 

الحكـ وثبوت وقوع الجريمة ونسبتيا إلى المتيـ دوف إقرار حؽ الدولة في العقاب فالحكـ الفاصؿ 

في موضوع الدعوى الجزائية ىو وحده الذي يحوز القوة ألنو يحسـ أصؿ النزاع وينيي الخصومة 

الجزائية ويفصؿ في جميع الطمبات والدفوع المطروحة عمى القاضي، ليذا فقد قضت محكمة 

                                                 
 .1983مبادئ اإلجراءات الجنابٌة فً القانون المصري، المرجع السابق، : رإوؾ عبٌد: أنظر  (766)
 .538. المرجع السابق، ص: محمد محمود إبراهٌم: أنظر  (767)
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إذا قاـ المدعي أكثر مف دعوى في موضوع واحد فممخصـ أف يحتج "التمييز األردنية بقوليا أنو 

بالقضية المقضية، إذا فصمت أيا منيما وال يجوز االحتجاج بالقضية المقضية إذا لـ 

. (768)"تفصؿ

وىنا نالحظ أف الحكـ الصادر بانقضاء دعوى الحؽ العاـ يعتبر صادرا بموضوع الدعوى 

الجزائية سواء تعمؽ بانقضاء سمطة الدولة بالعقاب كالعفو العاـ أو بحقيا في الدعوى الجزائية كالتقادـ 

 .

وفي ىذا الصدد فقد قضت محكمة التمييز األردنية أنو  إذا صدر حكـ جزائي بعدـ مسؤولية 

شخص عف تيمة التياوف الذي سبب سرقة مبمغ مف الماؿ فإف ىذا الحكـ الجزائي يكوف قد نفى عف 

الشخص المذكور ركف الخطأ وبانتفاء ىذا الركف تنتفي عنو كؿ مسؤولية مدنية تقـو عمى الوقائع 

. (769)موضوع المحاكمة الجزائية وتبعًا لذلؾ ال يكوف كفيمو مسؤواًل أيضاً 

ثـ خالفت ىذا الرأي بحكـ آخر، حيث ورد فيو انو إذا قضى الحكـ  الجزائي بعدـ مسؤولية 

المشتكي عميو عف حادث الصدـ واإليذاء بسبب أنو لـ يكف ميمال أو قميؿ اإلضرار ال يؤثر عمى 

. (770 )حؽ المتضرر بالرجوع عميو بالتعويض عف الضرر

 

الفرع الثالث 

آثار التكييف  في ضوء القانون المدني 

                                                 
 .889ص ، 3 العدد 1995 لسنة المحامٌن نقابة مجلة 571/94 رقم حقوق األردنٌة التمٌٌز محكمة حكم (768)
 .796. ، ص67/9تمٌٌز جزاء رقم   (769)
 .717. ص- 1972 لسنة 137/72محكمة التمٌٌز األردنٌة، جزاء رقم   (770)
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الجزائي أثارت مسالة تأثر القاضي المدني بالتكييؼ القانوني الذي سبؽ واف أسبغو القاضي       

عمى الواقعة خالفًا فقييًا وذلؾ فيما إذا كاف ىذا التكييؼ ممزما لمقاضي المدني مف عدمو وقد توزعت 

 (771):اآلراء الفقيية في ذلؾ وفقًا لما يمي

 مف حيث الوقائع الجزائيأف القاضي المدني يتقيد بما يقرره الحكـ : ذىب رأي مف الفقو إلى القوؿ 

وبالتالي مف حيث التكييؼ القانوني ليذه الوقائع ، وبناًء عمى ذلؾ إذا ما حكمت المحكمة بإدانة 

شخص في جريمة خيانة األمانة فال يصح والحاؿ كذلؾ لممحكمة المدنية أف تعتبر الواقعة سرقة، 

وتحكـ عمى مف اشترى الشيء مف المتيـ بحسف نية برده لممالؾ، ووفقًا ليذا الرأي فإف حجية الحكـ 

 عمى القاضي المدني ال محؿ ليا إال إذا كاف التكييؼ القانوني ىو نفسو المطروح أماـ الجزائي

 (772).المحكمة المدنية

 أف ما يتقيد بو القاضي المدني ىو الوقائع التي (773):في حيف ذىب جانب آخر مف الفقو إلى القوؿ 

 بحيث يتقيد القاضي المدني بما فصؿ فيو (774) وكاف فصمو فييا ضرورياً الجزائيفصؿ فييا الحكـ 

 الجزائي مف الوقائع دوف القانوف، فال يتقيد بالتكييؼ القانوني الذي أسبغو القاضي الجزائيالقاضي 

، أما ما لـ يكف الجزائي، إال بما كاف الفصؿ بو ضروريًا لقياـ الحكـ الجزائيةليذه الوقائع مف الناحية 

 .(775)الجزائيضروريًا مف ىذه الوقائع فال يتقيد بو القاضي المدني ميما أكده القاضي 

                                                 
 .813.ص السابق، المرجع: القبالوي محمود: أنظر (771)
 .299.ص السابق، المرجع المدنً، القضاء أمام الجنابً الحكم حجٌة: الذهبً أدورد: أنظر (772)
 .383.ص ،393 بند ،1966.طـ المدنً، القانون شرح فً الوجٌز: السنهوري الرزاق عبد:  أنظر (773)
 .199.ص السابق، المرجع: الزواهري ٌوسؾ أحمد: أنظر (774)
 محكمة أحكام مجموعة ،1977 لسنة ٌونٌو 21 بتارٌخ الصادر المدنً نقضها فً المصرٌة النقض محكمة قضت الشؤن هذا فً (775)

 التعرض لقٌامه ٌستلزم ال رصٌد بدون شكا الطاعن إعطاءه جرٌمة فً علٌه المطعون بإدانة الحكم "ٌلً بما 1463.ص ،28.س النقض،

 على وال طبٌعته على له أثر ال الشٌك تحرٌر سبب أن باعتبار الحكم ذلك إلقامة الزمة تكن لم الواقعة هذه ألن الشٌك تحرٌر سبب لبحث
 ".العقوبات قانون صدد فً الجنابٌة المسإولٌة
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وفي ىذا المقاـ تجدر اإلشارة أف التكييؼ القانوني الممـز لمقاضي المدني والذي قاـ بو 

 ىو ذلؾ التكييؼ الذي يقرره القاضي وفقا إلحكاـ ونصوص قانوف العقوبات العاـ، الجزائيالقاضي 

أما فيما عداه مف تكييفات قانونية تتـ وفقًا ألحكاـ القوانيف االستثنائية والخاصة فال يمتـز بيا القاضي 

. (776)المدني

أنو يترتب عمى ثبوت حجية الحكـ الجزائي اثر رئيس : وبناًء عمى ما سبؽ يمكننا القوؿ

يتمثؿ في عدـ جواز بحث موضوع الحكـ الجزائي مف جديد أماـ المحكمة المدنية، ويبنى عمى ذلؾ 

أنو يمنع عمى المحاكـ المدنية إعادة البحث في مضموف الحكـ الجزائي مف جديد وىو ما يعرؼ 

. (777)بالوجو السمبي لحجية الحكـ الجزائي

الجنائي يعقل )ومف اآلثار المترتبة عمى حجية الحكـ الجزائي أماـ القضاء المدني قاعدة 

، أي وقؼ السير في القضية المدنية لحيف البث في الدعوى الجزائية المرتبطة بيا، وذلؾ (المدني

، فإذا رفعت الدعوى الجزائيةمنعًا إلصدار حكـ نيائي في الدعوى المدنية لحيف البت في الدعوى 

المدنية قبؿ أف يحكـ نيائيًا في الدعوى  الجزائية وجب عمى القاضي المدني وقؼ الدعوى المدنية 

 .(778)حتى يفصؿ نيائيًا في الدعوى الجزائية

يترتب عمى تكييؼ الواقعة عمى نحو دوف آخر آثارًا ىامة ذات صمة وعالقة بالقانوف  كما

المدني، حيث أف تكييؼ الواقعة الجنائية عمى سبيؿ المثاؿ بأنيا سرقة يمنح المجني عميو الحؽ في 

دعوى االسترداد المنصوص عمييا في القانوف المدني، في حيف أف تكييفيا بأنيا خيانة أمانة ال 
                                                 

 المرجع المدنً، القضاء أمام الجنابً الحكم حجٌة: الذهبً أدوارد والدكتور. 818.ص السابق، المرجع: القبالوي محمود: أنظر (776)

 .302.ص السابق،
 ،14.س 23/5/1963 بتارٌخ الصادر مدنً / المصرٌة النقض محكمة وقرار. 211.ص السابق، المرجع: الزواهري أحمد: أنظر (777)

 فصال فصل قد كان كلما المدٌنة المحاكم أمام المدنٌة الدعوى فً حجٌته له تكون الجنابٌة المواد فً الصادر الحكم "قضى حٌنما 715.ص

 المحكمة فصلت ومتى فاعله إلى ونسبته الفعل لهذا القانونً الوصؾ وفً الدعوٌٌن بٌن المشترك لألساس المكون الفعل وقوع فً الزما
 ".المدنٌة الحقوق بحث فً بها وتلتزم تعتبرها أن علٌها وٌتعٌن بحثها تعٌد أن المدنٌة المحاكم عن ٌمتنع فإنه األمور هذه فً الجنابٌة

 .160.ص السابق، المرجع: السعٌد كامل: أنظر (778)
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كما يترتب عمى إسباغ تكييؼ معيف عمى الواقعة الجرمية . (779)تعطي الحؽ في مثؿ ىذا االسترداد

.  (780)اختالؼ طرؽ الطعف وكذلؾ اختالؼ في قيمة التعويض الناشئ

:- وبناًء عمى ما سبؽ فإننا سنتناوؿ بالدراسة ىذه اآلثار وفقًا لمترتيب التالي

 لمالؾ المنقوؿ المجني عميو إذا خرج مف :استرداد األشياء المسروقة كأثر من آثار التكييف- أوالً 

حيازتو المنقوؿ دوف إرادتو بأف سرؽ منو جاز لو استرداده ممف سرقو خالؿ ثالثة سنوات مف تاريخ 

 المنصوص عمييا في أحكاـ القانوف المدني، بدعوى االستردادالسرقة وذلؾ عف طريؽ ما يسمى 

وذلؾ استثناًء مف القاعدة العامة التي تقضي أف الحيازة في المنقوؿ سند الممكية حيث أف واضع اليد 

 .(781)عمى شيء مسروؽ بسبب صحيح وحسف نية ال يممكو إال بمضي ثالثة سنوات

:- ويشترط ألعماؿ دعوى االسترداد فيما يتعمؽ بالمنقوؿ

أف يستبعد المنقوؿ المعنوي مف إطار قواعد الحيازة حيث يقصد بالمنقوؿ بحسب أحكاـ القانوف في  .1

ىذه الحالة المنقوؿ المادي ألف الحيازة تقتضي بطبيعتيا السيطرة المادية الفعمية عمى شيء 

والظيور عميو بمظير المالؾ، وىذا ال يتحقؽ إال بالنسبة لممنقوالت المادية كما يرى البعض أف 

. (782)كممة المنقوؿ تشمؿ أيضا السند لحاممو كاألسيـ وأذونات الخزينة العامة وغيرىا

                                                 
 .154. المشكالت العملٌة الهامة فً اإلجراءات الجنابٌة ، المرجع السابق ،  ص: رإوؾ عبٌد:   أنظر(779)
 .517.ص السابق، المرجع الجنابٌة، المواد فً التكٌٌؾ: القبالوي محمود: أنظر (780)
 من القانون المدنً المصري والتً تنص انه ال ٌجوز لمالك المنقول أو السند كاملة إذا فقده أو سرق منه أن ٌسترده ممكن 977  المادة (781)

 من القانون المدنً األردنً والتً تنص انه 119 سنوات من وقت الضٌاع أو السرقة ، والمادة 3ٌكون علٌه حابزا بحسن نٌة وذلك خالل 
 سنوات من تارٌخ فقده 3ٌجوز لمالك المنقول أو السند كاملة إذا كان قد فقده أو سرق منه أو ؼضب أن ٌسترده ممن حازه بحسن نٌة خالل 

 .أو سرقته أو ؼضبه وتسري على الرد أحكام المنقول
 .1575. الوسٌط فً شرح القانون المدنً، المرجع السابق ، ص: عبد الرزاق السنهوري:   أنظر(782)
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ويقصد بالسرقة ىنا المعنى المقرر ليا في القانوف : أف يتـ استرداد المنقوؿ في حالة السرقة  .2

 .(783)الجنائي أي اختالس المنقوؿ الممموؾ لمغير بنية تممكو

وعميو يخرج عف نطاؽ السرقة تمؾ الجرائـ األخرى المتعمقة باألمواؿ كالنصب وخيانة األمانة 

وفي ىذا الصدد رفضت محكمة النقض الفرنسية فكرة استرداد المنقوالت التي تكوف محاًل لجريمة 

خيانة األمانة، كما قضت محكمة النقض الفرنسية باستبعاد االسترداد في حالة األمواؿ التي تكوف 

 وذلؾ تأسيسًا عمى اختالؼ النصب عف السرقة حيث تقع جريمة  (784).محاًل لجريمة النصب

النصب نتيجة لمجموعة مف الطرؽ واألساليب االحتيالية التي يقوـ بيا الجاني إلقناع المجني عميو 

بالقياـ بعمؿ معيف ليقوـ ىذا األخير بتسميـ األمواؿ لمجاني بشكؿ إرادي في حيف أف السرقة ىي 

اختالس الماؿ الممموؾ لمغير بنية تممكو، وليذا فإف دعوى االسترداد ال تمنح لمف حـر مف الحيازة 

. (785)قصرًا ال مف تخمى عف مالو اختياراً 

ويعتبر المنقوؿ مسروقًا حتى لو كاف السارؽ غير معروؼ أو كانت السرقة مف تمؾ السرقات 

التي يعفي القانوف مرتكبيا مف العقوبة، كما لو سرؽ أحد الزوجيف مف الزوج اآلخر منقواًل أو أف 

األصؿ سرؽ مف أحد فروعو أو الفرع مف أحد أصولو فإف السارؽ يعفى مف العقاب ولكف المنقوؿ 

يعتبر أنو مسروؽ، وينبني عمى ذلؾ أنو لو باع السارؽ في ىذه األحواؿ المنقوؿ الحائز حسف النية 

جاز لمالؾ المنقوؿ أف يسترده مف الحائز وال يصح االعتراض عمى ذلؾ بأف السرقة ال عقاب 

. (786)عمييا

                                                 
 .199.  ص ،1988 ،1987 ،1.طـ المصري، المدنً القانون فً األصلٌة العٌنٌة الحقوق: محمد علً عمران:  أنظر(783)
: والدكتور محمود القبالوي. 1576 - 1575. الوجٌز فً شرح القانون المدنً، المرجع السابق، ص: عبد الرزاق السنهوري:  أنظر(784)

 .524. التكٌٌؾ فً المواد الجنابٌة ، المرجع السابق ، ص
 .525.ص السابق، المرجع الجنابٌة، المواد فً التكٌٌؾ القبالوي، محمود: أنظر (785)
 .1576.ص السابق، المرجع: السنهوري الرزاق عبد: أنظر (786)
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ومف الجدير ذكره أف الفقو قد أجمع عمى عدـ إمكانية المطالبة باسترداد المنقوؿ المسروؽ في 

 (787):-حالة الحكـ بالبراءة في الدعوى الجنائية المرفوعة عمى المتيـ بالسرقة وذلؾ استنادًا لما يمي

 يعني عدـ اقترافو لمفعؿ الذي مف اجمو قدـ الجزائيةإف الحكـ الصادر ببراءة المتيـ في الدعوى  -أ

. لممحاكمة ومف ثـ ال يعتبر المنقوؿ مسروقًا في ىذه الحالة

أنو ما داـ المتيـ قد حصؿ عمى حكـ البراءة فال يجوز مطالبتو بالشيء المسروؽ إذ ال يوجد  -ب

 .دليؿ عمى وجوده في حيازتو

إف مطالبة المتيـ بالشيء يعني إىدار لقوة الحكـ الصادر بالبراءة األمر الذي يؤدي إلى زعزعة  -ت

 . ومف ثـ فقد الثقة في القضاءالجزائيةاالستقرار لألحكاـ 

. انو مما يجافي المنطؽ والعدالة أف يحصؿ المتيـ عمى البراءة ومف ثـ نطالبو بالشيء المسروؽ -ث

 

 

 

:- ويشترط في الحائز ألعماؿ دعوى االسترداد

أف تكوف حيازتو مستمرة لكي تكوف صحيحة ومنتجة آلثارىا أي أف تتوالى أعماؿ السيطرة  .1

المادية عمى الشيء المنقوؿ في فترات متقاربة منتظمة وأف تكوف السيطرة الفعمية لمحائز خالية مف 

. (788)العيوب التي تكمف في عدـ االستمرار واإلكراه والخفاء
                                                 

 .526.ص السابق، المرجع الجنابٌة، المواد فً التكٌٌؾ: القبالوي محمود: أنظر (787)
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أف يكوف الحائز حسف النية بمعنى أف يكوف المنقوؿ المطموب استرداده في يد شخص حسف  .2

 .(789)النية وسبب صحيح

:- ويشترط في المالؾ ألعماؿ االسترداد

إثبات المالؾ لحقو في الممكية في تاريخ سابؽ عمى ممكية الحائز األخير ولو في ذلؾ أف يستعمؿ  -أ

. (790)جميع طرؽ اإلثبات مف شيادة الشيود والقرائف

 .(791)رفع دعوى االسترداد خالؿ ثالثة سنوات مف تاريخ السرقة -ة

يترتب عمى تكييؼ الواقعة الجنائية بأنيا سرقة أو نصب بأف : اإلثبات كأثر من آثار التكييف- ثانياً 

وذلؾ بكافة طرؽ – بحسب األحواؿ – يفتح الباب إلثبات قيمة الماؿ المختمس أو المستولى عميو 

اإلثبات بالغة ما بمغت قيمتو ليذا الماؿ، أما تكييفيا بأنيا خيانة أمانة فيو يقيد مف حرية المجني 

عميو أو المتضرر بقيود اإلثبات بالكتابة إذا جاوزت قيمة الشيء محؿ عقد األمانة قيمة المبمغ 

 .(792)المقررة قانونا ليا وتمسؾ المتيـ بعدـ جواز اإلثبات بالبينة

يحؽ لكؿ متضرر مف الجريمة إقامة دعوى الحؽ : التعويض كأثر من آثار التكييف- ثالثاً 

الشخصي بالتعويض عف الضرر الناجـ عف ىذه الجريمة والتعويض يتمثؿ بأداء مبمغ مف الماؿ 

يساوي حجـ الضرر الذي لحؽ بالمضرور مف جراء الجريمة، ويذكر أف المحكمة الجزائية ال تتقيد 

                                                                                                                                                 
 .38.ص ،1993 ،21 بند العربٌة، النهضة دار 1طـ الجنابٌة، الحٌازة: هنداوي الدٌن نور: أنظر (788)
 .195.ص السابق، المرجع عمران، علً محمد: أنظر (789)
 .530.ص السابق، المرجع الجنابٌة، المواد فً التكٌٌؾ: القبالوي محمود: أنظر (790)
 .1583.ص السابق، المرجع: السنهوري الرزاق عبد: أنظر (791)
التكٌٌؾ : والدكتور محمود القبالوي. 154. المشكالت العملٌة الهامة فً اإلجراءات الجنابٌة، المرجع السابق ، ص: رإوؾ عبٌد:   أنظر(792)

 .535.فً المواد الجنابٌة، المرجع السابق، ص
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لدى اختصاصيا في نظر الدعوى المدنية بمبمغ معيف، فإذا ما عقد ليا االختصاص في نظر 

 .(793)الدعوى العامة كاف ليا أف تنظر في دعوى التعويض ميما بمغ حجمو أو مقداره

وتقوـ محكمة الموضوع بتقدير مبمغ التعويض بناًء عمى قناعتيا دوف أف تتقيد بأي حد سوى 

الوقائع المطروحة أماميا واألدلة القائمة في الدعوى وعمى أف يكوف حكميا في ذلؾ معماًل تعمياًل 

كافيًا، واستنادًا لموقائع المطروحة واألدلة القائمة يقدر التعويض بمقدار الضرر الذي لحؽ بالمدعي 

ف كانت جسامة الخطأ ال يعتد بيا في ىذا الشأف وذلؾ إعماال لقاعدة  الشخصي وجسامتو، وا 

والضرر ذلؾ ألف القصد مف التعويض ىو جبر الضرر ال العقوبة، إال أف  (التناسب بيف التعويض)

القاضي في تقديراتو يتأثر بحجـ الضرر وتكييفو فيجعؿ حجـ التعويض عف الفعؿ والجـر الجسيـ 

. اكبر منو في حالة الخطأ اليسير

 استنادًا لكؿ ما سبؽ فإف التكييؼ القانوني الذي يسبغو قاضي الموضوع عمى الواقعة الجرمية 

ىي التي تحدد جسامة الفعؿ الذي أثاره الجاني وبالتالي حجـ الضرر الذي لحؽ بالمدعي الشخصي 

أف التكييؼ القانوني لمواقعة الجنائية عمى نحو دوف آخر يؤثر في : وىو األمر الذي يدفعنا لمقوؿ

 ..... (794)اختالؼ الحؽ والبينة وذلؾ مف حيث حجـ التعويض ومقداره والجية المسؤولة عف أدائو

مثاؿ ما سبؽ أف المدعي في الحؽ المدني سيناؿ تعويضا أجزى وأكبر في حاؿ تـ تكييؼ الواقعة 

الجرمية عمى أنيا ضربًا أفضى إلى الموت ال ضربًا بسيطًا ذلؾ أف مقدار التعويض عف الموت أكبر 

. (795)منو في حالة مجرد اإلصابة

                                                 
 ،146ق 33.س النقض أحكام مجموعة ٌونٌو 24 فً الصادر ق52 سنة 1944 رقم الطعن فً المصرٌة النقض محكمة قرار (793)

  ،202،ق 49س النقض أحكام مجموعة 9/12/1998 بتارٌخ 2428 رقم الطعن فً الصادر المصرٌة النقض محكمة وقرار. 707.ص

 31.س النقض محكمة أحكام مجموعة 8/6/1980 بتارٌخ الصادر 1991 رقم الطعن فً المصرٌة النقض محكمة وقرار. 1426.ص

 .138.ق
 .155.ص السابق، المرجع الجنابٌة، اإلجراءات فً الهامة العملٌة المشكالت: عبٌد رإوؾ: أنظر (794)
 .535.ص السابق، المرجع الجنابٌة، المواد فً التكٌٌؾ: القبالوي محمود: أنظر (795)
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 والتوصيات الخاتمة

 

أما وقد انتهٌت من دراسة موضوع التكٌٌؾ القانونً للواقعة الجرمٌة وتطبٌقاته فً القضاء 

الجنابً عبر فصول ومباحث هذه الرسالة، فقد آثرت بؤن أبٌن بؤن هذا الموضوع ورؼم أهمٌته 

وندرة ما كتب فٌه وٌظهر ذلك جلٌاًا بالنظر إلى فحوى المصادر التً رجعت إلٌها وما تتسم به من 

معلومات ؼٌر وافٌة عن موضوع التكٌٌؾ القانونً، فهً ال تكفً لإلحاطة بالجهد الذي بذلته فً 

وضع وإعداد هذه الرسالة التً أعطٌتها عصارة الفكر والصبر والتحمل فً التفكٌر، ومع ذلك 

: استطعت أن أتوصل إلى أفكار جدٌدة وحلول ومقترحات مفٌدة أجملها بما ٌؤتً
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 بؤن :تعرضنا لموقؾ الفقه والتشرٌع والقضاء فً بٌان مفهوم التكٌٌؾ، وخلصنا إلى القول

التكٌٌؾ القانونً هو عمل قانونً ملزم ٌجرٌه كل من المحقق والقاضً فً كل جرٌمة أو واقعة 

تعرض علٌهما إلسباغ التكٌٌؾ القانونً الصحٌح وبٌان النص القانونً الواجب التطبٌق على 

 (الوصؾ القانونً)والحظنا وجود خلط بٌن مصطلح . الجرٌمة أو الواقعة المعروضة علٌهما

وهذا الخلط ظهر نتٌجةًا لعدم إدراك الفرق بٌن المصطلحٌن كمفهوم  (التكٌٌؾ القانونً)ومصطلح 

وحقٌقة قانونٌة، فالوصؾ القانونً لٌس إال تحدٌد النموذج القانونً لجرٌمة معٌنة وإعطابها اسماًا 

معٌناًا فً إطار نسق قانونً عقابً محدد من قبل المشرع، ٌوضح فٌه أن الفعل إذا توافرت فٌه 

أركان جرٌمة معٌنة فإنه ٌوصؾ بذلك الوصؾ القانونً، أما التكٌٌؾ القانونً فهو لٌس إال عمل أو 

تصرؾ قضابً أو نشاط ذهنً قانونً ٌقوم به المحقق والقاضً ومن خالله ٌستبٌن بؤن الواقعة 

المعروضة علٌه تنطبق مع النموذج القانونً أو الوصؾ القانونً الذي حدده المشرع مسبقاًا، 

وتطرقنا فً هذا الفصل ألهمٌة التكٌٌؾ القانونً وتوصلنا إلى أن للتكٌٌؾ القانونً أهمٌة كبرى 

سواء فً نطاق القانونً الموضوعً أو اإلجرابً من خالل تشعبه فً كافة أرجاء العمل القضابً، 

، وفً تحدٌد االختصاص، وفً (جناٌة، جنحة، مخالفة)وتبرز تلك األهمٌة فً تحدٌد نوع الجرٌمة 

. تسبٌب األحكام الجنابٌة، وكذلك بالنسبة ألطراؾ الدعوة الجنابٌة

فمن حٌث الموضوع ٌنقسم التكٌٌؾ إلى تكٌٌؾ للواقعة : ٌنقسم التكٌٌؾ القانونً إلى عدة أقسام

وتكٌٌؾ للجرٌمة، ومن حٌث المصدر ٌنقسم إلى تكٌٌؾ تشرٌعً وتكٌٌؾ قضابً، ومن حٌث نطاق 

. تطبٌقه ٌنقسم إلى تكٌٌؾ خاص بالموضوع وتكٌٌؾ متعلق بالشخص

 

ٌكمن ضابط التكٌٌؾ القانونً بنوع ومقدار العقوبة التً ٌنص علٌه المشرع فً القوانٌن 

العقابٌة، وتوصلنا بؤن تكٌٌؾ واقعة الدعوى لٌس عمالًا عشوابٌاًا بل له بنٌانه وقواعده، إذ ٌتؤلؾ 

.  (، والمطابقة بٌنهماالقانونالواقعة الجرمٌة، ): بنٌان تكٌٌؾ الواقعة من عناصر ثالثة

وعلى الرؼم من أن معظم التشرٌعات الجنابٌة أعطت مؤمور الضبط القضابً وحصرت 

اختصاصاته فً جمع االستدالل والتحري عن الجرٌمة ومرتكبها إال أنه فً الواقع العملً نالحظ أن 

لتكٌٌؾ الجرٌمة أو الواقعة دور فً عمل مؤمور الضبط القضابً سواء فً األحوال العادٌة أم 

االستثنابٌة، إذ هو أول من ٌباشر التكٌٌؾ القانونً للجرٌمة أو الواقعة، إذ تختلؾ السلطات الممنوحة 

له حسبما تكون الجرٌمة جناٌة أو جنحة أو مخالفة، أما بالنسبة للنٌابة العامة وأٌاًا كانت الوسٌلة التً 

 فهً لٌست مقٌدة بالتكٌٌؾ القانونً الذي أسبؽه المشتكً أو مؤمور زابٌةدخلت بحوزتها الدعوى الج
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الضبط القضابً بل علٌها دراسة الواقعة المعروضة أمامها بجمٌع وجوهها وما رافقها من ظروؾ 

ومالبسات تتعلق بها أو بالمتهم والبحث عن النص القانونً المرتبط بالواقعة، إال أن هذا التكٌٌؾ 

. القانونً لٌس نهابٌاًا إنما ٌخضع لرقابة وتصوٌب محكمة الموضوع

تناولنا بالدراسة الجهة المختصة بالتكٌٌؾ القانونً بعد إحالة القضٌة للمحكمة، وتناولت 

الدراسة مدى سلطة المحكمة الجنابٌة فً تؽٌٌر التكٌٌؾ القانونً للواقعة ومبرراته وشروطه 

وتطبٌقاته، واالستثناءات الواردة علٌه والحاالت التً تإثر على سلطة المحكمة فً التكٌٌؾ، 

بؤن المحكمة الجنابٌة ملزمة بل واجب علٌها إسباغ التكٌٌؾ القانونً السلٌم على : وخلصنا للقول

الواقعة المطروحة أمامها، فمن حقها تؽٌٌر التكٌٌؾ القانونً استبعاد بعض الوقابع، أو لخضوع 

الواقعة لتكٌٌؾ آخر ؼٌر الذي أحٌلت به الدعوى، أو الستخدام سلطتها فً تفسٌر الواقع، وكذلك 

للمحكمة تعدٌل التهمة بإضافة أفعال أو عناصر جدٌدة للواقعة، كما تناولنا الحاالت التً ٌجب فٌها 

. تنبٌه المتهم إلى التكٌٌؾ القانونً سواء كان التنبٌه وجوبٌاًا أم جوازٌاًا 

ٌثٌر تكٌٌؾ الواقعة فً ضوء القانون اإلجرابً مشكالت عدة تتمثل فً طرق الطعن وخاصة 

عندما ٌتراوح تكٌٌؾ الواقعة بٌن الجناٌة والجنحة، أو بٌن الجنحة والمخالفة، وتتجلى هذه المشكلة 

فٌما إذا كانت العبرة فً الطعن للتكٌٌؾ الذي رفعت به الواقعة، أم بالتكٌٌؾ الذي اعتمده الحكم أم 

بالتكٌٌؾ المستمد من نوع العقوبة المقضً بها، أم بصحٌح تكٌٌؾ الواقعة فً القانون الموضوعً، 

وكذلك فً حالة صدور حكماًا ؼٌابٌاًا من محكمة الجناٌات فً جنحة، أو فً حالة الطعن فً حكم إذا 

كانت الواقعة تراوح تكٌٌفها بٌن الحجة والمخالفة، وكذلك ٌثٌر تكٌٌؾ الواقعة مشكالت بشؤن تقادم 

، فهل تكون العبرة بالتكٌٌؾ الذي زابٌة، خاصة عند تحدٌد مدة سقوط الدعوى الجزابٌةالدعوى الج

تقرره سلطة االتهام أم بالتكٌٌؾ الذي تقرره محكمة الموضوع، وتوصلنا أن العبرة فً تقادم 

 بشؤن تقادم العقوبة إذ تظهر المشكلة عند  ترفع به الدعوى، أما تكون للتكٌٌؾ الذيزابٌةالدعوى الج

اقتران الجرٌمة بظرؾ مخفؾ أو مشدد أو عند قٌام المحكمة بتؽٌر التكٌٌؾ القانونً للواقعة، فهل 

تكون العبرة فً تحدٌد مدة تقادم العقوبة بالتكٌٌؾ الوارد فً العقوبة المقضً بها أم بالتكٌٌؾ الذي 

اعتمدته المحكمة للواقعة، أم بالتكٌٌؾ المقرر فً القانون الموضوعً، أم بالتكٌٌؾ الذي أقٌمت به 

الدعوى، وتوصلنا لإلجابة على هذه التساإالت أن العبرة فً تقادم العقوبة هً بنوع العقوبة 

المحكوم بها نهابٌاًا دون الواقعة، وفً جمٌع األحوال سواء تم تؽٌٌر التكٌٌؾ من قبل المحكمة أم 

. اقترنت الجرٌمة بظرؾ مخفؾ أو مشدد
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ٌعتبر التكٌٌؾ من مسابل القانون وإن الخطؤ فٌه ٌعد خطؤ فً القانون، ومسوؼاًا للطعن فً 

الحكم بطرٌق االستبناؾ أو النقض، وبالرجوع لقرارات محكمة النقض الفلسطٌنٌة لم نتوصل لنطاق 

ودور محكمة النقض فً الرقابة على التكٌٌؾ على عكس القضاء المصري والذي نؤى بنفسه عن 

الرقابة على التكٌٌؾ وأخذ بمبدأ أو بنظرٌة العقوبة المبررة، وانتهٌنا فً هذا البحث إلى تؤٌٌد االتجاه 

، وخالل الذي ٌرى امتداد وشمول قوة الحكم الجنابً لكل الكٌوؾ القانونٌة التً تحتملها الواقعة

بحث مسؤلة حجٌة التكٌٌؾ القانونً تبٌن لنا وجود تناقض بٌن قانون العقوبات المطبق فً فلسطٌن 

( 58/2)وقانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً فٌما ٌتعلق بتفاقم النتٌجة الجرمٌة الواردة فً المادة 

من قانون اإلجراءات الجزابٌة  (389)من قانون العقوبات وحجٌة الحكم الجزابً الوارد فً المادة 

والتً تقضً باحترام حجٌة األحكام متى باتت نهابٌة وقطعٌة 

 

أما فٌما ٌخص التوصٌات والمالحظات فإننا ومن خالل دراستنا لموضوع التكٌٌؾ القانونً للواقعة 

: الجرمٌة نقترح ما ٌلً

 

نظراًا ألهمٌة التكٌٌؾ ودوره وأثرة البارز فً كافة مراحل الدعوى والخصومة القضابٌة نرى - 

ضرورة الزمة وال بد منها بتوفٌر التدرٌب والمهارات الالزمة للقضاة وأعضاء النٌابة العامة 

وكذلك من ٌلزم من سلطات الضبط القضابً فٌما ٌتعلق باألصول القانونٌة للتكٌٌؾ القضابً 

 .وإحكامه وذلك نظرا لما ٌحققه ذلك من تطبٌق للعدالة واختصاراًا لإلجراءات وتوفٌرا للجهد والوقت

وحٌث أن المكتبة القانونٌة والتجربة القضابٌة الفلسطٌنٌة ال زالت فً طور التؤسٌس والبناء مقارنة - 

مع الدول العربٌة الشقٌقة كلبنان ومصر فإننا ندعو كلٌات الحقوق فً جامعاتنا الفلسطٌنٌة بتخصٌص 

مساقا أكادٌمٌا وتدرٌبٌا منفردا ومستقال وخاصا بإحكام التكٌٌؾ وقواعده وأثاره، كما نناشد رجال 

القانون وكل العاملٌن فً هذا المجال إلؼناء مكتبتنا القانونٌة باإلحكام والقواعد واآلثار والنتابج 

 المترتبة على التكٌٌؾ وذلك فً معرض دراساتهم وأبحاثهم وذلك نظرا الفتقار مكتباتنا الوطنٌة

 .                         واألبحاث الخاصة بهذا الشؤن للمراجع والدراسات

وفً دراستنا هذه إذ نتوجه للمشرع الفلسطٌنً بالشكر والعرفان فٌما ٌتعلق بعدد من الجوانب  - 

  ومنها على سبٌل 2001 لسنة 3التً استدركها ضمن قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً رقم 

 من هذا القانون من الجدل الفقهً والتفسٌرات القضابٌة المختلفة فٌما 270ما أتت به المادة : المثال 

مثل ما جرى علٌه .. ٌتعلق بتعدٌل التهمة بشكل مطلق دون حصرها بالظروؾ ألمشدده أو الوقابع أو
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 من ذات القانون حول اشتراط تقدٌم 190، وما قضت به المادة ...األمر فً التشرٌع المصري و

البحة اتهام فً كل ما ٌتعلق بالجنح المحالة للمحكمة ضمانا لحقوق الدفاع، إال أن مشرعنا 

الفلسطٌنً ال زال مطالبا وفقا لرإٌتنا فً هذه الدراسة بالمزٌد من الخطوات التً من شؤنها استدراك 

بعض األحكام التً من شؤنها تطوٌر السٌاسة التشرٌعٌة الجنابٌة بما ٌضمن حسن سٌر العدالة 

  بعضواختصار اإلجراءات وتوفٌر الجهد والوقت وفً هذا المقام فقد خلى قانوننا الفلسطٌنً من

       -:ي التال التً نرى ضرورة إدراجها ضمن القوانٌن اإلجرابٌة ومنهااألحكام

أحكام التصدي للوقابع والمتهمٌن الجدد باعتباره احد الضوابط القانونٌة على سلطة المحكمة  - 

  الجنابٌة فً تكٌٌؾ الواقعة حٌث خلى قانوننا الفلسطٌنً من أٌة أحكام بهذا الشؤن

نظام التجنٌح القاضً بإحالة الجناٌة المقترنة بعذر أو ظرؾ مخفؾ لمحكمة الجنح حٌث انه  - 

 من أحكام إال أن تشرٌعنا الفلسطٌنً قد خلى من أحكام هذا       169وعلى الرؼم مما أوردته المادة 

 .          النظام بما ٌوفره ذلك من اختصاراًا لإلجراءات وتوفٌراًا للجهد والوقت

حق النٌابة العامة فً طلب تؽٌر التكٌٌؾ القانونً للوقابع المرفوع بها الدعوى حٌث خلى تشرٌعنا - 

الفلسطٌنً من أٌة نصوص تشرٌعٌة فً ذلك فً حٌن أن القضاء المصري قد اقر بإعمال هذا الحق 

حٌنما اقر بحق النٌابة العامة فً طلب تؽٌٌر 1933وذلك بموجب أحكامه المتواترة منذ العام 

  .               كالتكٌٌؾ القانونً للواقعة ضمن عدد من الشروط المحددة لذل

فً معرض دراستنا هذه ولدى تناولنا عدد من الجوانب عارضتنا بعض اآلراء الفقٌهة التً لم نجد - 

 -: بدا عن مناهضتها مدللٌن على ذلك بما ٌكفً من المبررات والمسوؼات وكان ومن ذلك

 معارضتنا للتوجهات الفقهٌة الداعٌة للحذو فٌما حذا به التشرٌع الفرنسً فٌما ٌتعلق باستثناء  -

جرابم الصحافة والؽش من الجرابم التً تملك المحكمة فٌها سلطة تؽٌر التكٌٌؾ والوصؾ القانونً 

للواقعة، وذلك وفقاًا وبناءًا على ما أوردناه من مبررات فً هذه الدراسة فً وضمن باب تؽٌٌر 

.            كٌٌؾ القانونً للواقعةالت

معارضتنا للتوجهات الفقٌهة الداعٌة إلى عدم منح المحكمة سلطة إضافة الظروؾ المشددة التً   -

سواء كانت قابلة للتجزبة أو ؼٌر قابلة للتجزبة بالواقعة المنسوبة للمتهم وذلك  )تشكل جرابم مستقلة 

استناداًا لالعتبارات التً قمنا بسردها فً هذا المقام فً باب تعدٌل التهمة بإضافة أفعال وعناصر 

  . جدٌدة
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من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً تفسٌراًا دقٌقاًا وبما ٌعطً  (16)ٌتعٌن تفسٌر نص المادة - 

الحق لمؤمور الضبط القضابً المختص عرض وقبول التصالح وإؼالق الملؾ فً المخالفات،مع 

وكذلك  (16)أهمٌة اصدار التعلٌمات القضابٌة من النابب العام الفلسطٌنً بضرورة تفعٌل المادة 

من ذات القانون بالنسبة للتصالح فً الجنح المعاقب علٌها بالؽرامة فقط وإعطاء النٌابة  (17)المادة 

العامة صالحٌة وسلطة إؼالق هذه الملفات بعد إنهاء إجراءات التصالح دون عرضها على المحاكم 

.  لما فً ذلك من توفٌر لوقت وجهد المحاكم الذي ٌجب أن ٌستؽل فً القضاٌا األكثر خطورة وأهمٌة

نظراًا لتشعب المواضٌع والعناوٌن التً تناولتها هذه الدراسة فقد استوقفتنا بعض العناوٌن التً لم  - 

نجد لها تعرٌفا تفصٌلٌا ٌمكننا البناء علٌه فٌما تناولناه من شرح وتفصٌل، وفً هذا المقام لم نجد فً 

دراستنا هذه تعرٌفاًا شامالًا للحكم الجزابً على الرؼم من كثرة االجتهادات الفقهٌة فً هذا الشؤن 

ونظرا ألهمٌة ذلك فإننا نرى من األهمٌة بمكان أن نورد فً هذا المقام تعرٌفا فقهٌا شامالًا 

- عامه، خاصة استثنابٌة - الحكم الصادر عن محكمة جزابٌة :  ومستفٌضاًا وذلك على النحو األتً

نتٌجة الضرر الماس بالمجتمع والدولة والهادؾ القتضاء حق الدولة فً العقاب من خالل الخصومة 

الجزابٌة التً تخضع للتدرج فً طرق الطعن إلى أن ٌصبح الحكم باتاًا ونهابٌاًا بانقضاء األسباب 

 .والطرق المحددة لذلك قانوناًا 

 
 

 

  

 انتهى بحمى اىى

ى
 

 

المراجعقائمة
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 النهضة دار عن الصادرة  الجزابٌة، اإلجراءات قانون فً الوسٌط :سرور فتحً أحمد -

 .1985 العربٌة،

 .م1960 سنة ماجستٌر رسالة المدنً، القضاء أمام الجنابً الحكم حجٌة :الذهبً أدوارد -

 .1990 ؼرٌب، مكتبة ،2.طـ المصري، التشرٌع فً الجنابٌة اإلجراءات الذهبً، أدورد -

 2007 القاهرة، العربٌة، النهضة دار ،1طـ العامة، النٌابة :الحمٌد عبد رمضان أشرؾ -

 .1972 االقتصادٌة، القانونٌة العلوم مجلة للجرٌمة، القانونً النموذج :عثمان آمال -

 .1958.ؽانفمّ،أطٕل:صْشحأثٕاإليبو -

 .2009 سنة الفلسطٌنً العام للنابب القضابٌة التعلٌمات  -

 .1971انمبْشحانؼشثٛخ،انُٓؼخداسانمبٌَٕ،أطٕلفٙدسٔط:انشمبٔ٘عًٛم -

 .1992 ،4.ج الجنابٌة، الموسوعة :الملك عبد جندي -

 منشؤة ،1ط الجنابٌة، الدعوى إلجراءات العملٌة اإلرشادات فً الجامع :خالد أمٌر عدلً -

 .2005 اإلسكندرٌة، المعارؾ،
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 .1991 دمشق، جامعة منشورات ،1.جـ الجزابٌة، المحاكمات أصول :الجوخدار حسن -

 العربٌة، النهضة دار ،1ط الجنابٌة، لإلجراءات العامة القواعد شرح :مهدي الرإوؾ عبد -

 .1998 القاهرة،

 القاهرة، الجزابٌة، المحاكمات أصول قانون فً االبتدابً التحقٌق :الجوخدار حسن -

1996. 

نهُششانضمبفخداسيكزجخ،1.ؽـانغضائٛخ،انًؾبكًبدأطٕللبٌَٕششػ:انغٕخذاسؽغٍ -

 .1992ػًبٌٔانزٕصٚغ،

 المعارؾ، دار منشؤة الجزابٌة، المحاكم أمام المدنٌة الدعوى :المرصفاوي حسن -

 .1989.طـ اإلسكندرٌة،

 القومٌة، الجنابٌة المجلة مٌدانٌة، دراسة القبض معاٌٌر إبراهٌم، محمد المرصفاوي، حسن -

 .1970 ،13 مجلد   مارس 1 عدد

 العربٌة، النهضة دار ،2طـ القضابٌة، السلطة أعمال عن المسإولٌة :الشاعر رمزي -

1983. 

 اإلسكندرٌة، المعارؾ، منشؤة وتحلٌال، تؤصٌال الجنابٌة اإلجراءات :بهنام رمسٌس -

1984. 

 ، العربً الفكر دار  ،3.ط الجنابٌة، اإلجراءات فً الهامة العملٌة المشكالت :عبٌد رإوؾ -

1980. 

انغٛمداس،1.ؽـانًظش٘،انمبٌَٕفٙانغُبئٛخاإلعشاءادلبٌَٕيجبدئ:ػجٛذسؤٔف -

 .1989نهطجبػخ

 القاهرة، العالمٌة، المطبعة العقوبات، قانون فً العامة األحكام :السعٌد مصطفى السعٌد -

 .م1952

 دار ،1.طـ الحكم، قضاء إلى التحقٌق سلطة من الجنابٌة الدعوى إحالة :المنعم عبد سلٌمان -

 .2002 للنشر العربٌة الجامعة

 .1988.ؽـاألطٕنٍٛٛ،ػُذانمٛبطيجبؽشفٙانظبنؼ:ػٕعطبنؼانغٛذ -

 .1975 بؽداد، ماجستٌر، رسالة اإلداري، الضبط تنظٌم :مختار عامر السٌد -
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 العربٌة، النهضة دار ،1.طـ بالقرابن، الجنابً اإلثبات :عابر الهادي عبد الحافظ عبد -

 .1991 القاهرة

 االتهام، وصؾ وتؽٌٌر وتعدٌل تكٌٌؾ فً الجنابٌة المحكمة سلطة :الشواربً الحمٌد عبد -

1989. 

 .2011 عمان، الثقافة، دار ،1طـ الجزابٌة، اإلجراءات شرح أحمد، توفٌق الرحمن عبد -

 القاهرة العربً، الفكر دار القوانٌن، أصول :ستٌت أبو وحشمت  السنهوري الرزاق عبد -

1952. 

 .1966طـ المدنً، القانون شرح فً الوجٌز :السنهوري الرزاق عبد -

 العربٌة النهضة دار ،1.طـ الجرٌمة، فً المفترضة الشروط :وزٌر مرسً العظٌم عبد -

1983. 

 .1996 األول، الجزء ، 3طـ الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح :الؽرٌب عبد -

 الجنابً الفقه ضوء على لها تحلٌلٌة دراسة ، الجنابٌة، القاعدة :الصٌفً الفتاح عبد -

 .1967 لبنان والتوزٌع، للنشر العربٌة الشركة ،1.طـ المعاصر،

 المعارؾ، منشؤة فٌه، الطعن وطرق الجنابً التحقٌق فً التصرؾ :مراد الفتاح عبد -

 .طبع سنة بدون اإلسكندرٌة،

 القاهرة العربٌة، النهضة ،دار 2.طـ التجرٌم، مجال فً المطابقة :الصٌفً الفتاح عبد -

1991. 

 .2004 للمطبوعات، الهدى دار ،1.طـ الجنابٌة، اإلجراءات تؤصٌل الصٌفً، الفتاح عبد -

 دار ،1.طـ القضابً، الضبط لمؤمور القانونٌة االختصاصات :العكاٌلة ماجد هللا عبد -

 .2010 عمان، الثقافة

 العربً، الفكر دار ،1طـ باالتهام، الجنابٌة المحكمة تقٌد قاعدة :العوضً المنعم عبد -

1973. 

دكزٕساِ،سعبنخثبالرٓبو،انغُبئٛخانًؾكًخرمٛذلبػذح:انؼٕػٙانشؽٛىػجذانًُؼىػجذ -

 .1973انمبْشحعبيؼخانؾمٕقكهٛخ

 .2007 القاهرة، ، المجد أبو دار الجنابٌة، القاعدة :البصٌر عبد عفٌفً عصام -
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 المعارؾ، منشؤة  ،3ط الجنابٌة، المواد فً وأثره الجرابم تعدد :ؼرٌب أحمد عصام -

 .2007 اإلسكندرٌة،

 وهبه، هللا عد سٌد مكتبة العامة، النظرٌة وأصول المدخل :الجنابً القانون راشد، علً -

 .1970 القاهرة

 الفكر دار ،.1ط فٌها، والفصل الدعوى نظر جواز بعدم الدفع :حسٌن عوض علً -

 .الجامعً

 1.طـ المختلفة، مـراحله فً الجنابً الحكم تسبٌب فً العامـة النظرٌة :حموده محمود علً -

1994. 

 العربٌة، النهضة دار ،1.طـ العام، القسم المصري، العقوبات قانون شرح :سالم عمر -

 .2010 القاهرة

 .واالقتصاد القانون مجلة العقوبات، قانون فً النتٌجة فكرة :رمضان سعٌد عمر -

 دار اإلسكندرٌة، ،1.جـ الجنابٌة، اإلجراءات فً الوجٌز :عوض محمد عوض -

 .الجامعٌة المطبوعات

 .1993 1.ط المدنً، القضاء قانون فً الوسٌط :والً فتحً -

 .1992 القاهرة، العربٌة، النهضة دار ،1.ط اإلجراءات، قانون شرح :الستار عبد فوزٌة -

 ،1طـ النقض، وأحكام بالفقه علٌه معلقا الجنابٌة اإلجراءات قانون :سالمه محمد مؤمون -

 .1980 القاهرة،

 القاهرة العربً، الفكر دار ،3.طـ العام، القسم العقوبات، قانون :سالمه محمد مؤمون -

1990. 

 الموصل جامعة 1.طـ العقوبات، قانون فً العامة األحكام :الدره شوٌش عبد ماهر -

1990. 

نهغُٕادانغضائٛخانمؼبءفٙانفهغطُٛٛخانُمغنًـؾكًخانمـبََٕٛـخانًجـبدئيغًـٕػخ -

 .2009األٔل،انغضء،2002-2003-2004

 والتوزٌع، للنشر الثقافة دار الجزابٌة، المحاكمات أصول قانون شرح :السعٌد كامل -

 .2001 عمان،
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 القاهرة، العربٌة، النهضة دار الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح :عقٌدة العال أبو محمد -

 .2001.طـ

 .1987 .طـ الصحاح مختار :الرازي القادر عبد بكر أبً محمد -

 الفلسطٌنً، الجزابٌة اإلجراءات قانون شرح الزعنون، سلٌم األستاذ :الحلبً سالم محمد -

 .2002 القدس، الفكر، دار ،1طـ

 .1984  الجامعٌة المطبوعات دار الجنابٌة، اإلجراءات :عامر أبو زكً محمد -

انًطجٕػبدداساإلعكُذسٚخ،،1.ؽـانغُبئٙ،انؾكىفٙانخطأصُبئٛخ:ػبيشأثٕصكٙيؾًذ -

 .1985اناليؼخ

 مكتبة ،1.طـ األردنً، الجزابٌة المحاكمات أصول قانون فً الوجٌز :نجم صبحً محمد -

 .1991 الثقافة، دار

 عمان، ،1.الثقافة،ط دار ،(الخاص القسم) العقوبات قانون شرح :نجم صبحً محمد -

1999. 

 رسالة واالستدالل، التحري أثناء الشخصٌة الحرٌة ضمانات :الحلبً السالم علً محمد -

 .1980 القاهرة، جامعة الحقوق كلٌة دكتوراه،

 شمس، عٌن جامعة ، طـ دكتوراه، رسالة اإلجرامٌة، الواقعة تكٌٌؾ :سوٌلم علً محمد -

 .2010 اإلسكندرٌة، الجامعٌة، المطبوعات دار

 جامعة دكتوراه، رسالة الضبط، لمؤمور القضابً االختصاص جبور، ذٌاب عوده محمد -

 .م1981 القاهرة،

 الفكر دار المرافعات، قانون فً القانونً للتكٌٌؾ العامة النظرٌة :إبراهٌم محمود محمد -

 .1982 ،1.ط -العربً

 مصطفى ومطبعة شركة ،3.طـ الجناٌات، تحقٌق قانون أصول :القللً مصطفى محمد -

 .1945 الحلبً،

فٙيمبسَخدساعخاإلعشائٙانمبٌَٕفٙانزكٛٛفعهطخ:شؾبرّانٓبد٘ػجذَٕسيؾًذ -

 .1993انمبْشحانؼشثٛخ،انُٓؼخداسٔاإلداسٚخ،ٔانغُبئٛخانًذَٛخاإلعشائٛخانمٕاٍَٛ

 .1964 أكتوبر 7/27 العام، األمن مجلة االستدالالت، جمع محضر :حتاتً نٌازي محمد -
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 المعارؾ، دار منشؤة ، 1طـ الجنابٌة، الدعوى بحدود المحكمة تقٌد مبدأ :طه أحمد محمود -

2003. 

انغبيؼٙ،انفكشداس،1.ؽانغُبئٛخ،انًٕاسدفٙانزكٛٛف:انمجالٔ٘سثّػجذيؾًٕد -

 .2008اإلعكُذسٚخ

 .القاهرة جامعة مطبعة ،12 الطبعة الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح مصطفى، محمود -

 .القاهرة ،9.طـ اإلجراءات، قانون شرح :مصطفى محمود -

 .1983انمبْشحعبيؼخيطجؼخ،1.ؽـانؼبو،انمغىانؼمٕثبد،لبٌَٕششػ:يظطفٗيؾًٕد -

 العربٌة، النهضة دار  ،.1طـ الجنابً، للقصد العامة النظرٌة :حسنً نجٌب محمود -

 1960 القاهرة،

انُٓؼخداس،3.ؽانؼبو،انمغىانؼمٕثبد،لبٌَٕششػ:ؽغَُٙغٛتيؾًٕد -

 .و1973انؼشثٛخ،

 العربٌة، النهضة دار  ،1.طـ العقوبات، قانون فً السببٌة عالقة :حسنً نجٌب محمود -

 .1988 القاهرة،

انُٓؼخداس،2.ؽـانغُبئٛخ،انذػٕٖئَٓبءفٙانغُبئٙانؾكىلٕح:ؽغَُٙغٛتيؾًٕد -

 .1977انؼشثٛخ،

 القاهرة، العربٌة، النهضة دار الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح حسنً، نجٌب محمود -

 .م1998 ،2.طـ

نهُشش،انمٕيٙانًشكض،1.ؽـانغذٚذ،َغٛغّفٙانفمّأطٕل:انضنًٙئثشاْٛىيظطفٗ -

 .1999األسدٌ

 .1990 القاهرة، ،4طـ الجنابٌة، اإلجراءات قانون شرح :سالم مدحت نبٌل -

 منشور 1981 دكتوراه، رسالة الجنابٌة، الدعوى إلقامة وجه ال بؤن القرار :المجالً نظام -

2005 

 والتوزٌع، للنشر الثقافة دار العام، القسم ،1طـ العقوبات، قانون شرح :المجالً نظام -

 .2005 عمان

 .العربٌة النهضة دار 1طـ الجنابٌة، الحٌازة :هنداوي الدٌن نور -



342 

 

 للكتاب، العامة المصرٌة الهٌبة ،1.طـ المشددة، للظروؾ العامة النظرٌة :الفتوح أبو هشام -

1982. 

 

 

 


