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إهداء
إلى السلطة القضائية في فلسطين برافديها المجلس األعلى للقضاء والنيابة العامة .

إلى زمالئي قضاة المحاكم بدرجاتها  ،وأصدقائي أعضاء النيابة الذين ينحتون في الصخر ليل نهار  ،من
أجل إحقاق الحق وارجاء الحقوق إلى أهلها  ،الذين بدأوا العمل من العدم حتى بنو الصرح العظيم  ،اقدم
لهم هذا الجهد لعله يضيئ لهم الطريق كلما اقتضى األمر .

بر بهما واعترافا بالجميل واللذان زوداني بدعائهم أطال اهلل في عمرهما.
إلى والدي أبي وامي ا
إلى زوجتي التي ساعدتني في خط هذه الرسالة وعانت ما عانته طيلة فترة إعدادها
إلى شمعتي ومهجة قلبي دميتي (ميرا) .

إلى اخوتي جميعا  ،والي اصدقائي اخص منهم الشهداء الذين قضوا في الحرب األخيرة على غزة .
.....اهدي هذا الجهد المتواضع سائل المولى عز وجل أن ينفع به اإلسالم والمسلمين .

الباحث


ت

شكر وتقدير
ال يسعني إال أن اتقدم بخالص الشكر والعرفان والتقدير ألستاذي الفاضل الدكتور /ساهر ابراهيم الوليد
عميد كلية الحقوق بجامعة االزهر بغزة ،على تفضله بقبول اإلشراف على هذه الرسالة  ،فكان لنصائحه
وتوجيهاته السديدة األثر البلغ في إثرائها وظهورها إلى حيز الوجود  ،حتى اكتملت بفضل اهلل تعالى ووض

ذلك في جميع صفحاتها  ،فجزاه اهلل خير الجزاء ومتعة بموفور الصحة والعافية .

كما أتقدم بجزيل شكري وتقديري ألستاذنا الدكتور القاضي /عبد القادر جرادة أستاذ القانون الجنائي في
الجامعات الفلسطينية  ،على تفضله بقبول االشتراك في اإلشراف على هذه الرسالة  ،وكان لسيادته واض

األثر في إكمال الجانب العملي في تلك الرسالة من خالل توجيهاته وتزويدنا بالدوريات والتعليمات الالزمة

.

وال يفوتني أن أسدي شكري وتقديري وعرفاني بالجميل لكل من أسهم في إنجاز هذه الرسالة بالمعلومة

والكتاب والمشورة فجزاهم اهلل خير الجزاء

الباحث


ث

الملخص
تتمحور فكرة التكييف القانوني حول قيام القاضي أو وكيل النيابة بعملية ذهنية تتمثل في مطابقة
النص القانوني للواقعة اإلجرامية المعروضة عليه  ،حيث أن عملية المطابقة أو التكييف القانوني تفترض

مرحلتين االولى تحديد النموذج القانوني و الثانية يتم فحص الحالة الواقعية المطروحة للوقوف على مكوناتها
وعناصرها في ضوء النموذج القانوني  ،فإذا وجد القاضي تطابقا بين الحالة الواقعية والنموذج القانوني أثبت

قيام الجريمة وما يتبع ذلك من آثار  ،والعكس إذا لم تحدث المطابقة لتخلف ركن او عنصر من عناصر

الجريمة .

والبد للقاضي أثناء عملية المطابقة أن يستعين بمجموعة من الوسائل والتي هي بمثابة قنوات البد

وأن يمر من خاللها التكييف حتى نصل للوصف األمثل  ،ومن تلك الوسائل مكنة التفسير  ،ومكنة اإللمام
بجميع مكونات النموذج القانوني للجريمة  ،ومكنة جمع األدلة ووزنها وتقديرها  ،وأخي ار مكنة فحص ظروف

الجريمة وظروف مرتكبها.

تجدر االشارة الى ان القاضي أو وكيل النيابة قد يجد أثناء المطابقة مجموعة من النصوص بصدد

الواقعة المعروضة  ،لذلك قمنا بإيجاد مجموعة من الفرضيات التي تثار والتي منها  ،التعدد المادي

والمعنوي للواقعة  ،والتنازع الظاهري للنصوص وتفاقم النتيجة اإلجرامية لذات الفعل  ،مع إبراز موقف
المشرع الفلسطيني من تعاطيه مع تلك الفرضيات.

الشك أن الدعوى الجزائية تمر بمرحلتين التحقيق االبتدائي وتتواله النيابة العامة و المحاكمة ويقوم

بها القضاة على شتى درجاتهم  ،حيث أن التكييف القانوني في مرحلة التحقيق االبتدائي يتسم بصفة التأقيت
وعدم إلزاميته لمحكمة الموضوع وعلى األخيرة ان تصف الفعل بالوصف الصحي ،وال يتأتى ذلك إال من

خالل ضابط أساسي آال وهو ال تقيد بحدود الدعوى العينية أي الوقائع التي رفعت بها الدعوى دون اضافة ،
وحدود الدعوى الشخصية أي تتقيد باألشخاص الذين رفعت ضدهم الدعوى فحسب  ،ولها في حدود تلك

الضوابط تعديل الوصف القانوني وتعديل التهمة وتدارك الخطأ المادي والسهو في عبارات اإلتهام  ،على ان

يكفل ذلك ضمانة أساسية وهي تنبيه المتهم للتعديل الطارئ الذي يسئ المركز القانوني للمتهم ،وما يسري
على محكمة الموضوع يتبع أمام محكمة االستئناف بذات الضوابط ،

وفي النهاية فإن التكييف القانوني يخضع لرقابة محكمة النقض من زوايا عدة منها أنه يمثل خطأ

في القانون  ،حيث أنه إذا وقع خطأ في التكييف فأن ذلك يستدعي النقض باعتباره خطأ في القانون  ،ومن

زاوية نظرية العقوبة المبررة  ،واخي ار أنه ال يجوز تحريك الدعوى بعد صدور حكم فيها بناء على تغيير

الوصف القانوني للواقعة .

حيث أن الرسالة قسمت الى ثالث فصول  ،األول تحدثنا فيه عن وسائل التكييف القانوني  ،والثاني

تحدثنا فيه تعدد الجرائم والثالث تناولنا فيه سلطة المحكمة في التكييف القانوني.
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Abstract

The concept of legal framing refers to the cognitive process of matching a legal
text with a criminal incident on a given case, which is usually performed bya judge
or a prosecutor. This process of framing and matching assumes two phases- first,
to determine the legal model, and second to examine the given criminal incident
based on its main components and elementsin the light of the legal model. If a
judge/prosecutor findscompliancebetween the criminal incident and legal model,
he can approve the criminal act and its consequences. However, he may approve
otherwise in case of lacking evidence or any crime main constituent components.
In order to have an ideal description during the framing process, a judge or a
prosecutor may needa number of mechanisms, e.g., mechanism of interpretation,
mechanism of thorough knowledge of components of the crime model of acharge,
mechanism of evidence collection(weighing and evaluation), and mechanism of
examining the crime and defendantcircumstances.
A judge or a prosecutor may find a group of related texts in connection with a
given criminal incident. Consequently, the researcher has to find some hypotheses
that might arise such as the different material and moral sides of a criminal
incident, apparent contradiction of a legal text and an aggravated criminal result of
thesame act. Moreover, the position of the Palestinian legislator, in dealing with
those hypotheses, has been highlighted.
There is no doubt that a criminal case goes through two stages of a primary
investigation, handled by the general prosecution, and a trial which is carried out
by judges of various levels.A legal framing during the preliminary investigation is
characterized by paying due attention to time and no obligation to trial court, and
the later has to describe a criminal act accurately. This can be achieved through a
basic criterion, namely adherence to the limits of a lawsuit, without any addition,
and the limits of the people who the lawsuit has been filed against .Further, the
legal court, within these limits, can modify a legal description, charges, mistakes,
or forgetfulness in indictment phrases. However, the defendant should be notified
of these changes, which may worsen his/her legal position. This can apply to both
the trial court and the court of appeal.
In a nutshell, the legal framing of charges is subject to supervision of the court of
cassationin many respects; for example, it represents an error in the law.
Therefore, if there is an error in the framing process, it becomes subjected to
cassation, and from the perspective of ‘punishment is justified’. Additionally ,the
case cannot be reopened after a court passes a judgment.
To serve that end, this thesis is divided into three major chapters. The first chapter
highlights the different means of framing the charges. While the second chapter
discusses various types of crimes, the third chapter illuminates the authority of a
court in legal framing.
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موضوع الدراسة وأهميته :

مقدمة

اوال  - :موضوع البحث :

يعد التكييف القانوني أحد أهم مراحل فصل الدعوى الجزائية واستخراج الحكم الجنائي  ,حينها

تظهر للسطح أول مشاكل التكييف القانوني من الناحية النظرية والناحية العملية ,فمن الناحية النظرية ال
يوجد في الفقه نظرية متكاملة لبنيان تكييف الواقعة  ,بمعنى تحديد مجال هذا التكييف وضوابطه  ,ومن

الناحية العملية فإن ثمة وقائع وظروفا معينة تؤثر وتتأثر بالتكييف .

وال تقف مشكالت التكييف عند هذا الحد وانما تظهر بإستمرار مع سير الدعوى الجنائية ابتداء من

مرحلة التحقيق حتى المحاكمة وصدور الحكم والطعن فيه واكتسابه قوة الشيء المقضي به  ,حيث أن
يطر علية تبديل خالل سير المحاكمة نظ ار لما
وصف النيابة يتغير لدى إحالة القضية إلى القضاء كما قد أ

تملكه محكمة الموضوع من سلطة تعديل اإلتهام  ,ويترتب على ذلك آثار عديدة منها ما يتعلق باإلحالة
وجهة االختصاص وضمانات المحاكمة وطرق الطعن وغير ذلك .

وتبرز مشكالت التكيف أيضا في مجاالت عديدة منها تعدد جرائم الفاعل حينما يرتكب فعال واحد

تترتب عليه جريمتان أو أكثر بحيث تقع كل جريمة منها تحت طائلة نص قانوني خاص وهو ما يطلق

علية التعدد الحقيقي للجرائم و التنازع الظاهري للنصوص أو ما يعرف بالتعدد المعنوي للجرائم .

يتضح من هذا العرض المتقدم إن عملية التكييف تقتضي في كل نظام قانوني معين مواجه صارمة  ,أي

فحص دقيق للوقائع الجاري مالحقتها ومقارنتها مع نماذج مختلفة من الوقائع التي يجرمها التشريع الجنائي
وتثير غالبا هذه المقارنة مشكلة تفسير النصوص الجنائية التي ال يكون مضمونها أو مجال تطبيقا واضحا

بالدقة المطلوبة .

هذا والجدير بالعلم أن النصوص الجنائية التي تقرر التجريم ال تجد مكانها في المدونة العقابية فقط

وانما يمكن العثور عليها في فروع اخرى من القانون كقوانين العقوبات المكملة والقانون المدني والتجاري
والعمل.

على صعيد آخر فإن قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني لم يغفل مسألة التكييف القانوني بل

عالج هذا الموضوع اثناء مرحلة التحقيق االبتدائي وهذا ما ورد في نص المادة( )4\152وما سبقها من مواد

حيث منح النائب العام باعتباره امين على الدعوى الجزائية سلطة تعديل وصف التهمة إذا كان تقدير وكيل

النيابة في غير محلة  ,كما وتطرق اليه اثناء مرحلة المحاكمة وهذا ما نصت علية المادة ( )270من قانون
اإلجراءات الجزائية الفلسطيني حينما أعطت لمحكمة الموضوع سلطة تعديل التهمة شريطة التقيد بوقائع
الدعوى كما رفعت من النيابة العامة  ,ايضا هذا ما اثارته المادة ( )281من ذات القانون وغيره من
النصوص الواردة في قانون االجراءات الجزائية .
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لذا حرصنا على تناول وسائل التكييف القانوني في الفصل األول وتلك الوسائل هي عبارة عن مكن
وملكات يجب على السلطة المختصة التحلي بها بغية الوصول للتكييف السليم  ,أما في الفصل الثاني

تناولنا أ ثر تعدد الجرائم على التكييف القانوني وعالجنا مسألة التعدد المادي والتعدد المعنوي والتنازع
الظاهري للنصوص  ,وفي الفصل األخير عالجنا سلطة المحكمة بدرجاتها في التكييف القانوني من زاوية
حدود الدعوى العينية والشخصية كما ورد في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم( 3لسنة )2001

تجدر المالحظة إلى اننا خضنا في هذا البحث دونما افراد فصل تمهيدي وذلك كون أن الفصل

التمهيدي  ,ما هو إال تعريفات وتحديد طبيعة التكييف والسلطة المختصة والمعالجة التشريعية سيرد ذكر
معظم هذه الموضوعات خالل فصول البحث  ,هذا باإلضافة الى ان معظم الدراسات الحديثة ال تتطلب

فصول تمهيدية .
ثانيا  -:اهمية البحث :

تكمن األهمية األساسية لهذا البحث في عدة جوانب -:
أولها يتمثل في أن التكييف القانوني يشبه إلى حد كبير التشخيص الطبي  ,حيث أن التشخيص الطبي

الصحيح يؤدي إلى الوقوف على المرض والعله وبالتالي وصف العالج السليم  ,وكذا التكييف القانوني
السليم يؤدي الى إختيار النص القانوني للواقعة المعروضة كما يبتغي المشرع ومن ثم إيقاع العقوبة ايضا

حسب التفريد الذي أراده المشرع الجزائي ,

ثانيها تتمثل تلك األهمية للبحث في كون التكييف القانوني يعد بمثابة المفتاح الذي يستعمله القاضي

الجزائي يفتح به الطريق إلى القانون الصحيح باعتباره همزة الوصل بين الوقائع المعروضة والقانون

المنطبق عليها.

ثالثها تبرز أهمية التكييف من خالل المشكالت التي يثيرها سواء على الصعيد النظري أم على الصعيد

العملي.

ورابعها تتجلى أهمية البحث في كون أن موضوعه متصل اتصاال وثيقا بعمل الباحث ,عالوة على انه

جاء دراسة بمذاق فلسطيني بحت من خالل تناول المراجع والكتب والقوانين الفلسطينية مع مالحظة أنه لم
يسبق وأن تناولته دراسة محلية بالبحث.

خير تتبلور أهمية البحث في كونه عبارة عن دراسة تأصيلية لما يجب أن تكون علية الحالة  ,وليس
وأ ا

لما هو كائن مع تناوله للنصوص القانونية الفلسطينية بشيء من التمحيص واسقاطها على الدراسة  ,مع
مزج الدراسة بالسوابق القضائية والكتب الدورية والتعليمات القضائية وتطويعها لخدمة البحث بحيث يكون ذو

صبغة نظرية وعملية على حدا سواء .

2

ثالثا  -:اشكالية البحث :

ستكون هذه الدراسة عبارة عن اجابة للعديد من التساؤالت التي نثيرها وهي على النحو التالي :
 -1ماهو األ ثر المترتب على التكييف القانوني المبني على خطأ في التفسير  ,وهل يخضع ذلك لرقابة
محكمة النقض ؟

 - 2هل الوصف القانوني الذي يلحق بأحد المساهمين نتيجة تأثره بظروف معينة ينتقل بالتبعية إلى غيرة

من المساهمين ؟

 - 3هل باإلمكان تغير الوصف القانوني نتيجة لتوافر القصد الجنائي او إلنعدامه ؟

 - 4اذا كانت الجريمة ال تقوم بدون الشروط المفترضة حتى وان توافرت باقي اركانها  ,فهل لتلك الشروط
اثر على التكييف القانوني ؟

 - 5قد يلحق بالمتهم أو بالتهمة ظروف واسباب قد تشدد أو تخفف العقوبة  ,فما هو موقع تلك الظروف
من التكييف القانوني ؟

 - 6هل منح قانون اإلجراءات الجزائية النيابة العامة سلطة تقدير ووزن االدلة قبل إحالة القضية للمحكمة

المختصة  ,وهل لجمع االدلة أهمية في التكييف القانوني ؟

 - 7ما هو موقف ق انون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة من التعدد المادي والمعنوي للجرائم

ايضا ما موقفة من النتيجة المحتملة ؟

 - 8ما هو الفرق بين تعديل الوصف القانوني للواقعة وتعديل التهمة ؟

 - 9ما المقصود بحدود الدعوى الشخصية والعينية وما موقف المشرع الفلسطيني منهما في قانون
اإلجراءات الجزائية الفلسطيني ؟

 - 10ماهي طبيعة الوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة  ,بمعنى هل يتمتع بصفة

الديمومة أم التأقيت ؟

 - 11هل تراقب محكمة النقض التكييف القانوني؟وما هي جوانب تلك المراقبة في حال كان الجواب بنعم ؟
رابعا  -:الدراسات السابقة :
لقد بذل الباحث جهد ليس باليسير قبل الشروع في الكتابة  ,في معظم المكتبات الفلسطينية المنتشرة في
قطاع غزة بحثا عن كتب أو رسائل علمية كتبت في هذا الموضوع  ,حيث الحظنا بأن هذا الموضوع لم
يلق معالجة شاملة سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية خاصة في الفقه الفلسطيني أو الفقه

المقارن  ,ويبدو أن السبب وراء ذلك يكمن في ما يكتنف هذا الموضوع من صعوبات ومشاكل  ,وان كنت
وجدت بعض المؤلفات التي جاءت تعالج بعض النواحي على حساب النواحي االخرى  ,فمثال استعنا بكتاب

حول تكييف تعدد الجرائم  ,وآخر هو سلطة المحكمة في التكييف  ,بينما الفصل االول فكان اخراجه على

هذه الهيئة بإجتهاد وتصرف من الباحث من خالل اإلستعانة بالكتب العامة في قانون العقوبات .
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خامسا  -:منهج البحث :
انتهج الباحث في بحثه المنهج التحليلي  ,وذلك من خالل تحليل نصوص قانون العقوبات المطبق في
قطاع غزة رقم( )74لسنة  1936وقانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لعام 2001والتعليمات
القضائية للنائب العام  , 2006مع القاء الضوء على موقف الفقه و القضاء الفلسطيني بالخصوص واسقاط
النصوص القانونية على اآلراء والنظريات الفقهية  ,وتطويع كل ذلك لخدمة البحث .
خامسا  -:هيكل البحث :

ينقسم هذا البحث الى ثالثة فصول على النحو التالي :

الفصل االول  :وسائل التكييف القانوني

الفصل الثاني  :تعدد الجرائم وأثرة في التكييف القانوني

الفصل الثالث :سلطة المحكمة في التكييف القانوني
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الفصل الول

وسائل التكييف القانوني
هناك مجموعة من الوسائل والمكن التي يتوجب على القاضي أو عضو النيابة أن يتحلى بها لحظة
قيامة بعملية التكييف القانوني وذلك بغية الوصول للنص القانوني واجب التطبيق وذلك إن أحسن استخدام

تلك الوسائل .

وتلك الوسائل واردة على سبيل المثال ال الحصرفي هذا البحث  ,لكن سنقوم بإيراد بعضها وأكثرها

شيوعا في الكتب الفقهية باعتبارها القنوات الرئيسية والمبادئ األساسية التي يسير من خاللها التكييف

القانوني  ,حتى نصل الى تكييف سليم يتماشى مع قصد المشرع .

بداية يتوجب على القاضي أن يتمتع بمكنة التفسير القانوني في حال غموض النص القانوني

المعروض وعدم وضوحه  ,وذلك بالرجوع الى األصول العلمية المتبعة في عملية التفسير ال أن يكون
التفسير عشوائيا حتى ال نصل الى تكييف غير سليم وبالتبعية توقيع عقوبة غير تلك التي أفردها المشرع

لمثل تلك الوقائع .

وحيث أن لكل جريمة نموذج أو بنيان قانوني بما يحتويه من أركان وعناصر وشروط مفترضة

يختلف من جريمة الى أخرى  ,حيث أن دور القاضي يتمثل في تحديد أركان الجريمة المعروضة واكتمال

جميع عناصرها ووضعها تحت اسم قانوني محدد سلفا لها وذلك من خالل عملية المطابقة بين الفعل
اإلجرامي والنص القانوني .

كذلك يجب على القاضي أن ال يغفل الظروف التي تحيط بكل جريمة وشخص مرتكبها سواء

أكانت تلك الظروف مخففة أم مشددة وسواء أكانت قانونية أم يترك تقديرها للقاضي  ,ومعرفة أثر تلك

الظروف بأنواعها على الوصف القانوني  ,سيما وأن بعض تلك الظروف يغير من وصف الواقعة إذا لحقت
بها .

إن لجمع األدلة وتقديرها تقدي ار جيدا أثر على التكييف القانوني سيما وأن بعض الجرائم بحاجة إلى

نوع خاص من األدلة كالج ارئم الواقعة على جسم اإلنسان حيث أن ما يميز القتل عن محاولة القتل عن

األذى البليغ عن الجرح عن اإلعتداء هو التقرير الطبي الذي يوضح طبيعة اإلصابة وجسامتها .
سنتناول تلك األفكار بشيء من التفصيل في هذا الفصل على النحو التالي.

التقسيم  - :ينقسم هذا الفصل الى أربعة مباحث رئيسية وتتفرع تلك المباحث إلى مطالب وفروع وذلك
على النحو التالي .

المبحث الول :مكنة التفسير

المبحث الثاني  :مكنة تحديد النموذج القانوني للجريمة

المبحث الثالث  :مكنة اإللمام بظروف الجريمة وظروف مرتكبها
المبحث الرابع  :مكنة جمع الدلة
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المبحث الول
تمهيد - :

مكنة التفسير

يتفق كال من التفسير والتكييف في أنهما نتاج عملية منطقية عقلية  ,وأنهما يمهدان لتطبيق ذلك
النص محل تلك العملية في الواقع الجرمي المعروض عليها  ,فالتكييف حالة ذهنية تعقب التفسير بمعنى

اليمكن الوصول الى التكيف السليم إال بالمرور بعماية تفسير سليم للنص لفهم القصد منه  ,فالتكييف إذنا
هو ربط الفهم السليم للنص كقالب للواقع المعروض.

بالتالي فإن من أهم المكن التي يجب أن يتحلى بها وكيل النيابة في مرحلة التحقيق اإلبتدائي ,أو

القاضي أثناء مرحلة التحقيق النهائي أو المحاكمة  ,هي مكنه تفسير النصوص القانونية  ,سواء النصوص
العقابية  ,أو نصوص قانون اإلجراءات الجزائية .

لما لتلك المكنه من بالغ األهمية واألثر على التكييف القانوني  ,والمتمثل في الوقوف على علة

النصوص القانونية  ,بغية مالمسة قصد المشرع وتحقيق مآربه والغاية من وراء تشريع ذلك النص ,حتى

يصل المحقق إلى تطبيق النص األمثل  ,وبالتالي توقيع العقوبة المناسبة والتى تتماشى مع طبيعة الجاني

وظروفه.

وهذا يستتبع بالضرورة معرفة ماهية التفسير وطبيعته ومدى إجازته في نصوص قانون العقوبات

واإلجراءات  ,و معرفة أن واع التفسير  ,من فقهي ,وتشريعي  ,وقضائي  ,ولغوي ,ومقيد  ,وموسع ومتى
يلتجا إليه  ,ومدى إلزاميته للمحقق ,وأيضا معرفة موقف المشرع والقضاء الفلسطيني من التفسير وأيضا
معرفة مدى جواز القياس على النصوص العقابية والنصوص اإلجرائية  ,وفي النهاية سنتناول الخطأ في

التفسير وأثرة على التكييف القانوني ومدى رقابة محكمة النقض على ذلك .

التقسيم -:

ويقتضي الحديث عن مكنه التفسير تقسيم هذا المبحث إلى ثالث مطالب على النحو التالي -:

المطلب الول :ماهية التفسير

المطلب الثالث :القياس في مجال القانون الجزائي الفلسطيني

المطلب الثالث  :الخطأ في التفسير وأثره في التكييف القانوني ومدى رقابة محكمة النقض
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المطلب الول

ماهية التفسير
سنقسم هذا المطلب الى ثالثة فروع  ,سنتناول في الفرع االول تعريف التفسير  ,وفي الفرع الثاني سنتناول
طبيعة التفسير  ,وفي الفرع الثالث أنواع التفسير وذلك على النحو التالي-:
الفرع االول

تعريف التفسير

يقصد بالتفسير لغويا :هو البيانة أو اإلبانة والتوضيح وكشف المغطى ,أما بشأن الفرق بين
التفسير والتأويل ,فالبعض يرى أن التفسير هو ذاته التأويل ,بينما يرى البعض اآلخر بأن التفسير هو

إيضاح معنى اللفظ ,أما التأويل هو سوقة إلى ما يؤول إليه(.)1

ويقصد بالتفسير من ناحية االصطالح:حيث أن تفسير النص القانوني  ,هو البحث عن معناه
والوقوف على حقيقة إرادة الشارع من خالل ألفاظ النص المراد تفسيره على نحو يجعله صالحا للتطبيق على

الوقائع المادية المراد تطبيقه عليها(.)2

ويقصد بالنص القانوني :هو القواعد القانونية الصادرة عن المشرع,ويستوي في ذلك المشرع

الدستوري أو البرلماني أو السلطة التنفيذية  ,في الحاالت التي يجيز لها القانون إصدار الق اررات بقانون أو
ق اررات إدارية تشريعية (.)3

والتفسير يتطلب عملية ذهنية تستهدف الوصول إلى غاية المشرع  ,فإذا كانت األلفاظ التي

استخدمها المشرع للتعبير عن إرادته واضحة فال صعوبة في تطبيق النص على الواقعة المعروضة  ,ولكن

تبدو الصعوبة في األحوال التي تكون األلفاظ الواردة في القانون غامضة فهنا على المفسر اتباع القواعد

الخاصة بالتفسير للحصول على قصد الشارع من تلك النصوص (.)4

وهذا يوضح لنا ما هو الفرق بين التفسير والتطبيق ,فيكون التفسير حينما يكون النص المعروض

مبهم وغير واضح  ,وعلى العكس يكون التطبيق حينما يكون النص واضحا ال يثير صعوبة في

التطبيق(.)5

) ) 1رفاعي سيد سعيد ,تفسير النصوص الجنائية  ,دراسة مقارنة  ,الطبعة الثانية  ,دار النهضة العربية  1429,هـــ  2008م  ,ص 18
) )2كامل السعيد  ,شرح االحكام العامة في قانون العقوبات  ,دراسة مقارنة  ,دار الثقافة للنشر والتوزيع 1430 ,هـ 2009م  ,ص 58
) )3رفاعي سيد سعيد  ,تفسير النصوص الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 32
) (4نظام توفيق المجالي  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,دراسة تحليلية  ,في النظرية العامة للجريمة والمسؤولية الجزائية ,دار الثقافة للنشر
والتوزيع  ,الطبعة االولى  , 2005ص 77
) )5رفاعي سيد سعيد  ,تفسير النصوص الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 35
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الفرع الثاني

طبيعة التفسير

اختلف الفقه حول طبيعة التفسير إلى رأيين ,فالبعض يرىبأنه مجرد إلمام بإرادة المشرع التي

تضمنتها القاعدة القانونية,والبعض اآلخر يرى أن دور التفسير يكون مكمال للنقص الذي يعترى بعض
القواعد القانونية  ,حيث أن الرأي األول يطلق عليه النظرية الشخصية ,وهو الذي ينص على اإلستخالص
من إرادة المشرع ,والرأي األخر يطلق عليه النظرية الموضوعية ,والتي تنصب على القاعدة الجنائية بشكل

منفصل عن إرادة واضعها(.)1

يتنوع التفسير إلى ثالث أنواع :

الفرع الثالث

أنواع التفسير:

نوع بالنسبة لمصدرة  ,وهو تفسير تشريعي وفقهي وقضائي.
ونوع بالنسبة للوسيلة  ,وهو تفسير بالوسائل اللغوية وتفسير بالوسائل المنطقية
ونوع حسب النتيجة  ,وينقسم إلى تفسر مقرر ومقيد وموسع.

اوال  :أنواع التفسير بالنسبة للجهة الصادر منها
 -1التفسير التشريعي :

هو الذي يقوم به المشرع بشكل نصوص قانونية  ,وذلك لتوضيح معنى تلك النصوص ,وهذا النوع

من التفسير يتضمن قواعد قانونية ملزمة(.)2

وبالولوج إلى قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة نجده قد وضع أساسا وقاعدة عامة لتفسير

نصوصه ,حيث أوجب تفسير هذا القانون على أساس المبادئ المتبعة في تفسير القوانين في انجلترا(.)3

كما و نجده قد أسهب في وضع تفاسير لعدة ألفاظ وعبارات في معظم فصوله وأبوابه  ,أي نجده قد

تبنى نهج التفسير التشريعي بشكل كبير  ,ومن تلك األلفاظ والعبارات التي قام قانون العقوبات الفلسطيني

بتفسيرها ما نص عليه في المادة الخامسة من تعريف بيت السكن  ,واألذى البليغ ,وتعريف الموظف العام ,

وتعريف الجرح  ,وتفسير لفظ الجرم في المادة ( , )22وتفسيره عبارة الجمعية غير المشروعة في المادة

( , )69وتفسير التجمهر الغير مشروع في المادة ( , )79وتفسير لفظ المدية والسكين في المادة(,)95
وتفسير لفظ الشهادة في المادة (, )116وتفسير بيت البغاء في المادة (, )151وتفسير لفظ القذف في

المادة(,)203وتفسير عبارة النزاع الصناعي في المادة( ,)210وتفسير عبارة التسبب في الموت في
) )1مأمون سالمة  ,قانون العقوبات  ,القسم العام  ,الطبعة الثالثة  ,دار الفكر العربي  ,1990 , ,ص 38
))2محمود محمود مصطفي  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,الطبعة العاشرة  ,مطبعة جامعة القاهرة  , 1983 ,ص 87
) )3المادة( ) 4من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ى 74لسنة 1936حيث نصت على التالي " يفسر هذا القانون على أساس المبادئ
المتبعة في تفسير القوانين في انكلترا ,وتعتبر األلفاظ والعبارات المستعملة فيه بأنها استعملت للداللة على المعنى المقصود منها في
الشرائع االنكليزية ,وتفسر باالستناد إلى تلك الشرائع بقدر ما يتفق ذلك مع سياق العبارة ,إال في المواضع التي ورد فيها نص صريح
على خالف ذلك".
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المادة(,)219وتفسير لفظ السرقة في المادة(,)263وتفسير لفظ السطو في المادة(,)294وتفسير النصب
والغش في المادة(,)300وتفسير لفظ التزوير والمستند في المواد ( ) 332و (,)333وتفسير لفظ البنكانوت
والمسكوكات في المواد ( ) 348و(, )355حيث تارة استعمل لفظ التفسير وأخرى استعمل لفظ التعريف
وكالهما يصب في بوثقه واحدة وهو التفسير.

وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب عدم الخلط بين التفسير التشريعي  ,وتلك القاعدة التي يصدرها

المشرع بفض مسألة خالفية تتميز عنه بأنها قاعدة جديدة ال تحكم إال الوقائع التالية لصدورها أي أنها
تسرى ابتداء من المستقبل  ,أما قواعد التفسير فتقوم برسم األصول الواجب االلتزام بها في إظهار مقصد
القاعدة الجنائية ومداها(.)1

أاما على صعيد القوة اإللزامية للتفسير التشريعي  ,فإن النص التشريعي المفسر يتمتع بنفس القوة

اإللزامية التي يتمتع بها النص موضوع التفسير سواء أكان هذا النص صادر عن السلطة التشريعية في
األحوال الطبيعية أم صادر عن السلطة التنفيذية في األحوال اإلستثنائية  ,وسواء أكان النص المفسر مرافقا

أم الحقا للنص القانوني المراد تفسيره ()2
 -2التفسير الفقهي:

ويصدر التفسير الفقهي عن فقهاء القانون  ,يتناول أراءهم ومقترحاتهم ونقض النص القانوني وابراز

مواطن القصور والغموض وعدم المالئمة فيه(. )3

والتفسير الفقهي يعين القاضي على تطبيق النص ويوجه المشرع الي استكمال ما يعتريه من نقص(. )4

وبخصوص خطة المشرع الفلسطيني في التفسير فقد وضع ضوابط معينة في التفسير ,وهو يجب أن يكون
على أساس المبادئ المتبعة في تفسير القوانين االنجليزية (. )5

 -3التفسير القضائي :

ويقصد بالتفسير القضائي هو الذي يصدر عن القاضي الجنائي عندما يتصدى للفصل في واقعة

معينة وتطلب تلك الواقعة تطبيق نص من نصوص قانون العقوبات  ,فيشوب هذا النص غموض ما ,

ويجب على القاضي الجنائي عدم التوسع في التفسير والبحث بدقة في عله النص(. )6

والتفسير القضائي ليس له قوة ملزمة للمحاكم األخرى ,كما وال يمكن أن يكون ملزما لنفس المحكمة وهي

بصدد النظر في قضية أخرى حتي وان تبنة محكمة النقض(.)7

) )1رمسيس بهنام  ,النظرية العامة للقانون الجنائي  ,الطبعة الثالثة  ,منشأة المعارف باإلسكندرية  , 1997 ,ص 51
)  (2ساهر الوليد  ,االحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني  ,الجزء االول  ,الطبعة الثانية 2011ص18
)  )3محمد صبحي نجم  ,قانون العقوبات  ,القسم العام  ,النظرية العامة للجريمة  ,الطبعة االولى  ,مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع  , 2000 ,ص
50
) )4محمود نجيب حسني  ,شرح قانون  ,القسم العام  ,النظرية العامة للجريمة  ,والنظرية العامة للعقوبة والتدابير االحترازية ,الطبعة السادسة
 ,دار النهضة العربية  , ,مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي , 1989 ,ص 87
)  )5المادة( ) 4من العقوبات الفلسطيني رقم  74لسنة 36
))6نظام توفيق المجالي  ,شرح قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 78
) )7كامل السعيد  ,شرح االحكام العامة  ,في قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 61
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واذا كان األصل في التفسير القضائي أنه غير ملزم للمحاكم األخرى,إال أن المشرع قد أدخل على
هذا األصل استثناء هاما وهو إنشاءه للمحكمة الدستورية العليا وجعل تفسيرها ملزما على خالف األصل

المقرر في شأن التفسير القضائي(.)1

ومن أمثلة التفسير القضائي ما قضت به محمة النقض الفلسطينية بقولها "إن جميع إجراءات

مباشرة الدعوى بعد إحالتها إلى المحكمة تقطع التقادم  ,وأن مؤدى التفسير السليم ألحكام المادة ()13من

قانون اإلجراءات الجزائية هو أن تصبح القضية في حوزة المحكمة وهى صاحبة الصالحية في كل ما

يتعلق بسير الدعوى من إجراءات تهدف للوصول إلى حكم بات في موضوعها  ,شريطة أن تكون

اإلجراءات صحيحة في ذاتها "()2

ثانيا  :أنواع التفسير من حيث الوسيلة

 -1التفسير اللغوي

يقصد بالتفسير اللغوي هي وسيلة التعبير عن إرادة المشرع والمعنى الذي يراه  ,فهي عدته في
التعبير عما يدور بخلده ,ولذلك فإن أول ما يلجأ إليه المفسر في سبيل الكشف عن مراد المشرع ,معرفة

المعاني اللغوية أللفاظ النص ,فألفاظ النص هي الوسيلة األولى التي يستخدمها المشرع في تحقيق غرضة
فإن كانت األلفاظ واضحة المعنى صريحة الداللة اكتفى بها في استخالص مراد الشارع  ,إذ ال مساغ

لإلجتهاد في مورد النص ,وعلة هذا الحكم أن المشرع قادر على التعبير عن نفسه بدقة ووضوح(. )3

وهذا ما قضت به محكمة النقض الفلسطينية بقولها" :عند تفسير النصوص في قانون اإلجراءات

الجزائية فالبد من األخذ بتحليل الفاظ النص وتحديد علته سيما أن هدف التفسير دائما هو الكشف عن

قصد المشرع  ,وليس قصد المشرع حماية ومكافئة الجاني الذي تقع مسؤولية تبليغه على المحكمة دون

تقصير من المجني عليه أو من يمثله وبالنتيجة يكافأ الجاني في الحكم بإنقضاء الدعوى المقامة ضده

بالتقادم لعدم قيام المحكمة بتبليغه او إحضاره()4ويتعين على القاضي األخذ بدالله النص إذا كانت العبارات

واضحة على قصد المشرع ,فال مجال لإلجتهاد حتى ولو كان ذلك ال يتفق مع األعمال التحضيرية(.)5

 -2التفسير المنطقي:

ويلجأ القاضي إلى التفسير المنطقي في األحوال التي يشوب فيها الغموص الفاظ النص وعباراته,

فال تكون واضحة الداللة على قصد المشرع  ,وهنا يتعين على القاضي (أو المفسر)البحث عن حقيقة مراد

المشرع من النص ,ووسائل هذا التفسير عديدة فقد يستعين المفسر بالمذكرة االيضاحية للقانون  ,أو

))1المادة( /1/103ب )من القانون االساسي الفلسطيني المعدل لسنة  ]1[ " 2005تشكل محكمة دستوريه عليا بقانون وتتولى النظر في .بتفسير
نصوص القانون األساسي والتشريعات, ".والمادة  2/24من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية رقم  3لسنة 2006
()2نقض جزاء رقم ( ) 2010/30رام هللا جلسة  , 2010/6/8المجلة القانونية العدد الثالث  2013الصادرة عن المكتب الفني لنقابة المحامين
النظاميين الفلسطينيين ع الثالث ص( 210
) )3كامل السعيد  ,شرح االحكام العامة  ,في قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 62
()4نقض جزاء رقم(  )2010/17رام هللا جلسة  2010/3/12المجلة القانونية العدد الثالث  2013الصادرة عن المكتب الفني لنقابة المحامين
النظاميين الفلسطينيين ع الثالث ص 187
)) 5محمود مصطفي  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 87
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االطالع على مشروع هذا القانون والمناقشات التي تمت بشأنه ,ثم محاضر اللجان الفنية والقانونية التي

قامت بوضع النص(.)1

وللمفسر أن يسترشد بالمفكرات التفسيرية والمناقشات البرلمانية  ,كما وله أن يسترشد بالظروف التي

أحاطت بالنص  ,سياسية او إجتماعية أو إقتصادية  ,وقد يلجأ المفسر إلى مقارنة النص محل التفسير مع
نظيره في التشريعات األجنبية  ,خصوصا في التشريع الذي كان مصد ار له(.)2

ثالثا  :أنواع التفسير من حيث النتيجة

 -1التفسير المقرر

وهو الذي يكون فيه المعنى الذي يستخلصه المفسر متفقا مع مدلول النص كما تحددها قواعد

اللغة(. )3لكن إذا شاب الغموض بعض ألفاظ النص فيجوز اللجوء إلى التفسير المنطقي بإحدى وسائله,
فإن تطابق التفسير المنطقي في نتيجته مع ظاهر األلفاظ ,عندها يوصف التفسير من حيث نتيجته بأنه

تفسر مقرر أو كاشف  ,وهذا يعني أن التفسير المقرر أعطى لأللفاظ مدلوال واضحا بعد أن كان لها مدلول
غامض ,ولكن إذا اختلف التفسير المنطقي في نتيجة مع التفسير اللغوي فقد يتخذ إحدى صورتين :صورة

التفسير المقيد أو صورة التفسير الموسع(.)4

 -2التفسير المقيد

يقصد به الحد من سعة األلفاظ لحصرها في النطاق المطابق إلرادة القانون  ,وذلك حيث يكون
النص قد قال أكثر مما أراد  ,ومثال ذلك ما نص عليه قانون العقوبات 1936في المادة  33منه بقولها "

كل من كان يعلم بأن شخصا آخر عزم على إرتكاب جرم يستوجب عقوبة الحبس مدة ثالث سنوات أو أكثر

ولم يستعمل جميع الوسائل المعقولة للحيلولة دون وقوع ذلك الجرم أو اتمامه ,يعتبر أنه ارتكب جنحة

ويعاقب بالحبس مدة سنتين" .

وبإمعان النظر في هذه المادة نرى أن مدلول ألفاظها يتسع لعقاب كل من علم بمشروع جريمة من

نوع جناية ,ولم يقم بإبالغ السلطات المختصة أيا كان مصدر ذلك العلم  ,أي أن العقاب واجب على كل
من لم يبلغ مع علمه حتى وان كان العلم مستسقى من الصحافة أو اإلذاعة ,حيث أن ألفاظ النص
تنصرف إلى أكثر مما يريده النص  ,فبتالي يضيق مدلولها اللغوي ليصبح متفقا مع المدلول المنطقي على
أن يكون قد امتنع عن اإلبالغ قبل ذيوع خبر الجريمة ووصوله إلى علم الكافة(.)5

 -3التفسير الموسع:

يكون التفسير موسعا حين يتبين أن ألفاظ النص حسب مفهومها اللغوي تضيق عن بيان قصد

المشرع ,كل ما ظهر للمفسر من خالل سعيه خلفه وتحريه إياه,وهنا يعمد المفسر إلى مد نطاق النص حتى

) )1نظام توفيق المجالي  ,شرح قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 80
()2محمود مصطفي  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,ص 89
() 3عبد القادر جرادة  ,موسوعة االجراءات الجزائية  ,في التشريع الفلسطيني  ,المجلد األول  ,عدد بئر السبع  ,مكتبة افاق  ,غزة  1430,هـ
2009م  ,ص 57
()4نظام توفيق المجالي  ,شرح قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 80
( )5رمسيس بهنام  ,النظرية العامة  ,للقانون الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 65
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يشمل أمو ار يبدو للوهلة األولى أنه ال ينسحب عليها ,ويقال عندئذ أن المشرع أراد أكثر مما قال  ,وال يجوز
التوسع في تفسير النصوص الجزائية  ,كما ال يجوز أن يمتد التفسير الموسع إال لألصل  ,فمتى جاء حكم
في القانون على سبيل الحصر فال يجوز التوسع في تفسيره(.)1

وهذا ما قضت به محكمة اإلستئناف العليا بقولها " ال يجوز التوسع في تفسير النصوص الجنائية "

()2كذلك قضت بقولها "عدم جواز التوسع في االستثناء على النص "ا ()3

))1عبد القادر جرادة  ,المجلد االول  ,مرجع سابق  ,ص 58
()2استئناف عليا جزاء رقم( ) 63/2غزة جلسة  , 1963/6/16مجموعة الحايك  ,ج , 18ص82
()3استئناف عليا جزاء رقم( ) 64/77جلسة  1964 7/26مجموعة الحايك  ,ج , 19ص35
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المطلب الثاني

القياس في القانون الجزائي الفلسطيني

يقصد بالقياس :إعطاء حالة منصوص عليها في القانون حكم حاله غير منصوص عليها وذلك

إلتفاق الحالتين في العلة(.)1

وسنتناول هذا المطلب في أربعة فروع نتناول في الفرع األول حظر القياس في نصوص التجريم

والعقاب  ,وفي الفرع الثاني سنتناول جواز القياس في نصوص اإلباحة والتجريم  ,وفي الفرع الثالث

سنتناول قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم وفي الفرع الرابع سنتناول القياس في قانون اإلجراءات الجزائية
على النحو التالي :

الفرع الول

حظر القياس في نصوص التجريم والجزاء
أصبح من المسلمات عدم جواز القياس في نصوص التجريم والعقاب  ,ألن ذلك يتعارض مع مبدأ
الشرعية الذي يفترض بأن ال جريمة وال جزاء إال بنص  ,و بالتالي ال يجوز للقاضي الجنائي أن يقيس فعال

لم يرد نص بتجريمه على فعل ورد نص بتجريمه حتى وان تشابه الفعلين في العلة (.)2

ويستوي في القياس المحظور على القاضي أن يستند إلى علة أخرى أو إلى قصد المشرع طالما أنه في

الحالتين سوف ينتهي بتجريم غير المجرم (.)3

وحظر القياس ال يعني حظر التفسير الواسع وان كان التمييز بينهما صعب ,ويرى البعض بأن

معيار التميز بينهما هو دخول الحكم في نطاق نص التجريم أو خروجه عنه  ,وحيث أن لنص التجريم

نطاقا يحدده المفسر وفقا لما يراه مطابقا لقصد المشرع ,فإذا دخل الفعل في هذا النطاق يكون ذلك تفسي ار

محظور (.)4
ا
موسعا وان خرج عنه يكون قياسا

والحقيقة أن حظر القياس ال يقتصر على القواعد التي تقرر العقوبة فحسب ,بل يمتد إلى القواعد

المشددة للعقاب فيشملها أيضا(.)5

الفرع الثاني

جواز القياس في مجال استبعاد العقاب
القياس محظور في نطاق النصوص الجنائية التجريمية إال أنه على العكس من ذلك في غير

مجالها ,حيث أنه جائز في النص إذا كان يقرر سببا لالباحة ومانعا للمسؤولية أو لتخفيف العقاب ,وذلك
كونه ال يمس حق المتهم ,ألنه يخرجه من دائرة العقاب وال ضرر فيه بحق المجتمع ألن المفسر ال يتفق
مع قصد المشرع(.)6

( )1رفاعي سيد سعيد  ,تفسير النصوص الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 407
( )2نظام توفيق المجالي  ,شرح قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 82
()3أحمد فتحي سرور  ,الوسيط في قانون العقوبات  ,القسم العام  ,الطبعة الخامسة  ,دار النهضة العربية  , ,بدون سنة نشر  ,ص 69
() 4عبد الفتاح مراد  ,التصرف في التحقيق الجنائي وطرق الطعن فيه  ,منشأة المعارف باإلسكندرية 1989 ,ص 47
()5رفاعي سيد سعيد  ,تفسير النصوص الجنائية  ,مرجع سابق ,ص 434
()6كامل السعيد  ,شرح االحكام العامة  ,في قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 66
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ومن ذلك ,نص المادة ()18من قانون العقوبات 1936الخاص بالدفاع الشرعي كسبب إباحة فإنه
ينطبق على جميع الجرائم ويجوز القياس فيه.
كذلك فإن نص المادة ( )17من ذات القانون أيضا ينطبق على جميع الجرائم  ,إال ما استثنى

بنص  ,مثل جرائم القتل  ,والجرائم التي تقع ضد الدولة مما يستوجب عقوبة االعدام.

أيضا نود اإلشارة إلى أن نص المادة () 216من ذات القانون في الفقرة (ب) في تعريف العمد في

جرائم القتل حيث عبرت عن ذلك بقولها "من قتل ذلك الشخص بدم بارد دون استثارة أنية في ظروف كان

يستطيع فيها التفكير وتقدير نتيجة"

وبالوقوف على تلك الفقرة فإنها تتحدث عن عذر اإلستفزاز كظرف مخفف في جرائم القتل ,حيث

أن ظرف اإلستفزاز يجوز القياس عليه في جميع الجرائم التي من المتوقع حدوثه فيها  ,فمثال يجوز األخذ
بظرف اإلستفزاز كعذر مخفف في جرائم األذى البليغ .

الفرع الثالث

قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم
إذا كان النص الجنائي شديد الغموض  ,واستحال على المفسر تحديد قصد المشرع ,وجب األخذ

بالتفسير الذي يتفق مع مصلحة المتهم  ,أعماال لقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم (. )1

وتجدر اإلشارة إلى أن قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم ال عالقة لها بنظرية تفسير القواعد

الجنائية  ,ومن الخطأ محاوله تطبيق تلك القاعدة بصدد تفسير القاعدة الجنائية  ,وذلك كون أن المفسر
يلتزم بالغاية وليس بمصلحه المتهم أثناء تفسير القاعدة الجنائية()2

ويرى البعض بأن قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم مجالها الرئيسي هو اإلثبات ,حيث تتعادل

أدلة اإلدانة وأدلة البراءة  ,فهنا يكون وجوب ترجيح البراءة كون أن األدلة تكون مبنية على اليقين والجزم
واألصل في اإلنسان البراءة(. )3وهذا ما قضت به محكمة االستئناف العليا بقولها " الشك يفسر لصالح

المتهم ,ألجل ذلك قررت براءة المتهمين من التهم الثالثة وذلك ألن اإلعترافات التي أدلى بها المتهمون أمام
البوليس يحيطها الشك " (.)4

كذلك قضت بقولها "الشك الذي تطرق إلى عقيدة المحكمة يظل مبر ار لبراءة المتهم من اإلتهام

المسند إليه " ( , )5كما قضت في حكم اخر بقولها "يجوز براءة المتهم اذا كان هناك شك يحوط باالتهام

الموجة إليه " ( )6وتأسيسا على ذلك ال يمكن القول بأن البراءة الناتجة عن استحالة تحديد معنى النص
تستند إلى الشك  ,ذلك ان االخذ بمبدأ تفسير الشك لصالح المتهم قد يؤدي الى تحميل المتهم عبء جريمة

أخف من جريمة أخرى قد يثور الشك في مدى انصراف قصد الشارع اليها(.)7
()1أحمد فتحي سرور  ,الوسيط في قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 71
()2مأمون سالمة  ,قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 45
()3عبدالفتاح مراد  ,التصرف في التحقيق الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 49
()4استئناف عليا جزاء رقم( ) 51/72غزة جلسة  , 1951/8/19مجموعة الحايك  ,ج 15ص130
()5استئناف عليا جزاء رقم( ) 60/42غزة جلسة  ,1960/11/15مجموعة الحايك  ,ج 17ص129
()6استئناف عليا جزاء رقم( ) 60/41غزة جلسة  , 1960/11/16مجموعة الحايك  ,ج 17ص127
) (7رفاعي سيد سعيد  ,تفسير النصوص الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 464
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الفرع الرابع

جواز القياس في قانون اإلجراءات الجزائية حسب الصل
األصل في القوانين اإلجرائية هو خالفا لألمر في القوانين الموضوعية حيث أن القياس فيها جائز

شريطة عدم اإلضرار بمصلحة المتهم (. )1وخير مثال على القياس في مجال القواعد اإلجرائية  ,ما نص
عليه قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني في "إنه يترتب البطالن على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة
بتشكيل المحاكم أو بواليتها أو بإختصاصها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام "(. )2

كما نصت التعليمات القضائية للنائب العام على التالي "يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن

القواعد التالية هي من اإلجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام وهي :

أ  -وجوب تعيين محام للمتهم في جناية أمام محكمة البداية .

ب  -القواعد الخاصة بتحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة ومباشرتها لها .
ج  -عدم جواز الفصل بين المتهم  ,ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق .

د  -عدم جواز تحليف المتهم اليمين .

هـ  -ضرورة تحريز كافة األشياء المضبوطة التي لها عالقة بالجريمة "(.)3

كما نصت التعليمات القضائية للنائب العام إن معيار تعلق القواعد بالنظام العام هو المصلحة()4

وحيث أنه واضح من عبارة المادة(  ) 475من قانون اإلجراءات إذ قالت "ويعتبر ذلك مما هو متعلق
بالنظام العام أي أنه يجوز القياس في اعتبار قاعدة ما متعلقة بالنظام العام رغم عدم وجود ذكرها في المادة

".

حيث أن المادة( ) 1083من التعليمات القضائية ,وضعت معيا ار يتوجب على من يقيس على

القاعدة اإلجرائية مراعاتها بإعتبار األمر متعلق بالنظام العام من عدمه وهو بالمصلحة التي أراد المشرع

تحقيقها بالقاعدة اإلجرائية  ,على أن ذلك ال يعني أن القياس جائز بصورة مطلقة في قانون اإلجراءات
الجزائية  ,وانما هو مرهون بكون الحكم قابل للشمول ,فإذا انصرفت إرادة المشرع إلى قصر الحكم على

الحالة التي ورد بشأنها فإن القياس هنا يكون محظو ار ,وعليه فإن القياس يكون محظو ار في مجال القواعد

التي تضع قيدا على الحرية الشخصية للمتهم أو تمس ضمانات حقة في الدفاع ,بينما يكون القياس جائ از

فيما هو فيه مصلحة للمتهم كاإلجراءات التي تستهدف حسن سير العدالة(. )5

) )1رمسيس بهنام  ,النظرية العامة  ,للقانون الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 80
))2نص المادة( ) 475من قانون االجراءات الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
))3المادة( ) 1085من التعليمات القضائية للنائب العام رقم  1لسنة  2006القسم الجزائي
)(4المادة( )1038من التعليمات القضائية للنائب رقم  1لسنة  2006القسم الجزائي حيث نصت على التالي "إن معيار تعلق القواعد بالنظام العام
في غير األحوال التي أشار إليها المشرع  ,هو بالمصلحة التي أراد المشرع تحقيقها بالقاعدة اإلجرائية ؛ ذلك أن كل قاعدة إجرائية إنما ينص عليها
المشرع حماية لمصلحة معينة  ,فإذا كانت تلك المصلحة تتعلق بضمان حسن سير وفاعلية
الجهاز القضائي لتحقيق العدالة الجنائية  ,كانت القاعدة متعلقة بالنظام العام " .
))5عبد القادر جرادة  ,المجلد األول  ,مرجع سابق  ,ص 63
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المطلب الرابع

أثر الخطأ في التفسير على التكييف القانوني ومدى رقابة محكمة النقض على ذلك

يقصد بالخطأ في تأويل القانون ,هو قيام قاضي الموضوع بتفسير النص القانوني تفسي ار يختلف

تماما عن معناه الحقيقي  ,كما لو رفض األخذ بالقياس في تطبيق قاعدة جنائية تبيح الفعل(.)1

ويالحظ أن صور الخطأ في تأويل النصوص الواجبة التطبيق تتوافر حيث يكون خطأ المحكمة في

فهم المقصود من اإلصطالحات والتعبيرات المستخدمة في النص الواجب التطبيق  ,أو أن تعمل المحكمة
القياس في غير األحوال التي يجوز فيها أعماله (. )2

ومن أمثله الخطأ في تفسير النصوص القانونية  ,الخطأ في تفسير معنى السالح والليل كظرفين

مشددين في السرقة ,والخطأ في تفسير معنى المسكن عند الدفع يبطالن التفتيش ,والخطأ في تحديد معنى

الشيك في جريمة الشيك بدون رصيد  ,أو الخطأ في تحديد المقصود باإلكراه كظرف مشدد في السرقة(.)3

وتجدر اإلشارة إلى أن الخطأ في التكييف هو عبارة عن خطأ في القانون ,واألخير يتسع مدلوله بحيث
يشمل الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ,بالتالي فإن الخطأ في التفسير يترتب عليه خطأ في التكييف

القانوني(.)4

والخطأ في التكييف القانونييقع بسبب فهم النص فهما غير سليم  ,أي الخطأ في التفسير,كما لو

أدخل القاضي عنصر في الجريمة ليس من عناصرها األساسية واستبعد عنصر من عناصرها كما يحدده
القانون  ,ويستوي األمر أن يتعلق ذلك بالركن المادي أو بالنتيجة اإلجرامية أو بعالقة السببية أو بالركن

المعنوي ( , )5وهذا ما نص عليه قانون اإلجراءات الجزائية بقوله "ال يقبل الطعن بالنقض إال لألسباب

التالية منها -5إذا كان الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون ,أو على خطأ في تطبيقه ,أو في
تفسيره" (. )6

يتضح من ذلك بأنه إذا بنيت األحكام على الخطأ في تأويل القانون كما أسلفنا فإن الطعن بالنقض

يكون مقبول  ,والمقصود بالقانون هنا القواعد القانونية الموضوعية  ,وهي ال تنحصر فقط في قواعد قانون
العقوبات بل تشمل كذلك كل ما تتضمنه الفروع األخرى للنظام القانوني من قواعد يتعين على المحكمة

الجزائية تطبيقها عند النظر في المسائل األولية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية  ,كقواعد

القانون المدني التي تنظم الملكية وتعرف عقود األمانة(.)7

))1امال عبدالرحيم عثمان  ,شرح قانون االجراءات الجزائية  ,الهيئة المصرية العامة للكتب  ,1991,ص 906
) ) 2سعاد حنا الصابغ  ,النقض الجزائي في فلسطين  ,وفقا لقانون االجراءات الجزائية رقم ()3لسنة  , 2001والقانون المصري المقارن  ,الطبعة
االولى  ,مكتبة ومطبعة دار المنار ,2010 ,ص 371
) ) 3أحمد فتحي سرور  ,الوسيط في قانون االجراءات الجنائية  ,الجزء الثالث  ,النقض الجزائي واعادة النظر  ,1980 , ,ص 145
) ) 4ساهر الوليد  ,شرح قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني  ,الجزء الثاني  ,التحقيق النهائي  ,الحكم  ,طرق الطعن  ,الطبعة الثالثة  ,بدون دار
نشر 143,2هـ 2011م ,ص 338
)  )5حمدي السعدي ,ومحمد رمضان باره  ,التكييف القانوني في المواد الجنائية  ,دراسة مقارنة  ,في موضوع تعدد الجرائم وتنازع االوصاف ,
منشورات مجمع الفاتح للجامعات 1989 , ,ص 204
) ) 6المادة( ) 5/ 351من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
))7ساهر الوليد  ,شرح قانون االجراءات الجزائية  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق  ,ص338
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فلمحكمة النقض مراقبه صحة وصف األفعال التي تثبت أمام محكمة الموضوع  ,كإعتبار الواقعة
سرقة أو خيانة أمانه  ,كما أنها تختص بالنظر فيما إذا كان الفعل الذي أثبتت محكمة الموضوع وقوعه

ينطوي تحت نص من النصوص القانونية منعدمه ,وتحديد نطاق ذلك باإلضافة إلى تفسيره التفسير السليم

(.)1

وهناك مجموعة من العوامل تؤدي إلى الخطأ في تفسير القاعدة الجنائية منها -:

 -1التقيد بالمعنى السطحي الحرفي لعبارات القاعدة القانونية  ,في حين أن تلك العبارات البد من الرجوع
إلى الحكمة في سبيل إدراك المقصود منها .

 -2اإلنحصار في حدود القاعدة القانونية وحدها دون إحاطة بما يوجد معها قبلها أو بعدها من قواعد
أخرى في ذات الباب أو أي أبواب أخرى من القانون ذاته.

 -3عدم البحث في المصدر التاريخي للقاعدة والمناسبة التي إقتضت إصدارها واألعمال التحضيرية التي
سبقت صياغتها .

 -4عدم االسترشاد بنظائر القاعدة في القوانين األجنبية  ,وعدم االستفادة من تجارب األخرين في تفسيرها .
 -5التعويل في تفسير القانون الحالي على سوابق قضائية ماضية تتعلق بتفسير قانون ملغي وجاء القانون
الحالي متعارض معه نصا وروحا(. )2

) ) 1حسن صادق المرصفاوي  ,اصول االجراءات الجنائية  ,منشأة المعارف  ,باإلسكندرية  , 1998 ,ص 822
) )2عبد الفتاح مراد  ,التصرف في التحقيق الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 91
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المبحث الثاني

تمهيد - :

مكنة تحديد النموذج القانوني للجريمة

يتشكل النموذج أو البنيان القانوني للجريمة من الصفة غير المشروعة للنشاط أو الفعل المرتكب
والذي يتحدد بالنص القانوني الذي يعد مصدر صفة التجريم على الفعل ,ثم الركن المادي للجريمة والركن

المعنوي  ,وهذا ما يعرف باألركان العامة للجريمة  ,إال انه لكل جريمة على حدة أركان خاصة بها تميزها
عن غيرها من الجرائم وهذا ما يعرف بالشروط المفترضة للجريمة والتي ال قيام للجريمة بدونها .
ومعرفة النموذج القانوني للجريمة بتفاصيله

لهو في غاية األهمية لعملية التكييف القانوني أو

المطابقة التي يقوم بها القاضي أو عضو النيابة بين النموذج القانوني وفعل الجاني ,

حيث أن عملية المطابقة أو التكييف القانوني تفترض مرحلتين اآلولى تحديد النموذج القانوني

بالوصف السابق أما المرحلة الثانية يتم فحص الحالة الواقعية المطروحة أمام القاضي ليقف على مكوناتها
وعناصرها في ضوء النموذج القانوني  ,فإذا وجد القاضي تطابقا بين الحالة الواقعية وبين النموذج القانوني

للجريمة أثبت قيام الجريمة وما يتبع ذلك من أثار ومنها توقيع العقاب  ,أما اذا تخلفت الجريمة لغياب ركن

أو عنصر أو شرط مفترض أو لتوافر سبب من أسباب اإلباحة رغم توافر أركان الجريمة وعناصرها  ,فهنا
الجريمة التقوم واليترتب أثارها وبالتالي اليوقع العقاب على المتهم (.)1
تقسيم-:

وعليه سنقوم بتقسيم ذلك المبحث الى ثالثة مطالب على النحو التالي -:

المطلب ال ول  :ماهية النموذج القانوني للجريمة

المطلب الثاني  :تكييف أركان النموذج القانوني للجريمة
المطلب الثالث  :تكييف الشروط المفترضة في الجريمة

1

) ( محمد علي سويلم  ,تكييف الواقعة االجرامية  ,دراسة تحليلية وتأصيلية  ,وتطبيقية الطبعة االولى , 2000دار النهضة العربية ص 41
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المطلب أول

ماهية النموذج القانوني للجريمة
سنقسم هذا المطلب الى ثالث فروع  ,سنتناول في الفرع األول المقصود بالنموذج القانوني للجريمة ,وفي
الفرع الثاني سنتناول تكييف أنواع الجرائم ,وفي الفرع الثالث نتناول أثر تقسيم الجرائم على التكييف وذلك
على النحو التالي :

الفرع االول

المقصود بالنموذج القانوني للجريمة:
الحقيقة أن النموذج القانوني للجريمة هو الذي يسمح بإستظهار ذاتية كل جريمة وتميزها عن غيرها

من الجرائم  ,حيث أن الجريمة ككيان قانوني تتألف من ثالثة أركان قانوني و مادي ومعنوي  ,إضافة إلى

الشروط المفترضة  ,كما أنه قد يضاف إلى ذلك ظروفا يترتب على توافرها تشديد العقاب أو تخفيفه ,وهذا

ما يراه اإل تجاه الول وبحق حيث يرى أن النموذج القانوني للجريمة يضم كل مقوماتها في المقابل فان

اإل تجاه الخر يرى بأنه البد من قصر النموذج القانوني على ماديات الجريمة وحدها ويستند هذا االتجاه
إلى الركن المادي للجريمة فحسب مع عدم أخذه بعين اإلعتبار الركن المعنوي والشروط األخرى (. )1

وتحديد ماهية النموذج القانوني للجريمة ومضمونه يقودنا لمعرفة تعريف الجريمة حيث يجمع الفقه

على أن الجريمة هي كل فعل أو امتناع يصدر عن إنسان مسؤول ويفرض القانون عقوبة له(. )2

وفي هذا اإلتجاه صار قانون العقوبات الفلسطيني رقم  74سنة  36حيث عرف لفظ الجرم "بأنه عبارة عن

الفعل أو المحاولة أو الترك الذي يستوجب العقاب بحكم القانون" (. )3
الفرع الثاني

تكييف أنواع الجرائم:

أوال :تكييف الجرائم حسب التقسيم التشريعي :

تكيف الجرائم بالنظر إلى ركنها القانوني إلى ثالثة أنواع جنايات وجنح ومخالفات ويسند هذا التقسيم إلى
جسامة الجريمة وجسامة العقاب المقرر لها حيث أن عقوبة الجنايات تختلف عن عقوبة الجنح

والمخالفات(.)4

وهنا يثار التساؤل حول العقوبة المعتبرة والتي يعتد بها لتحديد نوع الجريمة حسب التقسيم الثالثي انف

الذكر ,هل يعتد بالعقوبة المقررة قانونا  ,أم التي يقضي بها القاضي الجزائي  ,وأهمية هذا التساؤل تدق
حينما ينزل القاضي في الجناية الى عقوبة الجنحة ؟

)) 1عبد العظيم مرسي وزير  ,الشروط المفترضة  ,دراسة تحليلية  ,دار النهضة العربية  , 1983,ص , 43تجدر المالحظة الى ان الفقه اختلف
حول عدد اركان الجريمة فالبعض يرى بانها ثالثة ,فيما يرى جانب اخر من الفقه ان اركان الجريمة تقتصر على ركنين فقط وهما الركن المادي
والركن المعنوي بينما ال يؤيدون وجود ركن شرعي او قانوني الن النص القانوني هو الذي ينشأ الجريمة فكيف يكون ركن فيها .
() 2محمد على السالم عياد الحلبي  ,شرح قانون العقوبات ,القسم العام  ,الجزء االول  ,النظرية العامة للجريمة , ,دار الثقافة للنشر االردن ,
 , 2002ص 68
()3المادة( ) 5من قانون العقوبات الفلسطيني رقم  74لسنة 1936
()4كامل السعيد  ,شرح االحكام العامة ف ,ي قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 41
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الحقيقة أن العبرة في تحديد نوع الجريمة هي بالعقوبة التي جاء بها النص القانوني وليست العقوبة
التي قررتها المحكمة  ,وأنه يعتبر في الوصف القانوني الحد األعلى للعقوبة األشد المنصوص عليها قانونا,

والوصف القانوني للجريمة ال يتأثر إذا أبدلت العقوبة بعقوبة أخف إستنادا إلى الظروف واألسباب

المخففة(. )1

وقد سلك قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة ذات المسلك في التفريق بين أنواع

الجرائم ,حيث جعل معيار العقوبة هو الفيصل في الفرق بين تلك الجرائم  " ,حيث أنه نص عل أنه يراد

بلفظ المخالفة "كل جرم يستوجب عقوبة الحبس مدة ال تتجاوز األسبوع أو كل جرم يستوجب غرامة ال

تتجاوز الخمس جنيهات إذا كان من الجرائم التي تستوجب الغرامة فقط" ( , )2كما نص على "إذا لم يكن
هذا القانون قد فرض عقوبة معينة ألي جنحة من الجنح فيحكم على الشخص الذي يدان بارتكاب تلك

الجنحة بالحبس مدة ثالث سنوات أو بغرامة  100جنية أو بكلتا هتين العقوبتين معا "(. )3

يتضح من هذا النص أنه وضع عقوبة عامة لجريمة الجنحة وهي الحبس ثالث سنوات  ,وذلك شريطة أال

ينص القانون على عقوبات أقل من ذلك لكل جريمة على حده  ,ولكن ذلك بقيد عدم المساس بعقوبة

المخالفة وهي أسبوع أو ما دون أو الغرامة ,إذ أن عقوبة الجنحة تتراوح ما بين ثالث سنوات واألسبوع .

أما بخصوص الجناية نص قانون العقوبات في قطاع غزة بأنه يراد بلفظ الجناية "هو الجرم الذي يستوجب

عقوبة اإلعدام أو الحبس مدة تتجاوز الثالث سنوات دون الحاجة إلى اثبات إدانة المجرم في السابق "(.)4

واستيفاء لذلك فإن العقوبات التي نص عليها القانون الفلسطيني هي اإلعدام والحبس المقرون باألشغال
الشاقة إال إذا أوعزت المحكمة بقيد ذلك والغرامة ودفع التعويض بالربط بكفالة تضمن المحافظة على

الطمأنينة العامة وحسن السيرة باإلضافة إلى الوضع تحت إشراف مراقب السلوك(. )5

ثانيا  :تكييف الجرائم بالنظر إلى ركنها المادي

 -1الجريمة اإليجابية والجريمة السلبية :
أ -الجريمة اإليجابية :

هي التي يتكون ركنها المادي من إرتكاب نشاط إيجابي ينهى عنه القانون  ,ويتمثل هذا النشاط بحركة

عضوية إرادية يعاقب عليها القانون  ,كما لو إستخدم الجاني يده في جرائم السرقة واألذى البليغ (. )6

ب -الجريمة السلبية:

وهي الجريمة التي تقع بطريق اإلمتناع  ,حيث ال يتألف ركنها المادي من إرتكاب فعل يحظره القانون بل

اإلمتناع عن إتيان فعل يأمر القانون به كإمتناع الشاهد عن أداء الشهادة (.)7

()1محمد على السالم عياد الحلبي  ,شرح قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 84
) )2المادة(  ,) 5من قانون العقوبات الفلسطيني رقم  74لسنة  1936المطبق في قطاع غزة
) ) 3المادة(  ,) 47من قانون العقوبات الفلسطيني رقم  74لسنة  1936المطبق في قطاع غزة
) )4المادة(  ,) 5من قانون العقوبات الفلسطيني رقم  74لسنة  1936المطبق في قطاع غزة
) )5المادة(  ,) 37من قانون العقوبات الفلسطيني رقم  74لسنة  1936المطبق في قطاع غزة
) )6نظام توفيق المجالي  ,شرح قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 61
) ) 7محمد زكي ابو عامر  ,قانون العقوبات  ,القسم العام  ,دار المطبوعات الجامعية  ,االسكندرية  ,1986ص 371

20

وتكييف الجرائم السلبية الى نوعين

 -1جرائم سلبيه بسيطة :وهي التي ال تتطلب تحقيق نتيجة معينة لذلك ال تعتبر النتيجة عنصر من
عنصرها المادي كإمتناع الشاهد عن أداء الشهادة في نص المادة( ) 233اجراءات جزائية .

 -2جرائم سلبية ذات نتيجة  :حيث تفترض حدوث نتيجة كأثر لإلمتناع وتسبب الضرر  ,كالجريمة
اإلمتناع من إعالة األوالد المؤثمة بنص المادة () 185ع(.)1( .)36

والمشرع الفلسطيني حينما عرف الجرم في نص المادة ( )5عقوبات () 36حيث نص على "أن لفظ الجرم
تعني الفعل أو المحاولة أو الترك الذي يستوجب العقاب بحكم القانون" بالتالي نص على الجريمة اإليجابية

والسلبية معا.

باإلطالع على نصوص قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة لسنة ()36نجد أن هناك كثير من الجرائم
السلبية منها جريمة اإلمتناع عن إعالة األوالد والتي نصت عليها المادة (,) 185وجريمة التخلي عن األوالد
والتي نصت عليها المادة ()186وجريمة ترك بعض األفعال التي يوجب القانون القيام بها التي نصت

عليهاالمادة(..)244الخ

 -2الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة

أ -الجرائم الوقتيه  :هي الجريمة التي تتكون من فعل يحدث في وقت محدد والتي تنتهي بمجرد إرتكاب
هذا الفعل ,بصرف النظر عن إستمرار نتيجتها ,وهذا النوع هو الغالب في الجرائم كالقتل والسرقة والنصب

والجرح (. )2

ب -أما الجرائم المستمرة :فهي التي يستمر فيها اإلعتداء على المصلحة محل الحماية الجنائية كأثر
للسلوك اإلجرامي وأن يكون هذا اإلستمرار راجع الى الموقف اإلرادي للجاني وأن يكون في مقدرة الجاني

وقف حالة اإلستمرار ,حيث يدخل تحت هذه الجرائم جرائم حيازة مواد مخدرة  ,وحيازة سالح بدون ترخيص

,وحيازة مواد مسروقة ,وجرائم الحبس الغير مشروع(. )3

وفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية بقولها " أن تهمة مخالفة ق اررات وتدابير المحكمة هي من الجرائم

المستمرة التي ال تنقطع إال بتنفيذ ق اررات المحكمة وتبقى الجريمة قائمة ومستمرة مادام اإلمتناع عن تنفيذ
ق اررات المحاكم قائم" (.)4

أنواع الجريمة المستمرة

أ -جريمة مستمرة استم ار ار متجددا,مثال ذلك قيادة السيارة بدون رخصة ,كذلك حمل السالح بدون ترخيص.

ب -جريمة مستمرة استم ار ار ثابتا,مثال ذلك جريمة إخفاء المال المسروق أو الخطف(. )5

ثالثا :تكييف الجرائم إلى جرائم بسيطة وجرائم االعتياد وجرائم متتابعة الفعال وجرائم المركبة

)) 1محمد على السالم عياد الحلبي  ,شرح قانون العقوبات ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 93
()2على بدوي  ,االحكام العامة في القانون الجنائي  ,الجزء االول  ,الجريمة  ,مطبعة النور  , 1938 ,ص 65
))3مأمون محمد سالمة  ,قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 117
()4نقض جزاء رقم( )2009/94رام هللا جلسة  ,2009/12/15المجلة القانونية العدد الثاني  2013الصادرة عن المكتب الفني لنقابة المحامين
النظاميين الفلسطينيين ص253
() 5محمد على السالم عياد الحلبي  ,شرح قانون العقوبات القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 96

21

 -1الجريمة البسيطة  :هي الصورة العادية للجريمة  ,والتي تتكون من فعل واحد يتحقق به الركن المادي
للجريمة وال يلزم فيه التكرار  ,سواء كانت الجريمة إيجابية أم سلبية وقتية أم مستمرة  ,ومعظم الجرائم من

هذا القبيل كالسرقة والنصب(. )1

 -2جريمة االعتياد  :هي التي ال يعاقب عليها القانون إال إذا تكررت الفعلة المادية ,فالتجريم ينصب فيها
لقيام بنيانها على إعتياد المجرم على ممارسة نوع من النشاط اإلجرامي ,فال تقوم مثل هذه الجرائم بصدور
فعل واحد من المتهم وانما البد من تك ارره  ,مثال ذلك االعتياد على تحريض الشبان على الفسق والفجور,
ومن ناحيه التكييف القانوني حيث أن الفعل الواحد ال يقع تحت وصف جنائي ,بينما تك ارره يكون الجريمة

(. )2

ويثار التساؤل حول عدد االفعال التي يعتد بها لقيام حالة االعتياد ؟

فالبعض يرى بأنه البد أن يتجاوز ثالثة أفعال واألصوب أن يترك لتقدير قاضي الموضوع(.)3

 -3الجريمة متتابعة الفعال  :هي جريمة تقوم بأفعال متعددة ,ويجمع بينهما وحدة الحق المعتدى عليه
ووحدة الغرض اإلجرامي المستهدف بها ,وتتميز تلك األفعال بأنها متماثلة وأن كل فعل يعد جريمة في حد
ذاته كسرقة منزل على عدة دفعات ,والجريمة متتابعة األفعال تعد في القانون جريمة واحدة وال تستوجب إال

عقوبة واحدة (. )4

 -4الجرائم المركبة :وهي تتكون من عدة جرائم لكل منها تكييف جنائي مستقل  ,ولكنها جميعا مرتبطة
برابطة سببيه واحدة وهدف معين واحد  ,أي أن لها نتيجة وغاية واحدة  ,وبناء على هذه الخصوصية يسبغ

القانون عليها جميعا تكييف جنائي واحد  ,حيث يجعل بعضها عناصر في تكوين البعض االخر ,مثال ذلك
جريمة السطو وجريمة السلب حيث أن جريمة السطو هي مزيج من جريمة السرقة وجريمة االتالف ودخول

ملك الغير  ,وجريمة السلب هي مزيج من جريمة السرقة واالعتداء على الشخص (. )5
الفرع الثالث

اثر تقسيم الجرائم على التكييف القانوني
اوال  :أثر التقسيم الثالثي للجرائم على التكييف القانوني :
 - 1المحاولة في الجنايات والجنح يعاقب عليها دائما إال إذا وجد نص يقضي بخالف ذلك  ,وال عقاب
على المحاولة في المخالفات(.)6

))1محمد علي السالم عياد الحلبي  ,شرح قانون العقوبات الفلسطيني  ,مرجع سابق  ,ص 98
) )2حمدي السعدي  ,ومحمد رمضان بارة  ,التكييف القانوني في المواد الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 45
) ) 3محمود نجيب حسني  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 336
)  )4محمود نجيب حسني  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 341
) )5حمدي السعدي  ,ورمضان محمد باره  ,التكييف القانوني في المواد الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 51
)  (6المادة( ) 28من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة رقم  74لسنة " 1936إن لفظة "الجرم" الواردة في هذا الفصل ال تشمل
المخالفة " ونصوص المواد  30 , 29 ,.من ذات القانون
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 - 2من حيث اإلشتراك أو المساهمة الجنائية حيث أنها مقصورة في الجنايات والجنح دون المخالفات ()1
 - 3من حيث نظام وقف تنفيذ العقوبة ,حيث أنه متصور في الجنايات والجنح دون المخالفات (. )2

 - 4العود ,من المتصور قيامه في الجنايات والجنح و المخالفات وهذا ما اكدتة المواد()197و( )386من

قانون العقوبات . )3(1936

 - 5من حيث تقادم الدعوى الجزائية ,ففي الجنايات يكون بمضى  10سنوات وفي الجنح يكون ثالث سنوات

,وسنة واحدة في المخالفات(. )4

 - 6على صعيد أخر فإن لهذا التقسيم أثر على تقادم العقوبة فمدة التقادم في عقوبة اإلعدام ثالثون عاما,
وعشرون عاما في السجن المؤبد ,وضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن ال تتجاوز خمسة عشر سنة وال
تقل عن عشرة سنين في أي عقوبة جزائية أخرى(. )5

 - 7من حيث رد اإلعتبار حيث أنه يجوز رد اإلعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة إال أنه غير

جائز في المخالفات على أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو منها مدة خمس سنوات

في عقوبة الجنايات وسنة واحدة في عقوبة الجنح(. )6
 - 8من حيث عقوبة اإلعدام ,حيث أنه من المتصور أن تقع عقوبة اإلعدام في الجنايات التي تعاقب
باإلعدام كالقتل العمد مثال إال أنه غير متصور توقيعها في الجنح والمخالفات (. )7
 - 9إعادة المحاكمة حيث أن إعادة المحاكمة جائزة في االحكام التي اكتسبت الدرجة الباتة في مواد
الجنايات والجنح دون المخالفات (. )8
 - 10من حيث الطعن بالنقض حيث يقبل الطعن بالنقض في األحكام الصادرة من المحاكم االستئنافية في

الجنايات والجنح دون المخالفات ونفس األمر ينطبق على النقض بأمر خطي (. )9

 - 11من حيث االعتراض على األحكام الغيابية ,حيث أنه للمحكوم عليه غياباَ في مواد الجنح والمخالفات
دون الجنايات أن يعترض على الحكم خالل العشرة أيام التالية لتبليغه(. )1

)  )1المادة( )22من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة رقم  74لسنة 1936تنص على " إن لفظة "جرم" الواردة في هذا الفصل ال
تشمل المخالفة"  ,وكذلك نص المادة  23من ذات القانون
) )2المادة(  )284من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة  2001على انه " يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو
بالحبس مدة ال تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخالق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي
ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على االعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون .ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ ويجوز أن يكون اإليقاف
شامالً ألية عقوبة تبعية ولجميع اآلثار الجزائية المترتبة على الحكم".
))3المادة ( ) 284من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني  3لسنة 2001
) )4المادة () 12من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة  2001على انه  -"1تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي
عشر سنوات في الجنايات وثالث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خالف ذلك".
))5المادة ( )427من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
) )6المادة(  )438 , 437من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
))7المادة( ) 5من قانون العقوبات الفلسطيني رقم  74لسنة 1936عقوبات
) )8المادة( ) 377من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
) )9المادة( ) 346من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
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األصول الموجزة ,حيث أن األصول الموجزة تسري على المخالفات دون الجنح والجنايات (. )2
 - 12من حيث االختصاص ,حيث ينعقد االختصاص لمحكمة الصلح في جميع المخالفات والجنح دون
الجنايات الواقعة ضمن اختصاصها مالم ينص القانون على خالف ذلك ,في المقابل فإن محكمة البداية

تختص بالنظر في الجنايات والجنح المتالزمة(. )3

 - 13من حيث محاكمة المتهم الفار ,حين تجري إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة إلى كل

شخص يوجه له النائب العام إتهاما في جناية دون الجنح والمخالفات ما لم تكن الجنحة أو المخالفة

متالزمة مع تلك الجناية (. )4

 - 14من حيث نقل الدعوى إلى محكمة أخرى من ذات الدرجة حيث أنه جائز في الجنايات والجنح

لمحكمة اإلستئناف المختصة بناء على طلب النائب العام دون المخالفات(. )5

 - 15من حيث التكليف بالحضور ,حيث أنه يكون قبل ثالثة أيام من إنعقاد الجلسة في مواد الجنح ويوم

كامل في مواد المخالفات وأسبوع في مواد الجنايات (. .)6

 - 16على صعيد جرائم الجلسات إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تحكم فيها في
الحال إذا كانت من إختصاص المحكمة النظر في تلك الجريمة أما إذا كانت الجريمة تخرج عن إختصاص
المحكمة تنظم محضر بالواقعة وتحيلها للنيابة العامة ,أما إذا كانت الواقعة جناية ففي جميع األحوال سواء

تدخل في إختصاص المحكمة أو ال فإن األخيرة تنظم محض ار و تحيله للنيابة العامة(. )7

 - 17توكيل المحامي ,ال يجوز مثول المتهم أمام محكمة البداية في الجنايات دون توكيل محامي وفي

حال تعذرذلك يجوز للمحكمة انتداب محامي له وال يستقيم أمر المحكمة إال بحضور المتهم شخصيا ,بينما
في مواد الجنح فمن الطبيعي أن تنعقد الجلسة دون حضور المحامي كما يجوز للمتهم في مواد الجنح غير

المعاقب عليها بالحبس أن يوكل محاميا له دون حضوره مالم تقرر المحكمة حضور المتهم بنفسه  ,كذلك

تمثيل النيابة امام المحكمة ففي المخالفات حضور النيابة غير وجوبي وقد جاء القرار بقانون رقم ()17لسنة

 2014وجعل حضورها ايضا في الجنح غير وجوبي (. )8

 - 18من حيث اإلستئناف ,المحكمة المختصة بنظر إستئنافات األحكام الصادرة من محاكم الصلح في
مواد الجنح والمخالفات هي محاكم البداية بصفتها االستئنافية ,بينما تختص محكمة االستئنافية في األحكام

الصادرة في مواد الجنايات الصادرة من محاكم البداية بصفتها محكمة أول درجة(. )9

))1المادة () 314من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
) )2المادة( ) 308من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
) )3المادة(  )168 , 167من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
) )4المادة( ) 288من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
) )5المادة( ) 182من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
) )6المادة( ) 242 , 172من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
) )7المادة(  ) 191 , 190من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
) )8المادة( ) 305 , 244من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
))9المادة( ) 323من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
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 - 19من حيث إحالة المتهم للمحاكمة يكون بقرار من وكيل النيابة او رئيس النيابة في مواد الجنح
والمخالفات بينما يكون بقرار من النائب العام في مواد الجنايات كذلك بشأن محاضر المخالفات التي

ينظمها مأمور الضبط القضائي ذوو اإلختصاص الخاص فإنهم يحيلونا الى المحكمة المختصة ويتابعونها

أمامها(. )1

 - 20التوقيف والحبس اإلحتياطي حيث أنه جائز في الجنايات والجنح دون المخالفات (. )2

اإلستجواب,يكون وجوبي في مواد الجنايات من قبل وكيل النيابة إال أنه جوازي في مواد الجنح والمخالفات

()3

 - 21إجراءات التحقيق اإلبتدائي حيث أنها وجوبيه في مواد الجنايات بينما يجوز رفع الدعوة الجزائية في
مواد الجنح و المخالفات بناء على محضر جمع اإلستدالل (. )4

 - 22من حيث التفتيش والقبض ,فهو جائز في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات وهذا ما نصت علية
المادة ()39من قانون اإلجراءات الجزائية .

 -23التصالح جائز في مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط إال أنه غير جائز في مواد
الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وهذا ما أكده نص المادة ( )16من قانون اإلجراءات الجزائية.
ثانيا  :أثر تقسيم الجرائم إلى إيجابية وسلبية على التكييف القانوني

ليس للتفرقة بين الجرائم اإليجابية والسلبية أهمية كبيرة بالنسبة للتكيف القانوني إال فيما يتعلق بنظرية

الشروع في الجريمة أو المحاولة ,حيث ال يتصور الشروع في الجرائم السلبية والتي إما أن تقع كاملة أو ال

تقع على اإلطالق,ألن الشروع يتطلب عمل إيجابي ينتج أثره(.)5

ثالثا :أثر تقسيم الجرائم إلى مستمرة ووقتيه على التكييف القانوني

 - 1من حيث التقادم ,يبدأ التقادم في الجرائم الوقتية من يوم ارتكاب الفعل الذي تمت فيه
أما في الجرائم المستمرة فيبدأ التقادم بإنتهاء حالة اإلستمرار مثل جريمة الحبس الغير مشروع تبدأ مدة

التقادم بإنتهاء حالة الحبس (. )6

 - 2من حيث الشروع في الجريمة الوقتية ,تعتبر أنها وقعت في كل مكان يقع فيه عمل من أعمال البدء

في التنفيذ  ,أما في الجرائم المستمرة يعتبر مكان للجريمة كل محل تقوم فيه حاله اإلستمرار (. )7

 - 3من حيث اإلختصاص  ,محل الجريمة الوقتية هو المكان الذي وقع فيه الفعل التي تكونت به لترفع
الدعوى فيها إلى المحكمة الواقع في دائرتها هذا المحل  ,أما الجريمة المستمرة فإن كل مكان استمرت فيه

) )1المادة ( 152 , 151 , 150م) 23من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
))2المادة( ) 117من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
) )3المادة( ) 55من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
))4المادة( ) 53من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
) )5نظام توفيق المجالي  ,شرح قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 62
))6على بدوي  ,االحكام العامة في القانون الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 66
) )7المادة( ) 164من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
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الجريمة تعتبر محال لها فإذا قامت حاله االستمرار في عدة أمكنه مختلفة جاز محاكمة المجرم أمام
المحكمة الواقعة في دائرتها أي مكان منها(. )1

 - 4من حيث سريان القوانين الجديدة ,ال تسري القوانين الجديدة على الجرائم السابقة على نفاذها أما فيما
يتعلق بالجرائم المستمرة ال تسري عليها أحكام القوانين الجديدة متى كانت حالة االستمرار باقية ()2

 - 5من حيث قوة الشيء المحكوم فيه ,أي أثر الحكم الجنائي البات في إنهاء الدعوى الجزائية  ,ومؤدي
انقضاء الدعوى الجزائية عدم جواز تحريكها مرة ثانية عن ذات الواقعة ويختلف تقدير وحدة الواقعة باختالف
ما إذا كانت الجريمة وقتية أم مستمرة ,فإذا كانت الجريمة مستمرة فوحدة الواقعة تنصرف إلى كل ما سبق

الحكم البات من نشاط إجرامي حتى وان كانت النيابة أو القضاء قد جهلت بعضه ولم يصدر الحكم بشأنه
ميسور حيث أنه يكون محددا بمدة
ا
,أما إذا كانت الجريمة وقتيه فإن التحقق من إشتراط وحدة الواقعة يكون

زمنية محددة واليها تنصرف قوة الحكم البات (. )3

رابعا  :أثر تقسيم الجريمة إلى جرائم بسيطة ومتتابعة الفعال واعتيادية ومركبة على التكييف القانوني
تبدو أهمية التفرقة بين الجرائم البسيطة وجرائم اإلعتياد في محيط التقادم حيث يبدأ من تاريخ أخر فعل في

اإلعتياد وأيضاَ في محيط اإلختصاص ,حيث تختص مكانيا المحكمة التي وقع في دائرتها أي فعل من
تلك األفعال.

وأيضا في محيط األثر المانع لقوة الشيء المقضي به,حيث يكون الحكم الصادر بشأن جريمة متتابعة

األفعال أو الجريمة اإلعتيادية أو المركبة مانعا من العودة إلى الدعوى الجزائية مرة أخرى بصدد أي فعل
من أفعال اإلعتياد أو التتابع أو المكونة للجريمة المركبة سابقا على الحكم (. )4

))1على بدوي  ,االحكام العامة في القانون الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 66
) ) 2محمد علي السالم عياد الحلبي  ,شرح قانون العقوبات الفلسطيني  ,مرجع سابق  ,ص 96
) )3محمود نجيب حسني  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 333
()4مأمون سالمة  ,االجراءات الج نائية في التشريع المصري  ,الجزء الثاني  ,المحاكمة  ,مطبعة جامعة القاهرة  ,دار الفكر العربي  ,1979 ,ص
118
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المطلب الثاني

تكييف أركان النموذج القانوني للجريمة
اذا كان القاضي الجنائي او وكيل النيابة يتقيد عند قيامه بتكييف الواقعة بضوابط اجرائية  ,فان ثمة
اركان يلزم توافرها حتى يتسنى له انزال حكم القانون التي ثبتت في وجدانه  ,تلك االركان تتمثل في ركني
الجريمة المادي والمعنوي باعتبارهما العناصر االساسية للوجود القانوني للجريمة باالضافة الى الركن

الشرعي  ,حيث ان المطابقة ال تقتصر على نموذج الفعل فحسب بل تشمل ايضا نموذج الخطيئة  ,ويتكون
النموذج القانوني للجريمة إلعمال التكييف القانوني من ثالث أركان وهي الركن الشرعي للجريمة والركن

المادي والركن المعنوي  ,وسنتناول تلك األركان بشيء من التفصيل مع توضيح موطن كل ركن وعنصر
من التكييف القانوني  .حيث اننا سنتناول كل ركن في فرع مستقل على النحو التالي -:
الفرع الول

تكييف الركن الشرعي للجريمة
من خالل هذ الفرع سنتطرق الى ماهية النص القانوني واجب التطبيق اثناء عملية التكييف القانوني ,ابتداء
من مدى مشروعية هذا النص ومرو ار بانواع النصوص من نصوص عادية وتقسيماتها ونصوص اجرائية
ونصوص الئحية واهمية ذكر فقرات النصوص في التكييف القانوني وانتهاء بالتكييف السلبي او مابعرف

بتكيف اسباب االباحة وذلك على النحو التالي .
أوال  :ماهية قاعدة شرعية الجرائم والجزاء

يقصد بالركن الشرعي  ,أي أنه ال جريمة وال جزاء إال بنص في القانون  ,وهذا معناه أن القاضي ال يملك
خلق جريمة أو عقوبة جديدة ألن هذا من إختصاص المشرع الجنائي  ,وفي المقابل فإن القاضي أيضا ال

يملك إكمال ما يعتري التشريع من نقص وال أن يستبدل الجزاء المقرر قانونيا بجزاء أخر ,وذلك ألن مهمة

القاضي الجزائي مقتصرة على تطبيق القانون فحسب (. )1

وهذا ما أكد عليه القانون األساسي الفلسطيني في المادة ( )15منه بقولها "العقوبة شخصية ,وتمنع
العقوبات الجماعية ,وال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني ,وال توقع عقوبة إال بحكم قضائي ,وال عقاب إلى

على األفعال الالحقة لنفاذ القانون" .

وقد أكدت على ذلك محكمة اإلستئناف العليا في أكثر من موطن بقولها "ال جريمة والعقوبة اإل بنص" (.)2
والمرجع في تحديد الركن الشرعي هو نصوص قانون العقوبات حيث أنه ال وجود للجريمة إال بهذا الركن

حيث أنه بإنتفائه تنتفي أركان الجريمة األخرى ,فالركن المادي هو الذي يتكون من ماديات الجريمة والتي

يسبغ عليها المشرع الصفة غير المشروعة  ,وفي المقابل فإن الركن الشرعي أيضا يوضح نطاق الصلة

))1محمد زكي أبو عامر  ,قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 45
()2جزاء رقم( ) 74/5الحايك 2003ص , 41استئناف عليا جزاء رقم(  )49/277الحايك ج 15ص ,6استئناف عليا جزاء رقم الحايك ج15
ص , 36استئناف عليا جزائي رقم () 54/6الحايك ج 17ص , 3استئناف عليا جزاء رقم () 51/95الحايك ج 15ص139استئناف عليا جزاء رقم(
) 50/31جلسة 1950/7/30
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التي يتعين تحقيقها بين شخصية الجاني وماديات الجريمة وهو الركن المعنوي ومرجع ذلك هو قانون

العقوبات(. )1

وعلى هذا األساس قد يكون النص التشريعي المكتوب قانونا صاد ار عن السلطة التشريعية التي لها

صفة إصدار القوانين في شتى المجاالت كما لها صفة تقدير العقوبة (. )2

ويجب أن تقوم السلطة التشريعية بنفسها بسن نصوص قانون العقوبات والبد أن تكون نصوص التشريع
واضحة محددة بعيدة عن الغموض كما ويجب أن تكون موضوعة ألجل المستقبل ال تجرم أفعال في

الماضي (. )3

وهذا ماقضت به محكمة النقض الفلسطينية بقولها "إن احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يقتضي

أن تصاغ النصوص العقابية بوضوح ال خفاء فيه وال غموض ال من حيث التشريع فحسب بل من حيث
الوصف القانوني للجريمة سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة " ()4

وهذا ما نص عليه أيضا القانون األساسي في العديد من نصوصه ومنها نص المادة ( ) 2/47والتي

نصت بقولها"

[ ]1المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة.

[ ]2بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على . ".....
كذلك نصت المادة  2/47من ذات القانون على (لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في  ]2[-اقتراح
القوانين ,وكل اقتراح تم رفضه ال يجوز إعادة تقديمه في نفس دور االنعقاد السنوي".

 – 1ما يعد قانونا في المواد الجنائية لغايات التكييف -:

أ -النصوص التشريعية الصادرة من السلطة التشريعية

وهي المختصة بإصدار القوانين ,وهذه النصوص قد يتضمنها قانون العقوبات أو غيره من القوانين أو قد
تصدر بها قوانين خاصة(. )5

ب -اللوائح التي تصدرها جهات اإلدارة أوالسلطة التنفيذية
حيث األصل أن التجريم ال يكون إال بقانون تصدره السلطة التشريعية  ,إال أنه في الظروف

اإلستثنائية يجوز للسلطة التنفيذية إصدار ق اررات لها قوة القانون بشروط يحددها الدستور(. )6

واذا تعارضت الالئحة مع النص القانوني فإن النص القانوني أولى بالتطبيق وهذا ماقضت به محكمة

اإلستئناف العليا بقولها "القانون أولى بالتطبيق إذا تعارض مع الالئحة " (. )7
ويثار التساؤل حول هل هناك دور للعرف في القاعدة القانونية الجنائية ؟

))1نظام توفيق المجالي  ,شرح قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 67
) )2محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات  ,القسم العام  ,دار المطبوعات الجامعية  ,طبعة  1993ص 43
))3أحمد فتحي سرور  ,الوسيط في قانون العقوبات ,مرجع سابق  ,ص 44
()4نقض جزاء رقم( ) 2010/11رام هللا جلسة 2010/5/10المجلة القانونية ع الثالث ص173
( )5محمود مصطفي  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,ص 72
( )6رمسيس بهنام  ,النظرية العامة للقانون الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 20
( )7استئناف عليا جزاء رقم ()75\28غزة جلسة  , 1975/4/26الحايك  , 2003ص)2(97
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مباشر للقاعدة القانونية العامة  ,إال أنه ليس له أي دور في
ا
مصدر
ا
حيث أن العرف يجوز أن يكون
القواعد القانونية الجنائية بشأن التجريم والعقاب وهو ما يسمى بالعرف المجدد  ,أما بشأن العرف المخالف

هو النوع الثاني من العرف وهو الذي يلغي نصا تجريميا في قانون العقوبات فالقول بوجوب استبعاده من

مصادر التجريم والعقاب(. )1

لكن في المقابل يجوز الرجوع للعرف في حال استبعاد العقاب لتوفر أسباب اإلباحة والتي تحول دون

العقاب أو تخفيفه  ,ومن حاالت اإلباحة مثال الضرب في حاله األلعاب الرياضة ,كما قد يكون للعرف

دور في تحديد عناصر بعض الجرائم  ,مثال ذلك جرائم األفعال المنافية للحياء ,حيث أحيانا يجوز الرجوع

للعرف لتحديد مفهوم األفعال المخلة بالحياء وكضرب المخدوم لخادمه الصغير ضربا للتأديب(. )2

 -2أقسام قانون العقوبات

القسم العام والقسم الخاص

أ -القسم العام :وهو الذي يشمل النصوص المنظمة ألركان الجريمة بصفة عامة  ,والشروط الخاصة
باألشخاص المسؤولين عن ارتكابها  ,وأسباب إباحة األفعال  ,وقواعد تطبيق العقوبة,وقواعد تفسير قانون

العقوبات  ,وقواعد تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان  ,مثال ذلك نص المادة()10من قانون العقوبات
1936التي تتحدث عن سالمة النية ونص المادة()14التى تتحدث عن الجنون ونص المادة()18التى
تتحدث عن الدفاع الشرعي  ,ونص المادة()19التى تتحدث عن اسباب االباحة من ذات القانون (. )3

ب -القسم الخاص :فيشمل األحكام الخاصة بكل جريمة وعناصرها وأركانها وظروفها والعقوبة التي يقررها

القانون لكل جريمة في مختلف الظروف واألحوال  ,مثال نص السرقة والنصب والقتل وهكذا (. )4
 - 3فروع قانون العقوبات

أ-قانون العقوبات الخاص

الحقيقة أنه إلى جانب قانون العقوبات العام توجد قوانين عقوبات خاصة كقانون حماية المستهلك

وقانون المياه وقانون التجارة العامة(. )5

ونالحظ أن هذه القوانين مستقلة بمجموعة من المميزات سواء كان هذا االستقالل في أحكامه وفي

كيانه المادي ال يعني انفصاله تماما عن قانون العقوبات العام حيث أن األخير هو األصل العام الذي يجب

الرجوع إليه لسد النقص واستجالء الغموض الذي يعتري القوانين الخاصة (.)6
ب -قانون العقوبات التكميلي...

الشك أن ما يميز قانون العقوبات التكميلي عن قانون العقوبات العام أنه يحمي مصالح طارئة

متغيرة,في حين يحمي القانون العام مصالح ثابتة أصبحت من األصول المفهومة بحكم الضرورة  ,لعل هذا
( )1مأمون سالمة  ,قانون العقوبات ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 31
( )2محمود نجيب حسني  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,ص 85
( )3مأمون سالمة  ,قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص  17خالف
( )4كامل السعيد  ,شرح االحكام العامة  ,في قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 21
()5محمود مصطفي  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,ص 26
( ) 6عبد القادر جرادة  ,مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني  ,دراسة تحليلية نقدية  ,المجلد االول  ,الجريمة والمجرم  ,عدد حيفا  ,مكتبة افاق  ,غزة
 1431 ,هــ 2010م  ,ص 20
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السبب هو الذي دفع المشرع إلى وضع نصوصه في بناء مستقل حتى يسهل تعديل تلك النصوص حسب

مقتضى الحال  ,ومن أمثلة القانون التكميلي قانون األسلحة والذخائر وقانون المخدرات (. )1

ووصف هذه القوانين أنها مكملة لقانون العقوبات يعني بداهة أنها تراعي في تطبيقها األحكام العامة لقانون

العقوبات وهذا ما يفسر عدم النص عليه في معظم القوانين (. )2

تجدر اإلشارة إلى أن قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة نص في هذا المضمار على

التالي "ال يؤثر أي حكم من أحكام هذا القانون:

(أ) في المسؤولية المترتبة على أي شخص إلرتكابه جرما ينطبق على أي قانون آخر معمول به في
فلسطين ,أو في محاكمته أو معاقبته على ذلك الجرم وفقا ألحكام ذلك القانون.أو

(ب) في تعرض أي شخص للمحاكمة أو المعاقبة عن أي جرم ارتكبه خالفا ألحكام أي قانون معمول به
في فلسطين مما يتعلق باختصاص المحاكم الفلسطينية بالنسبة إلى األفعال التي تقع خارج نطاق

اختصاصها االعتيادي ,أو

(ج) في الصالحية المخولة ألية محكمة لمعاقبة من ينتهك حرمتها ,أو

(د) في المسؤولية المترتبة على أي شخص ,أو في محاكمته أو معاقبته بمقتضى أي حكم صدر أو
سيصدر بحقه فيما بعد ,عن فعل وقع أو بدئ به قبل نفاذ هذا القانون ,أو

(هـ) في الصالحية المخولة للمندوب السامي فيما يتعلق بالعفو عن أي حكم صدر أو سيصدر فيما بعد أو

بتخفيف ذلك الحكم أو تنزيله ,كله أو بعضه ,أو إرجاء تنفيذه ,أو

(و) في أي قوانين أو أنظمة أو مواد معمول بها إذ ذاك لتنظيم وادارة قوى جاللته العسكرية أو قوة بوليس

فلسطين"()3

- 4بيان النص القانوني في التكييف

أ–النصوص الموضوعية()4ويقصد بذلك بيان نصوص قانون العقوبات التي تحدد الجريمة والعقوبة  ,وعادة
ما تشمل المادة على تحديد الجريمة والعقوبة  ,وهناك بعض المواد تحدد الفعل المجرم لكن توردالعقوبة في

موضع آخر من القانون  ,المادة () 35من قانون المياه الفلسطيني رقم 3لسنة.2002

تجدر االشارة الى انه إذا كانت المادة مكونة من عدة فقرات وجب اإلشارة إلى الفقرة المطبقة دون غيرها

,فمثال مواد السطو المجرمة بنص المادة (,)295,297ع 36تضع لكل فقرة حكم خاص فيه

كذلك البد من اإلشارة الى النصوص القانونية المتعلقة بتعريف اإلشتراك وتحديد عقوبة الشريك المادة

()23ع, ,36وكذامواد المحاولة( ) 30, 29ع.36

كما يجب اإلشارة إلى النصوص المتعلقة بالعود لما يترتب علية من أثر في تغيير طبيعة الجريمة أو

تحديد العقوبة مثال المادة ( ) 278ع 36التي تتحدث عن ارتكاب السرقة بعد االدانه االولى .
( )1كامل السعيد  ,شرح االحكام العامة ف ,ي قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 25
( )2محمود مصطفي  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,ص 28
()3المادة( ) 3من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة رقم  74لسنة 1936عقوبات 36
()4عبدالفتاح مراد  ,التصرف في التحقيق الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 138
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أيضا يتعين اإلشارة رقم المادة التي تضع تعريفا ال يستغنى عنه من ذلك نص المادة( ) 243بشأن
تعريف السطو ونص المادة( ) 263بشأن تعريف السرقة .

وأخي ار يجب اإلشارة إلى النصوص المتعلقة بالظروف المشددة عند توفرها مثل المادة(  )214ع 36

بشأن سبق اإلصرار في القتل .

ب :النصوص اإلجرائية

ال محل لإلشارة إلى النصوص اإلجرائية فال تذكر مواد قانون اإلجراءات الجزائية حتى وان تعلقت باإلثبات

أو وقف تنفيذ العقوبة  ,إال أنه يجب ذكر النصوص إذا كانت تلك النصوص تشرع جرم أو تنص على
عقوبات  ,مثال ذلك جريمة اإلمتناع عن الشهادة أو اليمين بدون عذر أو مبرر قانوني المادة ()233

إجراءات جزائية .

ثانيا :تكييف أسباب اإلباحة
األصل في المشروعية أنها تتحقق إذا لم يصطدم السلوك اإلنساني بأحد نصوص التجريم والعقاب لكن

في المقابل قد تتحقق المشروعية بصفة إستثنائية رغم إصطدام السلوك اإلنساني بإحدى نصوص التجريم
والعقاب  ,وذلك إذا خضع هذا السلوك ألحد أسباب اإلباحة  ,وهي التي ترد بشكل إستثنائي على نصوص

التجريم ,ويترتب على ذلك إنتقاء وصف الجريمة عن السلوك المرتكب .

ألجل ذلك يتوجب على القاضي أو عضو النيابة لحظة التكييف القانوني أن يتحرى توافر سبب

اإلباحة من عدمه ,ألنه بتوافر تلك األسباب يتجرد الفعل من صفة التجريم وبالتالي على عضو النيابة أن
كانت الواقعة في طور التحقيق اإلبتدائي أن يحفظ الدعوى الجزائية  ,وان كانت في طور التحقيق النهائي

فيتوجب على القاضي أن يحكم ببراءة المتهم من تلك التهمة أو نسبة الواقعة اليه .

أ  -حاالت أسباب اإلباحة أسباب الباحة-:

هناك مجموعة من أسباب اإلباحة الواردة في قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة منها:

 -1استعمال الحق  -2الدفاع الشرعي وحاله الضرورة  -3رضاء المجني عليه _4أداء الواجب
 : 1حق الدفاع الشرعي والضرورة

يقصد بالدفاع الشرعي :هو الحالة التي يتعرض فيها شخص للخطر أو إعتداء تتوافر فيه شروط معينة ,

فيسمح له أو لغيره بإستعمال القوة االزمة لرد االعتداء قبل وقوعه أو الحيلولة دون إستم ارره أو ارتكاب أي
فعل آخر مكون لجريمة طالما كان من شأنه مواجهة اإلعتداء (. )1

وفي حاله الدفاع الشرعي يوجد سلوك من جانب المعتدي وسلوك من جانب المدافع  ,وإلعتبار الفاعل في

حالة دفاع شرعي يجب توافر شروط معينة في االعتداء وشروط في الدفاع (. )2

وفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية بقولها " إن من المقرر قانونا ومن المستقر عليه فقها واجتهادا

أنه يشترط لكي يكون الفعل دفاعا مشروعا مايلي :

( )1ساهر الوليد ,التصرف في التحقيق االبتدائي  ,بحفظ الدعوى الجزائية  ,في التشريع الفلسطيني  ,دراسة مقارنة  ,دار النهضة
1429هــ  2008م  ,ص 146
()2محمود مصطفي  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,ص 219
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العربية ,

 -1أن يقع الدفاع حال وقع اإلعتداء
 -2أن يكون اإلعتداء غير محق

 -3أن ال يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا اإلعتداء إال بالقتل أو الجرح أو الفعل
المؤثر" ()1

أما بخصوص الشروط الواجب توافرها في فعل اإلعتداء وهي البد من وجود خطر بإرتكاب جريمة ,
ويستوي في الخطر أن يكون حاال أو محتمل الوقوع وأن يكون الخطر واقع على النفس أو شرف أو مال
الشخص المعتدى عليه أو بنفس أو شرف أشخاص أخرين مما هو ملزم بحمايتهم أو بمال آخرين موضوع

في حمايته  ,وأن يستحيل رفع هذا الخطر باإللتجاء إلى السلطات العامة(. )2

ويشترط في الخطر أن يكون حاال ,ويكون الخطر حاال في حالتين األولى أن يكون اإلعتداء على

وشك الوقوع والحالة الثانية أن يكون الخطر قد وقع فعال (. )3

ويلزم في الضرر الذي يخشى وقوعه أن يكون له قانونا صفه الجريمة  ,فإن كان الضرر مجرد من

هذه الصفة ال يجوز منع حدوثه بطريقة العنف أي بالطريق اإلجرامي ,ومن قبيل الضرر الواجب تحمله

تأديب األب البنه حيث ال يجوز لالبن أن يقاوم هذا التأديب بالعنف متعلال بالدفاع الشرعي (. )4

أما بخصوص الشروط الواجب توافرها في الدفاع هو لزوم فعل الدفاع أي أن يكون ضروريا في رد

اإلعتداء  ,وال يكون في وسع المدافع دفعة بأي وسيلة أخرى غير تلك التي استعملها  ,وأن يكون الدفاع
متناسبا مع درجة وجسامة الخطر (. )5

وفي ذلك قضت محكمة اإلستئناف العليا بقولها "حالة الدفاع الشرعي ال تتوافر إذا كان بوسع المتهمين

تجنب وقوع الحادث باإللتجاء الى السلطة " ()6

أما بخصوص الثر القانوني المترتب على الدفاع الشرعي متى توافرت شروطه أنفة الذكر فيعتبر

الدفاع مشروعا والفعل مباحا وتنتفي عنه الصفة غير المشروعة بالرغم من مطابقة لنموذج الجريمة ,
وينتج الدفاع الشرعي أثره المبيح بالنسبة لجميع من ساهم بالفعل وذلك نتيجة للصفة الموضوعية للمشروعية

(. )7

وفي ذلك قضت محكمة االستئناف العليا بقولها " يعفى المتهم من المسؤولية إذا ثبت أنه في حالة دفاع

شرعي " ()8

()1نقض جزاء رقم(  ) 2008/54نقض جزاء رقم  , 2009/2المجلة القانونية ع الثاني ص 223
( )2أحمد فتحي سرور  ,الوسيط في قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 234
) )3محمد زكي أبوعامر  1993ص 244
( )4رمسيس بهنام  ,النظرية العامة للقانون الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 182
( )5كامل السعيد  ,شرح االحكام العامة في قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 167
()6استئناف عليا جزاء رقم( ) 77/6غزة جلسة 1977 3/27الحايك  2003ص )2(220
()7مأمون سالمة  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 246
()8استئناف عليا جزاء رقم () 50/29جلسة  1950/6/28الحايك ع  15ص 33
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أما بشأن حاله الضرورة تقوم على أساسين الخطر والفعل الضروري  ,ولكل أساس عدة شروط
فبشأن شروط الخطر أن يكون جسيما ومهددا للنفس وحاال وأال يكون من صنع المتهم  ,أما بشأن شروط

الفعل الضروري هما اللزوم والتناسب(. )1

تجدر اإلشارة إلى أن هناك أوجه شبه وأوجه إختالف بين حاله الضرورة وحاله الدفاع الشرعي  ,حيث

يتفق النظامين في الطابع الضروري للجريمة المرتكبة ويختلفان في أن الدفاع الشرعي هو فعل عادل ضد

فعل غير عادل على عكس الضرورة على أنها فعل عادل ضد فعل عادل ,أما بشأن الخطر في حاله

الدفاع الشرعي غير مشروع أي يشكل جريمة بخالف حالة الضرورة حيث ال يشترط أن يشكل الخطر

جريمة وأخي ار يشترط في الضرورة أن يكون الخطر على درجة من الجسامة بينما ال يشترط في الدفاع

الشرعي  ,فقد يكون جسيما وقد ال يكون كذلك (. )2
مسلك المشرع الفلسطيني في الدفاع الشرعي

نص قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة في المادة()18منه على أنه "يجوز قبول

المعذرة في ارتكاب فعل أو ترك يعتبر إتيانه جرما لوال وجود تلك المعذرة إذا كان في وسع الشخص المتهم
أن يثبت بأنه ارتكب ذلك الفعل أو الترك درءا لنتائج لم يكن في الوسع إجتنابها بغير ذلك والتي لو حصلت

أللحقت أذى أو ضر ار بليغا به أو بشرفه أو ماله أو بنفس أو شرف أشخاص آخرين ممن هو ملزم بحمايتهم

أو بمال موضوع في عهدته ويشترط في ذلك أن ال يكون قد فعل أثناء ارتكابه الفعل أو الترك إال ما هو

ضروري ضمن دائرة المعقول لتحقيق تلك الغاية وأن يكون الضرر الناجم عن فعله أو تركه متناسبا مع

الضرر الذي تجنبه"

الحقيقة أن الفقه الفلسطيني قد اختلف في تفسير ذلك النص الى رأيين :

الرأي الول  :يرى بأن النص أعاله خاصا بحاله الضرورة لكنه شمل الدفاع المشروع بإعتباره صورة من
صور الضرورة وليس حاله مستقلة بذاتها ويرى بأن السند القانوني للدفاع الشرع هو العرف لكن يرتب أثر

مهم على الدفاع الشرعي وهو منع المسؤلية دون حاجة الى نص صريح يقره(. )3

فيما يرى جانب أخر من الفقه بأن النص المذكور هو السند القانوني للدفاع الشرعي في القانون الفلسطيني

وليس العرف لكنه في النهاية يصل إلى أن النص أعاله يستوعب في نطاقه حاالت الدفاع الشرعي تضاف
إلى حاالت الضرورة  ,ويستند أيضا إلى قضاء محكمه اإلستئناف العليا بغزة في أحد أحكامها والتي قضت
بأن المادة ()18اشتقت من القانون االنجليزي الذي يقرر اإلباحة في حاله الدفاع الشرعي (.)4

والحقيقة يرى الباحث بأن هذا النص مزيج بين حاله الضرورة والدفاع الشرعي من عده نواحي

()1أحمد فتحي سرور  ,الوسيط  ,في قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 276
( )2أحمد فتحي سرور  ,الوسيط  ,في قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 274
()3عبدالقادر جرادة  ,مبادئ فانون العقوبات الفلسطيني  ,مرجع سابق  , 2010 ,ص 295
( )4ساهر الوليد  ,االحكام العامة  ,في قانون العقوبات الفلسطيني  ,الجزء االول  ,الجريمة والمسؤولية الجزائية  ,الطبعة الثالثة  ,بدون دار نشر ,
 , 2011ص177
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 -1الناحية األولى :حاله الضرورة تقع إذا وقع اإلعتداء على األشخاص فقط دون المال بالتالي إذا وقع
اإلعتداء على االشخاص هنا نكون بصدد حالة ضرورة وليس دفاع شرعي  ,أما اذا وقع االعتداء على

المال والشرف فإننا نكون في حاله دفاع شرعي وليس ضرورة النها ال تقع على االموال والشرف .

 -2الناحية الثانية :حالة الدفاع الشرعي تقع إذا كان مثل هذا اإلعتداء يشكل جرما يعاقب عليه القانون
فقط وهنا يشترك مع حاله الضرورة  ,في المقابل تقع الضرورة اذا كان الفعل غير اجرامي .

 -3الناحية الثالثة :يشترط في الضرورة جسامة الفعل دائما بينما في حاله الدفاع الشرعي اليشترط ذلك
فقد يكون الفعل جسيما وقد اليكون كذلك .

لذلك نرى بان هذا النص اقرب لحاله الدفاع الشرعي منه لحالة الضرورة.

 : 2اداء الواجب

تنص المادة ( )19من قانون العقوبات الفلسطيني "أنه ال يعتبر االنسان مسؤال جزائيا عن أي فعل أو ترك

إذا كان قد أتى ذلك الفعل او ترك في اي حالة من االحوال التالية (:أ) تنفيذا للقانون.

(ب) إطاعة ألمر صدر له من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إال إذا كان األمر غير

مشروع بصورة ظاهرة.

أما كون األمر مشروعا أو غير مشروع بصورة ظاهرة فهو مسألة من المسائل القانونية "
باالطالع على النص أعاله فانة يتكون من ثالث حاالت ألسباب االباحة وهي على النحو التالي -:

الحالة الولى :تنفيذ القانون

الحقيقة أن تنفيذ القانون قد يكون من قبل موظف عام وقد يكون من قبل مواطن عادي(. )1بالنسبة

للموظف العام قد عرفت المادة( )5من قانون العقوبات ما المقصود بالوظف العام في سبع فقرات  ,ومن

أمثله تنفيذ القانون الواقع من الموظف العام من يقوم بتنفيذ أحكام اإلعدام حيث ال يعتبر فعله هذا جرمه
قتل كونه قام به تنفيذا لحكام القانون .

بالنسبة للمواطن العادي تنص المادة( )33من قانون العقوبات الفلسطيني على " كل من كان يعلم بأن

شخصا آخر عزم على ارتكاب جرم يستوجب عقوبة الحبس مدة ثالث سنوات أو أكثر ولم يستعمل جميع
الوسائل المعقولة للحيلولة دون وقوع ذلك الجرم أو اتمامه ,يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة

سنتين "

يفهم من هذا النص أن القانون قد اوجب على المواطن العادي أن يستعمل جميع الوسائل المعقولة للحيلولة

دون وقوع الجريمة ما  ,بالتالي إذا قام بهذا الفعل مثال القاء القبض على المتهم فان فعله وهو القبض
والذي لو قام به في االحوال العادية لمثل جريمة الحبس غير المشروع المؤثمة بنص المادة ( ,)262لكن

فعله يصبح مشروعا كونه قام به انفاذا لنص القانون وهو نص المادة( )32من قانون اإلجراءات الجزائية

الفلسطيني والتى تنص على:

()1كامل السعيد  ,شرح االحكام العامة في قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 180
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"لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه ويسلمه
إلى أقرب مركز شرطة ,وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه"

ومثال ذلك ان تستدعي النيابة مواطن للشهادة بشأن قضية ما استنادا لنص المادة( )77من قانون

االجراءات ويطلب منه اداء القسم القانوني استنادا لنص المادة( )80اجراءات هنا يقع واجب قانوني على

المواطن اداء شهادته حسب القسم فإن خالف فإنه يعاقب استناد لنص م ( )233اجراءات .
الحالة الثانية :اطاعة المر الشرعي الصادر من مرجع ذي اختصاص

الحقيقة أن هذه الحالة يشترط فيها أمرين  ,األول أن يكون القانون نفسة أمر بفعل معين  ,والثاني أن

يقيد انفاذه بصدور أمر من السلطة الشرعية المختصة  ,ومثال هذه الحالة ,ن يقبض أحد مأموري الضابطة

القضائية بناء على أمر قبض صحيح على أحد المتهمين تنفيذ لنص المادة ( )111اجراءات(. )1
الحالة الثالثة :انفاذ االمر غير الشرعي بصورة غير ظاهرة

ويكون عمل الموظف مشروعا أو مطابقا للقانون إذا كان داخال في اختصاص الوظيفة وروعي فيه

الشروط التي تطلبها القانون لصحته سواء اكانت شروط شكلية ام موضوعية (. )2

وبالتالي يتعين على المرؤوس عند تلقيه أم ار من رئيسه أن يدرسه ويمحصه ليتعرف على مدى مشروعيته

فإن كان مشروعاُ ينفذه اما إن كان غير مشروعا بصورة علنية ظاهرة ال يطبقه ألنه ال معصية للقانون في
اطاعة الرئيس  ,ألجل ذلك فأن االمر بحاجة الى فحص األوامر من قبل المرؤوس للتثبت من مشروعيتها

فان كان عدم المشروعية غير ظاهر وقام الموظف بتنفيذ االوامر فانة يعفى من المسؤولية الجزائية (. )3
 : 3استعمال الحق

الشك أن سبب تبرير واباحة استعمال الحق هي المفاضلة بين المصالح المتعارضة وذلك كون أن

القانون عندما يمنح شخصا حقا معينا فإنه يفضله على المصالح األخرى وألجل ذلك يقرر القانون الحماية

للحقوق التي يمنحها شريطة أن يتم استخدام هذا الحق في إطار الشروط الموضوعة قانونا (. )4

أما بشأن مصدر الحق

فقد يكون قانون العقوبات بمعناه الضيق  ,ومن أمثلة الحقوق التي نص عليها قانون العقوبات

الفلسطيني ( )36نص المادة( )93والتي نصت على " ليس في هذا القانون ما يمنع أي إنسان من حمل
موسى ال يزيد طول نصلها على عشر سنتمترات ,سواء أكان ذلك النصل منتهيا برأس حاد أم لم يكن ,على

أن ال تكون مصنوعة بحيث يمكن تحويلها بواسطة زنبرك أو غيره إلى مدية أو سكين ذات شفرة ثابتة "()5

.

()1محمد أبوعامر  1993ص 257
()2محمود مصطفي  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,ص 207
()3ساهر الوليد  ,االحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني  ,الجزء االول  ,مرجع سابق  ,ص 169
()4مأمون سالمة  ,قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 193
()5نص المادة( ) 93من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة رقم 74لسنة 36 1936
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وقد يكون مصدر الحق قانون اإلجراءات الجزائية ,ومن أمثلة ذلك ما نصت علية المادة( )32والتي
نصت على "لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ
عليه ويسلمه إلى أقرب مركز شرطة ,وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه " (. )1

وقد يكون مصدر الحق القانون الساسي ,ومن أمثلة ذلك ما نص عليه القانون األساسي الفلسطيني

على انه " ال تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائيا أو مدنيا بسبب اآلراء التي يبدونها ,أو الوقائع
التي يوردونها ,أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان ,أو ألي

عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية " (. )2

وقد تكون الشريعة االسالمية مصد ار من مصادر الحق كالحق في تأديب الزوجة وفق ضوابط معينة
مصداقا لقوله تعالى "واالتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال
تبغوا عليهن سبيال "(. )3

وقد يكون العرف مصد ار للحق ,مثال ذلك ما جرى عليه العرف في الصحافة من نقد اآلراء السياسية

جزئيا كونها تستهدف
مع العلم أن تلك اآل ارء في االصل تعتبر قذفا كونها علنية لكن الجريدة ال تؤاخذ ا

الصالح العام ( . )4ويشترط أن يكون استعمال الحق في نطاق الحدود التي رسمتها القاعدة القانونية

لممارسته فإذا خالف الشخص تلك الحدود هنا تحصل تجاوز للحق وبالتالي يتصف الفعل بعدم المشروعية

(. )5

وتجدر اإلشارة إلى أنه البد من توفر حسن النية لصاحب الحق عند ممارسته له  ,ويتوفر حسن النية

عندما يهدف صاحب الحق من وراء ممارسته إياه الغاية التي دفعت النظام القانوني الى االعتراف لهذا

الحق وصيرورة الفعل مشروعا مع مالحظة ان اإلنحراف عن تلك الغاية يعيد الى الفعل صفته الغير

شرعية ( . )6ومن تطبيقات استعمال الحق حق االباء في تأديب الصغار كذلك الحق في ممارسة االلعاب

الرياضية وما يقوم به االطباء من عمليات جراحية وعالجات طبية(. )7
مسلك المشرع الفلسطيني في استعمال الحق :

نص قانون العقوبات الفلسطيني 1936في المادة ( )10منه على انه " يعفى من المسؤولية الجزائية

كل من ارتكب جرما يتعلق بمال إذا كان الفعل أو الترك الذي ارتكبه بشأن ذلك المال قد جرى أثناء
ممارسته حقا صحيحا يدعي به ولم يكن يقصد االحتيال أو اإلضرار "

الحقيقة أن المشرع قد نص على إستعمال الحق كسبب إباحة  ,لكن شريطة أن يكون الفعل متعلق بمال وأن
ال يقصد االحتيال واالضرار اي البد من توفر حس النية.

ب :اثر توافر اسباب االباحة على التكييف القانوني :
()1المادة( ) 32من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
()2المادة( ) 53من القانون االساسي الفلسطيني المعدل رقم  2لعام 2005
()3سورة النساء اية 34
()4رمسيس بهنام  ,النظرية العامة ,للقانون الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 152
()5مأمون سالمة  ,قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 195
()6محمد ابو عامر ,مرجع سابق  1993 ,ص 230
()7ساهر الوليد  ,التصرف في التحقيق االبتدائي بحفظ الدعوى الجزائية  ,مرجع سابق  ,ص 145
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يترتب على توافر سبب من أسباب اإلباحة زوال تكييف الواقعة وحلول تكييف سلبي محل التكييف االصلي
اإليجابي  ,ويتميز التكييف السلبي بانه ذو اثر عيني أي يرتبط بالواقعة ذاتها ومن ثم يرتبط بجميع
المساهمين ,فاذا كانت الواقعة في طور التحقيق االبتدائي وجب حفظ الدعوى واذا كانت في طور المحاكمة
وجب الحكم بالبراءة (.)1

الفرع الثاني

تكييف الركن المادي للجريمة
ان لكل جريمة ركنها المادي الذي يميزها عن غيرها من الجرائم  ,والجل اعمال المطابقة او التكييف

القانوني البد من البحث عن السلوك او الفعل المؤثم وادراجه تحت نموذج جرمي معين ,وسنتناول في هذا
الفرع عناصر الركن المادي من سلوك وعالقة سببية ونتيجة اجرامية باالضافة الى تكييف المحاولة واخي ار

سنتناول تكييف المساهمة الجنائية على النحو التالي -:

اوال  :تكييف عناصر الركن المادي

يتكون الركن المادي من عدة عناصر وهي السلوك االجرامي والنتيجة اإلجرامية والرابطة السببية

 :1تكييف السلوك اإلجرامي :

السلوك االجرامي هو عبارة عن الفعل أو االمتناع الذي جعله المشرع محال للتجريم ومناطا للعقاب عليه
ولذلك فإنه ال عقاب على النوايا واألفكار المجردة من أي سلوك مادي محل تجريم(. )2

وينقسم السلوك اإلجرامي إلى نوعين سلوك إيجابي وسلوك سلبي

فالسلوك اإليجابي هو عبارة عن حركة عضوية إرادية صادرة من اإلنسان أما,

السلوك السلبي وهو ما يعرف باالمتناع ويقصد به التخلي عن عمل واجب قانونيا (. )3
وبهذا االتجاه سلك المشرع الفلسطيني أثناء تعريفه لفظة الجرم بقوله أن الجرم هو الفعل أو الترك الذي

يستوجب عقوبة بحكم القانون(. )4

ومن امثله الجرائم التي تنطوي على سلوك إيجابي في قانون العقوبات  36هي جريمة السرقة بقولها كل ما

أخذ ونقل ,فالسلوك اإليجابي متمثل في األخذ والنقل (. )5

ومن أمثله الجرائم التي تنطوي على فعل سلبي في قانون العقوبات  36وهي تهمة إهمال منع وقوع بعض
الجرائم حيث تمثل إمتناع الجاني عن استعمال جميع الوسائل المعقولة للحيلولة دون وقوع تلك الجناية(. )6

ومن أمثلة الجرائم التي من المتصور أن تقع بالسلوك اإليجابي أو السلبي وهي جريمة القتل بنوعيها القصد
وغير القصد ,حيث نص القانون على كل ما تسبب في موت شخص أخر بفعل أو ترك غير المشروع(.)7

) )1محمد علي سويلم مرجع سابق ص268
() 2منتصر سعيد حموده  ,المساهمة الجنائية  ,دراسة مقارنة بالتشريع الجنائي االسالمي  ,دار الفكر الجامعي  2012 ,ص 49
( ) 3عوض محمد عوض  ,وسليمان عبد المنعم  ,النظرية العامة للقانون الجنائي  ,وفقا الحكام قانون العقوبات  ,في مصر ولبنان  ,المؤسسة
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  ,بيروت الحمراء  ,الطبعة االولى  , 1999ص 116
()4المادة ( )5من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة رقم  74لسنة 1936
()5المادة( ) 270من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة رقم  74لسنة  1936عقوبات 36
()6المادة(  33م)ن قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة رقم  74لسنة  1936عقوبات 36
()7المادة () 214-212من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة رقم  74لسنة  1936عقوبات 36
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والحقيقة أن الخطأ والقصور في بيان ذلك السلوك في حكم المحكمة يستوجب نقص الحكم كونه يحول دون

فرض محكمة النقض رقابتها على محكمة الموضوع(.)1
: 2تكييف النتيجة اإلجرامية :

يراد بالنتيجة التغير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك اإلجرامي فيحقق عدوانا ينال المصلحة أو

حقا مسؤوال بالحماية الجزائية (. )2

وتنقسم النتائج إلى نوعين نتائج ذات ضرر ونتائج ذات خطر

فالولى هي النتائج الواضحة والملموسة وذات األثر المادي لالرتكاب بعض الجرائم  ,كجرائم القتل واألذى

البليغ والسرقات والجرائم الواقعة على األموال ,أما

الثانية فهي النتائج التي ليست لها أثار مادية ملموسة ولكنها تنطوي على خطر كبير ولها اثار معنوية
تمس الحق المشمول بالحماية القانونية  ,كجريمة حمل السالح دون ترخيص المؤثمة بنص المادة

 2/2,25من قانون األسلحة والذخائر الفلسطيني رقم  2لعام  98وجريمة االمتناع عن اداء الشهادة

المؤثمةبنص المادة  233اجراءات جزائية (. )3

وتبدو أهمية التفرقة بين الجريمة ذات الضرر والجريمة ذات الخطر أو ما يطلق عليها بالجريمة

الشكلية على التكييف القانوني أنه ال مجال لبحث عالقة السببية في الجريمة الشكلية آلنه في عالقة
السببية يعترض وجود سلوك ونتيجة مادية األمر التي تنعدم فيه النتيجة المادية  ,كذلك ال تتصور المحاولة

في الجريمة الشكلية ألنها تتحقق فور البدء في التنفيذ ولهذا السبب أيضاَ ال مجال للعدول االختياري في
الجريمة الشكلية (. )4

وخلو الحكم الجزائي من بيان النتيجة االجرامية ان كان القانون يطلبها صراحة كالوفاة في جرائم القتل

,ونقل الملكية في جرائم السرقة يستوجب نقض الحكم من قبل محكمة النقض (. )5

ويجب ان يشمل التكييف القانوني النتيجة االجرامية اذا كان القانون قد تطلبها في الفعل المرتكب ,

وذلك حتى يتصور العدوان على المصلحة المحمية  ,فاذا تحققت هذة النتيجة كانت الجريمة كاملة واال

كانت مجرد شروع (.)6

 : 3تكييف عالقة السببية  :هو أن تتحقق النتيجة اإلجرامية التي يتطلبها المشرع بسبب السلوك اإلجرامي

سواء كانت ايجابيا او سلبيا (. )7

( )1رؤوف عبيد  ,ضوابط تسبيب االحكام الجنائية  ,واوامر التصرف في التحقيق  ,مع تحليل موقفها من االجراءات والدفوع ومن رقابة محكمة
النقض عليها  ,دار الجليل للطباعة  ,مصر  ,ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي  ,الطبعة الثالثة منقحة وموضحة بالعديد من قضاء النقض القديم
والحديث  , 1986 ,ص34
( )2سلطان عبد القادر الشاوى  ,ومحمد عبدهللا الوريكات  ,المبادئ العامة في قانون العقوبات  ,دار وائل للنشر  ,الطبعة االولى  , 2011ص
165
( )3محمود علي السالم الحلبي  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص181
( )4سمير عالية  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,دراسة مقارنة  ,المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر والتوزيع  , 1998 ,ص208
( )5رؤوف عبيد  ,ضوابط تسبيب االحكام الجنائية  ,مرجع سابق ص36
6
) ) محمد علي سويلم  ,مرجع سابق  ,ص139
()7عبد القادر جرادة  ,مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني  ,مرجع سابق  ,ص 147
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وهذا ماقضت به محكمة االستئناف العليا بغزة بقولها " يتعين براءة المتهم من التهمة اذا ثبت انعدام رابطة

السببيةبين الفعل الذي اتاه والنتيجة التي حدثت " ()1

في الحقيقة أن هناك عدة نظريات قيل بها في عالقة السببية :

 -1وهي نظرية تعدد السباب :وهذه النظرية تساوي بين جميع العوامل التي تساهم في احداث النتيجة
اإلجرامية (. )2

 -2نظرية السبب القوى :ويقصد بها أن الجاني يسأل عن النتيجة اإلجرامية متى كان نشاطه هو السبب
األقوى في حدوثها مع عدم اإلكتراث لألسباب التي هيأت أو ساعدت في إحداثها (. )3

 -3نظرية السبب المالئم :مفاد تلك النظرية أن فعل الجاني إذا كان يصح في الظروف التي وقع فيها ان
يكون سببا مالئما للحصول النتيجة وفقا للمجرى العادي لألمور فإن السبب يكون متوفرة مع عدم االكتراث

للعوامل واالسباب الشاذة (. )4

 -4نظرية السبب المتحرك ويقصد بذلك عندما تتداخل مجموعة من العوامل في إحداث النتيجة اإلجرامية
,فاألولوية تكون للسبب والعامل المتحرك مع عدم اإلكتراث للعوامل الساكنة(. )5

 -5نظرية السبب الخير ومفاد تلك النظرية انه يعتد بالسبب االخير الذي تسبب في النتيجة االجرامية
والذي يسبقها مباشرة مع عدم اإلكتراث للعوامل االخرى .
وهذه النظرية هي مسلك المشرع الفلسطيني حيث يأخذ فيها في جريمة القتل إال أن القانون تطلب

واشترط ان تحدث وفاه المجني عليه خالل سنة واحدة ويوم واحد من وقوع الجريمة (. )6

والحقيقة ان مسألة توفر عالقة السببية من عدمه مسألة يرجع تقديرها لمحكمة الموضوع لكن يجب مراعاة

ان سلطة محكمة الموضوع في هذه المسألة ليست مطلقة بل تباشر محكمة النقض إشرافا كمافي باقي
عناصر موضوع الدعوى(. )7

ويجب ان يشمل تكييف الواقعة رابطة السببية بين الفعل ونتيجتة في الحاالت التي يستلزم فيها المشرع

تحقيق النتيجة االجرامية  ,ويستوي بعد ذلك ان تكون النتيجة المطلوب تحقيقها نتيجة ضرر ام مجرد نتيجة

خطر  ,اما اذا استحال تحققها كان الفعل غير صالح لتحقيق العدولن على المصلحة المحمية ()8

()1استئناف عليا جزاء رقم () 16/17جلسة  1961/7/15الحايك ع  18ص17
( )2سلطان الشاوى  ,محمد عبدهللا الوريكات  ,المبادئ العامة في قانون العقوبات  ,مرجع سابق ص 167
()3أحمد شوقي ابو خطوة  ,شرح االحكام العامة لقانون العقوبات  ,الجزء االول,النظرية العامة للجريمة ,دار النهضة العربية ,ش ,1999ص 233
( ) 4محمود محمود مصطفى  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,دار ومطابع الشعب  ,الطبعة السادسة  , 1964ص 242
()5ساهر الوليد  ,االحكام العامة  ,في قانون العقوبات الفلسطيني  ,الجزء االول  ,مرجع سابق  ,ص 250
( )6عبد القادر جرادة  ,مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني  ,المجلد االول  ,مرجع سابق  ,ص  ,154وهذا ما نصت علية المادة ( )221من قانون
العقوبات رقم  74لسنة  1936بقولها "ال يعتبر الشخص أنه قتل شخصا ً آخر إذا لم تقع وفاة ذلك الشخص اآلخر خالل سنة واحدة ويوم واحد من
حين وقوع سبب الموت ,وتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع أفضى إلى الموت وتشمل ذلك اليوم .وإذا كان
الموت مسببا ً عن ترك القيام بواجب فتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي توقف فيه ذلك الترك وتشمل ذلك اليوم أيضاً.وإذا كان الموت مسببا ً
بعضا ً عن فعل غير مشروع وبعضا ً عن ترك القيام بواجب فتحسب المدة اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع أو من اليوم الذي كف
فيه عن ارتكاب ذلك الترك ,أي اليومين جاء بعد اآلخر ,وتشمل ذلك اليوم أيضا ً.
()7عبد الرؤوف عبيد  ,ضوابط تسبيب االحكام الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 38
8
) ) محمد علي سويلم  ,مرجغ سابق  ,ص140
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ثانيا  :تكييف المحاولة او الشروع

عرف المشرع الفلسطيني المحاولة بقوله " بأن الشخص حاول إرتكاب الجرم إذا ما شرع في تنفيذ

نيته على إرتكاب ذلك الجرم بإستعمال وسائل تؤدي إلي وقوعه وأظهر نيته هذه بفعل من االفعال الظاهر
ولكنه لم يتمكن من تنفيذ نيته الى حد ايقاع الجرم " (. )1

وتجدر االشارة إلى أن المحاولة متصورة الوقوع في الجنايات والجنح فقط بينما غير متصورة الوقوع في

جريمة المخالفة وذلك لتفاهة عقوبتها  ,هذا ما نص عليه قانون العقوبات بقوله "إن لفظة الجرم الواردة في
هذا الفعل والمعنون بالمحاولة والتحريض ال تشمل المخالفة" (.)2

ويمر الشروع بعدة مراحل-:

أولها :مرحلة التفكير في الجريمة وهي المرحلة ال عقاب عليها,

ثانيا :مرحلة التحضير وتسمى باألعمال التحضيرية وهي التي تخرج للعالم الخارجي كشراء السلم الذي

يريد استخدامه في السرقة  ,وال عقاب على تلك المرحلة اال اذا كان الفعل والعمل مجرم قانونا كمن يشتري
سالح بدون ترخيص لجريمة القتل فهنا يعاقب القانون على حيازة سالح بدون ترخيص .

ثالثا  :هي مرحله التنفيذ وتكون من ثالث عناصر وهي البدء في التنفيذ وتوفر القصد الجنائي وعدم تمام

الجريمة لسبب خارج عن ارادة الجاني (. )3

والمشرع الفلسطيني في قانون العقوبات الفلسطيني لم يعتد بالعدول االختياري بشأن وقوع جريمة

الشروع من عدمه بمقدار االعتداد فيها بشأن العقاب عليها (. )4

إال انه إعتد بذلك العدول االختياري في جرائم المخدرات في القانون رقم( )7لعام  2013حيث نص

على " ال تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم للجنة اإلشراف من تلقاء نفسة من متعاطي المواد المخدرة

للعالج ويبقى في هذه الحالة تحت العالج في المصحة او في دور العالج إلى أن تقرر لجنة اإلشراف غير

ذلك" (. )5

وال تقع المحاولة في الج ارئم غير العمدية وهي التي تقع دون حاجة الى توافر قصد جنائي ومن تلك

الجرائم جرائم االهمال المنصوص عليها في المواد( )138بشأن االهمال في حفظ االختام والمادة()135

بشأن اهمال مساعدة الموظف على منع ارتكاب الجرائم (. )6

والحقيقة أن المشرع الفلسطيني افرد نصوصا خاصة بشأن الشروع في بعض الجرائم واعتبرها جريمة

مستقله بذاتها ومنها ما نصت عليه المادة()31و( )36محاولة التحريض على ارتكاب بعض الجرائم ,

ومحاولة االغتصاب وهو ما نصت عليه المادة  154من ذات القانون  ,ومحاولة اسقاط الجنين()175ع

 , 36ومحاولة القتل خ م ( )242ع  , 36ومحاولة االنتحار وهو ما نصت عليه للمادة(. )225

()1المادة ( )1/30من قانون العقوبات الفلسطيني رقم  74لسنة 1936
()2المادة ( )28من قانون العقوبات الفلسطيني رقم  74لسنة 1936
()3سلطان الشاوي  ,ومحمد عبدهللا الوريكات  ,المبادئ العامة  ,في قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 174
()4المادة ( )2/30من قانون العقوبات الفلسطيني رقم  74لسنة 1936
( )5المادة ()33 , 32من قانون المخدرات الفلسطيني رقم  7لسنة  " 2013حيث نصت المادة  32من هذا القانون التقام الدعوى الجزائية على من
يتقدم للجنة االشراف من تلقاء نفسة من متعاطي المواد المخدرة للعالج في المصحة " ..........
()6ساهر الوليد  ,االحكام العامة  ,في قانون العقوبات الفلسطيني  ,الجزء االول  ,مرجع سابق  ,ص 267
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أما بشأن عقوبة المحاولة فقد نصت المادة( )29من قانون العقوبات  36على عقوبة المحاولة بشكل
مفصل على النحو التالي "كل من حاول ارتكاب جرم يعاقب بالعقوبات التالية إال في المواضع التي نص
فيها هذا القانون على عقوبة خاصة:

(أ) بالحبس المؤبد ,إذا كان الجرم الذي حاول ارتكابه يستوجب بعد اإلدانة ,عقوبة اإلعدام.
(ب) بالحبس مدة ال تتجاوز أربع عشرة سنة ,إذا كان الجرم الذي حاول ارتكابه هو القتل عن غير قصد.

(ج) بالحبس مدة ال تتجاوز عشر سنوات ,إذا كان الجرم الذي حاول ارتكابه هو أي جرم آخر يستوجب

عقوبة الحبس المؤبد.

(د) بالحبس مدة ال تتجاوز نصف الحد األقصى للعقوبة التي قد يعاقب بها الفاعل بعد إدانته ,في أية حالة

أخرى "

أما بشأن تكييف الشروع فإنه يجب تحديد االفعال التي تعتبر بداية التنفيذ كذلك ال بد من بيان سبب

عدم تحقيق النتيجة وهل لعدول الجاني االختياري أم لسبب ال دخل لإلرادة الجاني فيه مع ذكر نص مادة

المحاولة وهي نص المادة( )30( ,)29عقوبات )1( 36
ثالثا  :تكييف المساهمة الجنائية او االشتراك

ما يهمنا في هذا الموضوع هو مدى تأثر الفاعلين األصليين بظروف فاعل أصلي أخر مع ترك

القواعد العامة في المساهمة الجنائية االصلية والتبعية إلى الكتب الفقهية التي كتبت في هذا الموضوع(. )2

كما يتم الرجوع الى نص المادة( )23من قانون العقوبات الفلسطيني لعام  36والتى اسهبت في تفاصيل

االشتراك والمساهمة الجنائية .

يثار التساؤل عن مدى تأثر الفاعل االصلي بظروف فاعل اخر  ,بمعنى هل هناك تأثير لظروف

الفاعل االصلي على غيرة من الفاعلين  ,أم أن أثر تلك الظروف يقتصر عليه وال يتعداه ؟

لالجابة على هذا التساؤل البد وان نشير إلى أن ظروف الفاعل في الجريمة تنقسم الى ظروف شخصية

وأخرى مادية وهي على النحو التالي :
 : 1الظروف الشخصية -:

وتنقسم الطروف الشخصية للفاعل الصلي الى أربعة أنواع من الظروف سنتناول كل نوع في بند مستقل

وأثره على الفاعل الصلي وهى على هذا النحو :

أ :الظروف الشخصية التي تغير من وصف الجريمة
الظروف التي تغير من وصف الجريمة  ,هي عناصر تدخل في تكوينها كي تميزها بوصفها القانوني عن
باقي الجرائم التي تحمل أسما واحدا  ,ومثال ذلك ان موادقانون العقوبات من ( )278-263تحمل اسم

السرقة لكن القانون افترض صفة معينة في بعض الجرائم كصفة الخادم في نص المادة( )275وصفه
الموظف العام في نص المادة( )274وصفه االئتمان في نص المادة( )276وهذه الصفة ما تميز هذه
()1عبدالفتاح مراد  ,التصرف في التحقيق الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص143
( )2راجع منتصر سعيد حمود ه المساهمة الجنائية مرجع سابق ,حيث ان هذا الكتاب اسهب في شرح المساهمة الجنائية بشكل مفصل لذلك نحيل
القارئ اليه لمزيد من االطالع
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الجرائم عن جريمة السرقة البسيطة والمعاقب عليها بنص المادة()270من قانون العقوبات المطبق في

غزة(. )1

والسؤال الذي يطرح نفسه إذا تحققت المساهمة الجنائية في جريمة سرقة وكان احد المساهمين

االصليين يحمل صفة الخادم او الموظف العام أو األمين وكان باقي المساهمين اليحملون تلك الصفة
هل باقي المساهمين يتأثرون بتلك الصفة خاصة وان السرقة البسيطة هي ذات وصف جنحة بينما السرقة

من قبل الخدم او االمناء جناية ؟

الحقيقة إن أثر هذا الظرف وهذة الصفة يقتصر على من توافرت فيه دون غيره  ,بالتالي هنا الواقعة

الجرمية التي حصلت فيها المساهمة الجناية اذا كانت سرقة وكان احد الفاعلين االصليين امينا مثال  ,فان

توافرت فيه صفة االمين توجه لة تهمة السرقة من قبل األمناء المؤثمة بنص المادة ( )276وتوجه لباقي
المساهمين الذين لم تتوفر فيهم صفة خاصة السرقة البسيطة المؤثمة بنص المادة(. )2( )270

ب :الظروف الشخصية التي تؤثر في مسؤولية الفاعل االصلي

وهذه الظروف قد تكون ظروف مخففة كصغر السن ( )3أو مشددة كظرف سبق االصرار ( )4في جريمة

القتل وقد تكون الظروف معفية من العقاب كإيواء المتهم من قبل والده وأمه وابنه زوجته()5

وقد تكون الظروف مانع من موانع المسؤولية كالجنون ()6وقد تكون تلك الظروف سبب إباحة نسبي كحق

التأديب بالنسبة لالبن .

والسؤال الذي يطرح نفسه ما مدى تأثير تلك الظروف بشتى اشكالها على الفاعل اإلصلي إذا توافرت

في أحد الفاعلين األصليين االخرين ؟ بمعنى ارتكبت جريمة ما من قبل فاعلين أصليين و توفر لدى أحدهم
ظرف من الظروف اعاله هل يستفيد باقي المساهمين من تلك الظروف ؟

الحقيقة ان كل فاعل يستقل بالظروف الخاصة به وال تمتد الى غيرة من الفاعلين االصليين(. )7وهذا

ما اكدتة محكمة االستئناف العليا بغزة بقولها "ال يجوز التمييز بين عقوبة الشريك وعقوبة الفاعل االصلي

اال لألسباب تعود على نفس الشريك بصفة خاصة كان يكون عائدا " (. )8
ج  :ظروف تغير وصف الجريمة باعتبار قصد مرتكبها

ويراد بذلك ان يتوافر لدى احد الفاعلين االصليين قصداَ معينا يختلف عن قصد فاعل اصلي أخر شريطة

ان يتحدد نوع الجريمة استنادا الى قصد مرتكبها اي اعتبار القصد في تلك الجريمة ركنا خاصا (. )9

ومن امثلة ذلك جرائم القتل المعاقب عليها بنصوص المواد من(  )213-212حيث أن جريمة القتل

المعاقب عليها بنصوص المواد( ) 212,213هي الجريمة في صورتها البسيطة ,بينما جريمة القتل
() 1محمود نجيب حسني  ,المساهمة الجنائية  ,في التشريعات العربية  ,دار النهضة العربية ,القاهرة  ,طبعة  , 2009ص 196
()2ساهر الوليد  ,االحكام العامة  ,في قانون العقوبات الفلسطيني  ,الجزء االول  ,مرجع سابق  ,ص 307
()3استئناف عليا جزاء(  )1951/53جلسة 1951/6/25مجموعة وليد الحايك الجزء الخامس  1997ص115
()4المادة (/216ب) من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة رقم  74لسنة 1936
( )5المادة ( )1/26من قانون العقوبات الفلسطينيالمطبق في قطاع غزة رقم  74لسنة 1936
()6المادة () 14من قانون العقوبات الفلسطينيالمطبق في قطاع غزة رقم  74لسنة 1936
()7محمود نجيب حسني  ,المساهمة الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 208
()8استئناف عليا جزاء ( )1951/53وليد الحايك الجزء الخامس  1997ص 115
()9محمود نجيب حسني  ,المساهمة الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 209
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المعاقب عليها بنصوص المواد( ) 216 ,215, 214تتطلب قصد خاص كالتصميم أو إعداد العدة أو
سبق اإلصرار ,فالفرضية هنا ان يتوافر لدى أحد الفاعلين االصليين ظرف التصميم وسبق اإلصرار وال
يتوافر لدى باقي الفاعلين  ,والسؤال الذي يطرح نفسه هل يتأثر من لم يتوفر له هذا الظروف بمن توفر

له.؟

الحقيقة أن كل فاعل يعاقب حسب الظرف الذي توفر لديه فيسأل عن جريمة القتل في صورتها

البسيطة المعاقب عليها بنص المادة(  )212,213ومن يتوفر لديه هذا الظرف يعاقب بجريمة القتل العمد
والمعاقب عليها بنص المادة( . )1( )214,215,216

د  :ظروف تغير من وصف الجريمة باعتبار كيفية علم مرتكبها بها الفرضية هنا ان المشرع يغير وصف
بعض الجرائم استنادا لعلم فاعلها بأمر معين فمن كان يعلم بهذا االمر يتغير وصف الجريمة بالنسبة له

في حين يبقى وصفها دون تعديل بالنسبة للفاعلين االصليين االخرين الذين لما تتوفر لديهم هذا العلم ()2

ومثال ذلك تهمة حيازة أموال مسروقة والمعاقب عليها بنصوص المواد( ) 311, 309حيث أن الفرق بين
كل التهمتين هو عنصر العلم  ,فمن يعلم بأن تلك االموال متحصلة عن جريمة تعتبر الحيازة بالنسبة له

جناية أو إما من لم بتوفر ذلك العلم تعتبر الحيازة بالنسبة له جنحة .
 :2الظروف المادية

وهي تلك التي تتصل بالجانب المادي للجريمة وقد تكون مشددة للعقوبة كظرف الليل في جريمة السطو ()3

واستعمال السالج الناري في الجريمة ( )4وقد تكون تلك الظروف مخففه للعقوبة كضآلة قيمةالمسروقات()5

وقد تكون الظروف المادية معفية من العقاب كما في حالة الدفاع الشرعي (. )6

والسؤال الذي يطرح نفسهما حكم توافر مثل تلك الظروف المادية في الجريمة  ,هل يستفيد منها جميع

الفاعلين االصليين أم تقتصر على البعض دون االخر,وهل يشترط علم الفاعل الصلي بتوفر تلك

الظروف من عدمه ؟

الحقيقة أن اثر تلك الظروف يمتد لجميع الفاعلين األصليين في الجريمة سواء كانوا يعلمون بتوافرها أم ال
اي ال اهمية لعنصر العلم (. )7

أما بشان تكييف االشتراك فانه البد وان يذكر صورة االشتراك في الوصف مع بيان افعال االشتراك بأن

الجريمة وقعت بناء عليه وايضا البد وان يذكر نص االشتراك وهو()23ع )8(36

( )1ساهر الوليد  ,االحكام العامة  ,في قانون العقوبات الفلسطيني  ,الجزء االول  ,مرجع سابق  ,ص 307
( )2محمود نجيب حسني  ,المساهمة الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 209
()3حيث نصت المادة  295من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة رقم  74لسنة 1936على انه "...يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب
بالحبس مدة سبع سنوات .وتعرف هذه الجناية بجناية "السطو على البيوت" "وإذا وقعت الجناية ليالً فتعرف بجناية "السرقة ليالً" ويعاقب الجاني
بالحبس مدة أربع عشرة سنة".
()4اسئناف عليا رقم ( ) 49/313جلسة 1949/12/31الحايك ع  ,15ص10
() 5سلطان عبد القادر الشاوي  ,ومحمد عبدهللا الوريكات  ,المبادئ العامة  ,في قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 218
()6استئناف عليا رقم( ) 50/29جلسة  1950/6/28الحايك ع  ,15ص33
()7سلطان عبدالقادر الشاوي  ,ومحمد عبدهللا الوريكات  ,المبادئ العامة  ,في قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص , 219محمد علي سويلم ,
مرجع سابق  ,ص300
()8عبدالفتاح مراد  ,التصرف في التحقيق االبتدائي  ,مرجع سابق ,ص143
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الفرع الثالث

تكييف الركن المعنوي للجريمة
تختلف الجرائم عن بعضها البعض استنادا الى ركنها المعنوي  ,حيث ان المشرع تطلب في بعض
الجرائم قصدا عاما بعنصرية العلم واالرادة  ,بينما لم يكتف في البعض االخر بالقصد العام بل تطلب

اضافة الى ذلك فصدا خاصا كالقتل القصد مثال ,وفي المقابل هناك صنف من الجرائم يقع لمجرد الخطأ
واالهمال  ,الجل ذلك يجب على وكيل النيابة او القاضي عند المطابقة مراعاة طبيعة الركن المعنوي وفق

النموذج القانوني للجريمة وما تطلبه المشرع ,

ويتكون الركن المعنوي للجريمة من صورتين القصد الجنائي و الخطأ غير العمد  ,وسنتناول تلك

الصورتين على النحو التالي .

أوال  -:تكييف القصد الجنائي

يقصد بذلك توجيه الفاعل إرادته إلرتكاب األمر المكون للجريمة عالما بأركانها القانونية(.)1

عناصر القصد الجنائي :

الحقيقة أن القصد الجنائي يقوم على عنصرين أساسين :

عنصر العلماي علم الجاني بالعناصر المكونه للبيان القانوني للجريمة (. )2وعنصر اإلرادةوهو القوة

النفسية التي توجه كل أعضاء الجسم أو بعضها نحو تحقيق غرض غير مشروع (. )3

ولإلرادة اهمية كبيرة في الجرائم العمدية لكونها العنصر الذي يميزها عن غيرها من الجرائم الغير عمدية في
ما يتعلق بارادة النتيجة  ,وهذا ماقضت به محكمة االستئناف العليا بغزة بقولها " الجريمة العمدية تتطلب

تدخل ارادة المتهم في ارتكابها " ()4

ويتطلب القانون بعض العناصر التي يلزم العلم بها  ,ومن هذه العناصر العلم بموضوع الحق المعتدى

عليه  ,والعلم بخطورة الفعل  ,والعلم بمكان الفعل وبزمانه شريطة ان يدخالن في البنيان القانوني للجريمة
اي من العناصر الجوهرية التى يلزم العلم بها لقيام القصد الجنائي  ,والعلم بالصفات التي يتطلبها القانون

في الجاني وفي المجني عليه إذا كان القانون قد اولى ذلك اعتبا ار  ,وتوقع النتيجة االجرامية وعالقة

السببية  ,والعلم بالظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة (. )5

واألصل أن القانون ال يعتد بالباعث  ,حيث أن الجريمة تقع مهما كان الباعث على ارتكابها سواء كان

نبيال ام دنيئا ( . )6وفي ذلك قضت محكمة االستئناف العليا بقولها " اليعتد بالباعث ضغط الحاجة والجوع
والفقر وانهم اصحاب عائالت في ارتكاب الجريمة " (.)7

()1محمود محمود مصطفي  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 367
()2ساهر الوليد  ,االحكام العامة  ,في قانون العقوبات الفلسطيني  ,الجزء االول ,مرجع سابق  ,ص 363
() 3عبد القادر جرادة  ,مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني  ,المجلد االول  ,مرجع سابق  ,ص 227
()4استئناف عليا جزاء رقم( 63/9جلسة)  , 1963/6/ 15الحايك ج18ص85
() 5محمود نجيب حسني  ,النظرية العامة ,للقصد الجنائي  ,دار النهضة العربية  ,القاهرة  ,الطبعة الثالثة  , 1988 ,ص55
()6المادة(  ) 3/11من قانون العقوبات الفلسطيني رقم  74لسنة 1936
()7استئناف عليا جزاء رقم () 15/36جلسة  1951/4/22الحايك ج ,15ص 99
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على أنه إذا كان الباعث نبيال فإنه قد يكون موضع اعتبار عند القاضي في تحديد مقدار العقوبة

باعتبارها سببا مخففا للعقاب ( )1وفي ذلك قضت محكمة االستئناف العليا بقولها "جواز االخذ بالباعث على

ارتكاب الجريمة لدى تقدير العقوبة " ()2

والقصد الجاني قد يكون قصد مباشر أو قصد احتمالي  ,وقد يكون قصدا محددا أو غير محدد  ,وقد

يكون قصد خاص أو قصد عام  ,وقد يكون قصد بسيط أو متعديا (. )3

ثانيا :تكييف الخطأ غير المقصود

وهو الذي يكون الفعل الضار فيه ناتج عن االهمال او قله االحتراز او عدم مراعاة القوانين واالنظمة ,

واساس المسؤولية الجزائية عن الجرائم غير مقصودة هو حماية الحقوق واالموال من اإلضرار (. )4

وهناك عدة صور للخطأ غير المقصود منها االهمال وقله االحتراز و الرعونة وعدم مراعاة التشريعات

واألنظمة (. )5

وهناك عدة أنواع للخطأ وهي الخطأ اليسير والخطأ الجسيم والخطأ العادي والخطأ الفني والخطأ

الجنائي والخطأ المدني(. )6

أما بشأن مسلك المشرع الفلسطيني بشان الخطا غيرالعمدي في قانون العقوبات الفلسطيني رقم()74

لعام -: 36

حيث انه اخد بصورة الخطأ غير المقصود ومن ذلك ما نصت عليه المواد( )243تحت عنوان افعال

الطيش واالهمال وما نصت عليه المادة ( )218تحت عنوان التسبب في الموت بدون قصد لقلة احتراز
وعدم اعتناء .

كذلك قضت محكمة االستئناف العليا بقولها " التفرقة بين االهمال الجرمي واالهمال غير الجرمي هو

جسامة االهمال متى كان االهمال جسيما اعتبرت الواقعة جناية واذا اعتبر غير جسيما فتعتبر الواقعة

جنحة " ()7

أما بشأن تكييف الركن المعنوي للجريمة فإنه يكفي توفر القصد العام والفعل الدال عليه ومثال ذلك كلمه
اخذ في فعل السرقة والمنصوص علية في المادة()270ع  , 36أما اذا كانت الجريمة تتغير بحسب قصد
مرتكبها فانه يجب توضيح نوع القصد كعنصر القصد العمد في جرائم القتل المنصوص عليه في المادة

( )216ع  , 36اما اذا كانت الجريمة غير عمدية فانه يجب ايضاح مظهر االهمال في الجريمة مثال ذلك
ما نصت عليه المادة()138ع  , 36والحقيقة ان المرشد في تعريف الوصف الصحيح وطبيعةالركن

المعنوي هل هو قصد أم خطأ هي عبارات النص الدالة على ذلك (. )8

() 1محمد عيد الغريب  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,النظرية العامة للجريمة والعقوبة  ,االيمان للطباعة  , 2000- 1999 ,ص 656
()2استئناف عليا جزاء رقم(  ) 75/21جلسة 1975/4/24الحايك  2003ص88
( )3محمود نجيب حسني  ,النظرية العامة  ,للقصد الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 195
( ) 4سلطان عبدالقادر الشاوي  ,محمد عبدهللا الوريكات  ,المبادئ العامة في قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 249
()5سمير عالية  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 255
( )6سلطان عبدالقادر الشاوي  ,محمد عبدهللا الوريكات  ,المبادئ العامة في قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 255
()7استئناف عليا رقم() 58/39جلسة  , 1958/12/9الحايك ع  17ص84
( )8عبدالفتاح مراد  ,التصرف في التحقيق الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص141
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وتجدر االشارة ان للقصد الجنائي اهمية بالغة في التكييف القانوني  ,حيث ان هناك بعض الجرائم
مايميزها عن غيرها هو ركنها المعنوي وهذا ما قضت به محكمة االستئناف العليا في اكثر من موضع حيث
قضت بقولها "يجوز تعديل تهمة محاولة القتل الى األذى البليغ حال عدم ثبوت أركانها ,وفي تفاصيل

الحيثيات افادت بإن قرار المحكمة بتعديل وصف التهمة من محاولة قتل إلى أذى بليغ في محلة وذلك الن
النيابة العامة لم تقم بإثبات أركان جريمة محاولة القتل "(. )1

والواضح من تلك السوابق ان المحكمة كانت تقصد انتفاء صورة القصد في الركن المعنوي وذلك

إلتحاد التهمتين في الركن المادي واختالفهما في الركن المعنوي .

وفي حكم أخر قضت بقولها "ال تكفي شدة اإلصابة بالمجني علية لقيام تهمة محاولة القتل بل يجب

توافر قصد خاص لقيامها وهو نية ازهاق روحه " (.)2

على صعيد أخر فان للركن المعنوي متمثل في القصد الجنائي أثر كبير بشان براءة المتهم حيث

بانتفائه تنتفي الجريمة إذا كان من الجرائم التي ال يمكن تصور قيامها إال قصدا كالسرقة وهذا ماقضت به

محكمة االستئناف العليا بقولها "يجوز براءة المتهم اذا ثبت لدى المحكمة عدم توافر القصد الجنائي بحقة"

(.)3

كذلك قضت في حكم اخر بقولها "من أهم أركان جريمة السرقة قصد االستيالء على المال المسروق

لحرمان مالكة من ملكيته حرمانا مطلقا وتحويل المال للمنفعة الخاصة " ()4

وفي ذات االتجاه قضت بقولها " من شروط تطبيق المادة( )175من قانون العقوبات الفلسطيني

لسنة 36وجود القصد الجنائي إلسقاط الجنين وبالتالي فان االجهاض الذي يحصل نتيجة االعتداء اآلني
اليعتبر اجهاضا وانما تنطبق عليه واقعة االذى البليغ خالفا للمادة( )238من قانون العقوبات الفلسطيني

لعام  36بإعتبار ان االجهاض قد الحق بصحة المعتدى عليها وراحتها البدنية ضر ار شديدا " (.)5

( )1استئناف عليا جزاء رقم()75/75جلسة  1975/9/14الحايك  2003ص , 121استئناف عليا رقم( ) 78/77جلسة 1978/ 6/10الحايك
 2003ص282
( )2استئناف عليا جزاء رقم () 76/15جلسة ( 1976/4/16الحايك  2003ص )187
()3استئناف عليا جزاء رقم() 63/122جلسة  ,1963/9/11الحايك ع  18ص ,104جزاء عليا جزاء رقم () 50/43جلسة , 1950/10/9الحايك
ع 15ص46
()4استئناف عليا جزاء رقم () 51/130جلسة  1951/11/18الحايك ع 15ص,156
()5استئناف عليا جزاء رقم(  )51/144جلسة (1951/11/11الحايك ع  15ص )164
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المطلب الثالث

تكييف الشروط المفترضة
الحقيقة أن الركن المادي والركن المعنوي وأن كان لهما أهمية كبيرة اال انهما ال يكفيان وحدهما لقيام
الجريمة من الناحية القانونية  ,ولكنها تقوم حين يقترن هذان الركنان بعناصر أخرى اسبق منها في الوجود

فإن انتفت تلك العناصر ال تقوم الجريمة ولو توفر ركناها (.)1

وتعد الشروط المفترضة من مقومات البنيان القانوني للجريمة ومن مكونات نموذجها القانوني  ,اال

انها ال تدخل في األركان ألسبقيتها عليها(.)2

أوال  :تكييف أقسام الشروط المفترضة

وتنقسم تلك الشروط إلى قسمين سنتناول كل قسم في بند مستقل على النحو التالي -:

:1الشروط المفترضة للجريمة

تتمثل هذه الشروط في العناصر القانونية السابقة على تنفيذ الجريمة والتي يتوقف عليها وجود أو انتقاء
الجريمة حسب الوصف المقرر في نص التجريم  ,بحيث إذا تخلف هذا الشرط فإن الواقعة تبقى مجرمة
ولكن تخضع لنص تجريم أخر ال يلزم توفر هذا الشرط  ,مثال ذلك صفة الموظف في جريمة الرشوة (. )3

 :2الشروط المفترضة للواقعة

وهي العناصر القانونية المادية السابقة على تنفيذ الواقعة المكونة للجريمة والتي يتوقف عليها إمكان

ارتكاب الواقعة محل التجريم  ,مثال ذلك حالة الحمل التي يشترط القانون توافرها لكي تخضع واقعة

اإلجهاض لنص التجريم (. )4

وللتفرقة بين الشرط المفترض واألركان العامة للجريمة أهمية كبيرة من ناحيتين وهي تحديد

اإلختصاص المكاني للجريمة وتعيين قواعد االثبات الواجبة االتباع  ,حيث أن االختصاص المكاني يتحدد

بمكان وقوع الركن المادي للجريمة وليس بمحل توفر الشروط المفترضة ,كذلك فأن االركان العامة للجريمة
تثبت بجمع وسائل االثبات بينما الشروط المفترضة تثبت بوسائل االثبات المقررة في القانون الذي ينتمي

اليه فعقد األمانة يثبت وفق القانون المدني (. )5
ثانيا  :التطبيقات الفقهية للشروط المفترضة

 -1الشرط المفترض المتمثل في عمل قانوني
والعمل القانوني قد يكون تصرفا قانونيا او اجراء قانونيا (. )6
ومن أمثله الشروط المفترضة المتمثلة في تصرف قانوني جريمة السرقة من قبل الوكالء(  )276ع 36
وتهمة السرقة من قبل المستأجرين فهنا عقد الوكالة وعقد اإليجار شرط مفترض لقيام الجريمة
() 1عوض محمد عوض  ,سليمان عبد المنعم  ,النظرية العامة  ,للقانون الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص103
) )2محمد علي سويلم  ,مرجع سابق  ,ص84
()3عبد العظيم مرسي وزير ,الشروط المفترضة  ,مرجع سابق  ,ص , 55محمد علي سويلم  ,مرجع سابق ص91
()4محمد عيد الغريب  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,النظرية العامة للجريمة والعقوبة  ,مرجع سابق  ,ص 226
() 5احمد شوقي ابو خطوة  ,شرح االحكام العامة  ,لقانون العقوبات  ,الجزء االول  ,مرجع سابق  ,ص 154
()6عبد العظيم مرسي  ,وزير الشروط المفترضة  ,مرجع سابق ص66
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ومن أمثلة الشرط المفترض المتمثل في إجراء قانوني قيام الدعوى القضائية أو صدور حكم قضائي لوقوع
الجرائم المتعلقة بسير العدالة كتهمة شهادة الزور( )117ع  36وتلفيق البينة ()119ع  36واإلمتناع من
جزئية جريمة فض األختام( )137ع  36أو صدور قرار بالقبض أو الحبس لقيام
الشهاد( ) 233إجراءات ا
جريمة الفرار من الحفظ القانوني وما يلحقها من جرائم والمؤثمة بالمواد( ) 132,133,134ع 36
 -2الشروط المفترضة المتمثلة بواقعة قانونية

والواقعة القانونية قد تكون مدنية وقد تكون جنائية (. )1

ومثال الواقعة المادية وضع اليد لقيام جريمة دخول ملك الغير() 96ع 36وابقاء اليد عنوة(  )97ع

 36وجريمة دخول ملك الغير بقصد إرتكاب جرم( )286ع 36حيث يشترط ويفترض لقيام تلك الجرائم
حدوث واقعة مادية تتمثل في وضع اليد أو الدخول ألجل ذلك أوجد القانون نص المادة( )388أ مكرر لرفع

اليد الطارئة

ومن أمثلة الشروط المفترضة المتمثلة في واقعة قانونية جنائية أن يشترط القانون وقوع جريمة لقيام

جريمة أخرى مثال حدوث واقعة السرقة أيا كان وصفها لقيام جريمة حيازة أموال مسروقة( ,309,310
)311من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة لعام  36وكافتراض حدوث واقعة التزوير(
)336ع  36لقيام جريمة تداول مستندات كاذبة ( )340ع 36

 -3الشروط المفترضة المتمثلة في صفة قانونية أو مادية (. )2

أ  :فاعل الجريمة

كصفة الموظف في جريمة الرشوة ح م للقانون  69لسنة  1953وكصفة العسكري لتطبيق قانون العقوبات
الثوري لسنة  ,1979كصفة الموظف في جريمة الرشوة لتطبيق القانون( )69لسنة  ,1953كصفة الحدث

لتطبيق قانون االحداث لعام  , 1937وكصفة الزوج لتطبيق نص المادة(  , )156وكصفة الذكورة لتطبيق

نص المادة(  ,) 166وكصفة األنثى لتطبيق نصوص جريمة اإلجهاض  ,وكصفة السيد لتطبيق نص

المادة( ) 187ع , 36وكصفة الوكيل لتطبيق نص المادة( )276ع  , 36وكصفة الخادم لتطبيق نص
المادة(  )274من قانون العقوبات رقم ( )74لسنة 1936
ب  :المجني عليه

كإشتراط صفة الموظف العام لتطبيق نص المادة(  )115وتطبيق نص المادة () ,251,144,141
وكإشتراط صفة القاضي لتطبيقه المادة ()131ع , 36وكإشتراط صفة السجين لتطبيق نص المادة( 134

) ,وكإشتراط صفة األنثى لتطبيق نص المادة( ,)1/152وكإشتراط السن المعينة في المجني عليه لتطبيق
نص المادة(  ) 159من قانون العقوبات رقم ( )74لسنة ,1936وكإشتراط صفة الطفل حديث الوالدة

لتطبيق نص المادة(  ) 227من ذات القانون.

()1عبد العظيم مرسي  ,وزير الشروط المفترضة  ,مرجع سابق ص 70
()2أحمد شوقي ابو خطوة  ,شرح االحكام العامة  ,لقانون العقوبات  ,الجزء االول  ,مرجع سابق  ,ص 154
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ج  :محل الجريمة
كإشتراط صفة مكان العبادة لتطبيق نص المادة ( ,) 148/146وكإشتراط صفة المكان العام لتطبيق نص
المادة(  , )167وكإشتراط صفة الماشية لتطبيق نص المادة( )272والموسوم سرقة الماشية  ,ونص المادة

()282ح  36والموسوم قتل الحيوانات بقصد السرقة  ,وكإشتراط صفة المستند لتطبيق نص المادة( 338
),كإشتراط صفة المدرسة أو الحانوت لتطبيق نص المادة(  )297من قاون العقوبات  74لسنة .1936
د  :أداة الجريمة

كإشتراط إستخدام السم لتطبيق نص المادة(  ,)240وكإشتراط إستخدام المفرقعات لتطبيق نص المادة(
 ,) 239وكإستعمال طرق النصب واإلحتيال لتطبيق نص المادة(  , )300واستعمال اإلكراه لتطبيق نص

المادة ( )287من قانون العقوبات رقم  74لسنة . 1936
هـ  :زمان الجريمة

كظرف الليل في نص المادة(  ,) 295وكظرف االنتخابات في نص المادة () 104ع  , 36وكظرف
الحرب لتطبيق نص المادة() 57ع  36من قانون العقوبات رقم  74لسنة . 1936
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المبحث الثالث

تمهيد وتقسيم -:

مكنه اإل لمام بالظروف المحيطة بالجريمة وشخص مرتكبها

تمهيد -:

هناك بعض الظروف تلحق بالجريمة قد تكون مخففة وقد تكون مشددة  ,وتلك الظروف منها ما له
تأثير على العقوبة فقط وذلك أما بتشديدها أو تخفيفها  ,ومنها ماله تأثير على الوصف القانوني للواقعة

بمعنى أنه بمجرد إلتحاقها بالجريمة فأنها تغير من وصفها القانوني لتصبح جناية محل جنحة والعكس وهذا
ما يهمنا.

وتلك الظروف سواء كانت مخففه أو مشددة قد تكون قانونية أي محددة بنص القانون وقد تكون قضائية

أي يترك تقديرها لحسن تقدير القاضي حسب كل واقعة على حدة .
تقسيم -:

المطلب ال ول  :تكييف أسباب التخفيف
المطلب الثاني  :تكييف أسباب التشديد
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المطلب االول

تكييف أسباب التخفيف
إن تخفيف العقوبة يرجع في األصل إلى سببين األول ينص عليه القانون ويطلق عليه بالعذر القانوني
المخفف .

والثاني القانون يترك تقديره للقاضي حسب ظروف الدعوى المعروضة عليه ويطلق عليه بالظرف القضائي

المخفف (. )1

الفرع االول

تكييف العذار القانونية المخففة

وهي الظروف والوقائع التي تدعو إلى أخذ الجاني بالرأفة وتخفيف العقوبة عليه حال اقترانها بالجريمة ()2

.

وتنقسم االعذار القانونية المخففة الى قسمين -:

 -1أعذار قانونية عامة يتسع نطاقها لجميع الجرائم (.)3
وباإلطالع على نصوص قانون العقوبات الفلسطيني رقم( ) 74لعام  1936نجده جاء خاليا من النص

على مثل تلك األعذار على خالف باقي التشريعات األخرى والتي نصت على عنصر صغر السن كعذر

مخفف عام كالتشريع المصري  ,أو عذر اإلستفزاز كالتشريع األردني .وهو قانون العقوبات رقم( ) 16لسنة
 1960المطبق في الضفة  ,لكنه في نص المادة(  )39ع  36في البند الثاني نص على " اذا ثبت على

شخص ارتكاب جرم يستوجب الحكم عليه بالحبس المؤبد او الحبس لمدة اخرى فيجوز للمحكمة ان تحكم

عليه بالحبس لمدة اقل من ذلك " .

وفي المادة( )40أجاز القانون للمحكمة أن تمنح المحكوم عليه معاملة خاصة وذلك بالنظر في ماهية

الجرم وسوابق المجرم أي بمفهوم المخالفة لذلك إذا لم يكن للمتهم سوابق فإنه يجوز تخفيف العقوبة له
دون تحديد درجة التخفيف ,وفي اعتقادنا بأن المادة(  )40معطوفة على المادة( ) 39وال تق أر بمعزل عنها .

 -2وأعذار قانونية خاصة وهي التي يقتصر مجالها على بعض الجرائم بشكل حصري ويكون ذلك بنص
قانون خاص ( , )4ومن أمثله األعذار القانونية الخاصة ما نصت عليه المادة( /)216ب وذلك بقولها

"متى قتل ذلك الشخص بدم بارد دون إستشارة انيه في ظروف كان يستطيع فيها التفكير وتقدير نتيجة

()1رمسيس بهنام  ,النظرية العامة  ,للقانون الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 831
()2سيد حسن البغال  ,الظروف المشددة و المخففة  ,في قانون العقوبات  ,فقها وقضاء  ,دار الفكر العربي  ,القاهرة  ,1982ص 11
()3سمير عالية  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 459
( )4محمد عيد الغريب  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,النظرية العامة للجريمة والعقوبة  ,مرجع سابق  ,ص 1061
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أعماله ,أي أنه إذا كان القاتل تحت تأثير اإلستفزاز فإن العقوبة تكون مخففه ويطبق عليه نص المادة(
) 212ع  36ويكون القتل في صورتها البسيطة .

ومن ذلك ما نصت عليه المادة( ) 226بشأن تسبب امرأة في موت طفلها المولود حديثا ويكون عمره اثنى

عشر شه ار شريطة أن تكون في حالة عقلية غير متزنة أو بسبب الرضاع الناجم عن الوالدة حيث تعاقب
بعقوبة القتل عن غير قصده .

أما بشأن أثر العذار القانونية المخففة على التكييف القانوني -:
تجدر اإلشارة إلى أن العذر القانوني المخفف يغير من وصف الجريمة ويجعلها جريمة مستقله أقل
جسامة وهذا واضح من خالل تحول الجرائم المقترنة بعذر مخفف سواء أكان عاما أم خاصا حيث يحول

جناية القتل القصد إلى القتل عن غير قصد (. )1

وينصرف العذر المخفف أيضا إلى العقوبة األصلية والعقوبة التبعية المرتبطة بالعقوبة األصلية لكن ال

أثر له على العقوبة التكميلية ويكون ذلك في مواد الجنايات فقط دون الجنح والمخالفات حيث أن الحد
األدنى لعقوبتها مخفف بداية مع العلم أن التخفيف هنا يكون وجوبيا (. )2

والحقيقة أن ذلك العذر الذي يغير من وصف الجريمة هو عبارة عن عنصر يدخل في تكوينها شأنه في

ذلك شأن الركن الخاص وذلك في حالة الجرائم التي تحمل اسم واحد كجرائم القتل مثال وفي حال اقترن ذلك

العذر بالجريمة يخضعها لنص قانوني آخر (.)3

الفرع الثاني

تكييف الظروف القضائية المخففة

يقصد بالظروف المخففة هي الخصائص الموضوعية أو الشخصية غير المحددة والتي يمكن أن تسمح في

تخفيف العقوبة المقررة قانونيا للجريمة وفقا للمعيار الذي نص عليه القانون (. )4

وحيث إن نظام الظروف المخففة له أهمية كبيرة تتمثل في أنه يمكن القاضي من تقدير العقوبة تبعا لكل

مجرم وظروف جريمته  ,وذلك كون أن ظروف المجرمين ليست واحدة وهذه الوسيلة تجعل النصوص
القانونية بشأن العقوبة تتالءم مع متطلبات الواقع (. )5

ولم يحدد المشرع األسباب المخففة  ,و لم يضع ضوابط تساعد المحكمة على االستئناس بها بل ترك

األمر للمحكمة بما لديها من فطنة وحسن تقدير ,وهذا دليل على ثقة المشرع في القضاء وسلطته التقديرية

(. )6

( )1محمد عيد الغريب  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,النظرية العامة للجريمة والعقوبة  ,مرجع سابق  ,ص1062
()2محمد نجيب حسني  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 821
()3عز الدين الدناصورى  ,عبد الحميد الشواربي  ,المسؤولية ال جنائية  ,في قانون العقوبات  ,واالجراءات الجنائية  ,بدون دار نشر  ,الطبعة الثالثة
منقحة  , 1997 ,ص 458
() 4على حسين الخلف  ,سلطان عبدالقادر الشاوي  ,المبادئ العامة في قانون العقوبات ,طبع على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ,طبعة
 , 1982 ,ص 457
() 5سلطان عبدالقادر الشاوى  ,محمد عبدهللا الوريكات  ,المبادئ العامة  ,في قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 377
()6كامل السعيد  ,شرح االحكام العامة  ,في قانون العقوبات  ,مرجع سابق ص 710
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أما بشأن نطاق تطبيق الظروف المخففة فإنها ال تطبق إال على الجنايات فقط  ,حيث ال تطبق على
الجنح والمخالفات ألن الحد األدنى فيها يسمح بالتخفيف بينما الحد االدنى في الجنايات يتسم بالقسوة  ,وهذا

ما يشير الى أهمية الظروف المخففة في النزول بالعقاب(. )1

أما على صعيد مسلك الشرع الفلسطيني في الظروف المخففة-:
فإنه لم يرد نص بهذا الشأن بل ترك األمر إلجتهاد القضاء حيث قضت محكمة اإلستئناف العليا

بغزة بقولها ( يجوز تطبيق المادة  17من قانون العقوبات المصري والتي تنص على ,إذا ارتأت المحكمة

بأن هناك ظروف تستوجب رأفه القضاء فال يجوز أن تنزل العقوبة من األشغال الشاقة المؤقتة أو الحبس
وحدها األدنى ثالث سنوات (. )2

وبالرجوع لنص المادة( ) 17من قانون العقوبات المصري من قانون فإنها تنص على "يجوز في مواد

الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاء تبديل العقوبة على

الوجه األتي:

 -1عقوبة اإلعدام بعقوبة األشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
 -2عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة األشغال الشاقة المؤقتة والحبس.

 -3عقوبة األشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي ال يجوز أن ينقص عن ستة أشهر
 -4عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي ال يجوز أن تنقص عن ثالثة شهور "

وتجدر اإلشارة إلى أنه يتوجب على المحكمة أن تبين الظروف التي أدت إلى تخفيف العقوبة (. )3

ويترك لمحكمة الموضوع تقدير الظروف المختلفة و ال يخضع هذا التقدير لرقابة محكمة النقض لكن ما

يخضع لرقابة محكمة النقض هو مدى اإللتزام بما نصت عليه المادة() 17من قانون العقوبات المصري
من حدود معينة يتعين أال يتجاوزها التخفيف (. )4

()1محمد عيد الغريب ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص1064
()2استئناف عليا جزء رقم( ) 50/67,69جلسة  1950/11/23الحالك ع 15ص61
( )3استئناف عليا جزاء رقم( ) 50/7جلسة  1950/7/26الحايك  1997ص , 25وهذه المادة سارية المفعول في قطاع غزة بموجب االمر رقم
()102لسنة 1955
() 4رمسيس بهنام  ,النظرية العامة  ,للقانون الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص  , 832استئناف عليا جزاء رقم  50/30جلسة  , 1950/7/30الحايك
ج 15ص , 35استئناف عليا جزاء رقم(  50/73ج)لسة  ,1951/1/1الحايك ج 15ص , 66نقض جزاء رقم(  ) 2009/50جلسة 2009/6/11
المجلة القانونية ع 3ص 218
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والحقيقة أن أحكام القضاء الفلسطيني ثرية بالظروف المخففة منها :

عدم وجود سوابق للمدان وكبر سنة ( )1صلة القرابة بين المدانين( )2إعتراف المتهم ()3صغر سن المتهم

()4وقوع الصلح()5إستئناف العالقة الزوجية ووقوع الصلح ()6

إستفزاز المجني عليه للمتهم لدى ارتكابه الفعل ( )7صلة القرابه والتقاليد المتبعة ( )8إعادة األموال

المسروقة والشعور بالندم والتوبه( )9حالة المجني عليه المرضية وصغر سن المتهم ( )10شفاء المجني عليه
من االصابة دون تخلف عاهة مستديمة ( )11صله القرابة ووقوع الصلح ( )12الظروف العائلية ( )13جبر

الضرر( )14المصالحة واسقاط الحق الشخصي()15

أما بشأن أثر الظروف المخففة على العقوبة-:

فإن أثرها يقتصر على العقوبات األصلية وحدها دون غيرها من العقوبات التبعية أو التكميلية حيث أن

األخيرة ال تتأثر بتلك الظروف(. )16

وال يقتصر أثر الظروف المخففة على الجرائم الواردة في قانون العقوبات فحسب  ,وانما يتناول جميع
الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة مالم تنطوي هذه القوانين على نص يحظر األخذ في تطبيق
العقوبات على مقترفي الجرائم التي تقررها هذه القوانين (. )17

أما على صعيد أثر الظروف المخففة على التكييف القانوني للجريمة -:
الحقيقية أن ما أجمع عليه الفقه والقضاء أن الظروف المخففة ال تغير من وصف الجريمة فتجعلها

جنحة محل جناية ألن العبره في تكييف الجريمة يكون بالعقوبة التي نص عليها القانون وليس بالعقوبة

التي ينطق بها القاضي (. )18

كذلك كون العبرة في تحديد نوع الجريمة هي بخطورتها الموضوعية من فعل ونتيجة ال بخطورتها

الشخصية التي ترجع لظروف مرتكبها  ,ونظ ار لكون الظروف المخففة تقوم على اعتبارات شخصية فمن

الطبيعي أن يبقى لها وصفها الذي فرضه القانون دون تعديل ()19

( )1استئناف عليا جزاء رقم( ) 50/ 10جلسة  1951/5/17الحايك ج 15ص18
( )2استئناف عليا جزاء رقم( ) 50/ 11جلسة  1950/5/18الحايك ج15ص 19
()3استءناف عليا جزاء رقم () 50/14جلسة , 1950/5/18الحايك ج15ص25
( )4استئناف عليا جزاء رقم( ) 50/ 25جلسة  ,1950/6/28الحايك ج15ص31
( )5استئناف عليا جزاء رقم () 51/22جلسة 1951/3/12الحايك ج15ص 85
( )6استئناف عليا جزاء رقم( ) 51/49جلسة 1951/6/25الحايك ج15ص110
()7استئناف عليا جزاء رقم( ) 51/119جلسة 1952/2/2الحايك ج15ص146
()8استئناف عليا جزاء رقم( ) 51/157جلسة 1950/12/24الحايك ج15ص 166
()9استئناف عليا جزاء رقم( ) 58/25/23/22جلسة 1958/12/18الحايك ج17ص 48
()10استئناف عليا جزاء رقم( ) 58/30جلسة 1959/2/17الحايك ج17ص59
()11استئناف عليا جزاء رقم(  ) 59/6جلسة 1959/3/11الحايك ج17ص 109
()12استئناف عليا جزاء رقم(  ) 60/ 50جلسة 1960/11/17الحايك ج17ص 144
()13استئناف عليا جزاء رقم(  )60/68جلسة 1960/3/2الحايك ج17ص163
( )14نقض جزاء فلسطين رقم(  ) 2010/ 50جلسة 2010/5/12المجلة القانونية ع4ص 214
()15نقض جزاء فلسطيني رقم(  ) 2010/82جلسة  2010/10/24المجموعة القانونية ع4ص 254
()16محمد زكي ابو عامر  ,قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 565
() 17حسين بني عيسي ,خالد قندوح  ,علي طوالبة  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,االشتراك الجرمي  ,والنظرية العامة للجزاء  ,دار وائل
للنشر والتوزيع  ,الطبعة االولى  2002ص 211
()18سيد سعيد البغال  ,الظروف المشددة والمخففة  ,في قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 218
()19عز الدين الدناصورى  ,عبد الحميد الشواربي  ,المسؤولية الجنائية  ,في قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 462

54

المطلب الثاني

تكييف أسباب التشديد
يقصد بتشديد العقاب هو أن يعاقب الجاني في بعض األحوال بعقوبة أشد من تلك المقرر أصال

للجريمة أي يعاقب بما يجاوز الحد األقصى الذي وضعه القانون لعقوبة هذه الجريمة (. )1

وتنقسم أسباب التشديد إلى قسمين  ,فأما أن تكون وجوبية نص عليها المشرع ويلزم بها القاضي دون

إعطائه سلطة تقديرية بشأنها وتسمى باألعذار المشددة وأما أن تكون أسباب تشديد جوازية يقدرها القاضي
حسبما يتراءى له من ظروف القضية وسوف نخصص لكل قسم فرعا مستقال على النحو التالي (. )2
الفرع االول

تكييف أسباب التشديد القانونية (العذار المشددة الوجوبية )
هي تلك الظروف التي نص عليها القانون وال يترك تقديرها أو تحديدها للقاضي حيث ال يبقى للقاضي

سوى رفع العقوبة إلى ما يجاوز الحد األقصى (. )3

والعلة من التشديد في تحقيق مالئمة بين كال من العقوبة والظروف الواقعية للواقعة االجرامية (. )4

وال يوجد في قانون العقوبات  1936نظرية عامة للظروف المشددة القانونية ولكنه يشتمل على احكام

متفرقة (. )5

وتنقسم الظروف المشددة القانونية إلى عدة أقسام -:

أوال :أسباب تشديد مادية وشخصية

 -1أسباب التشديد المادية(العينية)

وهي التي تتصل بالواقعة الجرمية وظروف ارتكابها أي بماديات الجريمة (.)6

مثال ذلك  :ظرف اإلكراه في جريمة السلب وهذا ما نصت عليه المادة) ( 287ع  , 36وكظرف الكسر أو

التسور في جريمة السطو وهذا ما نصت عليه المادة) ( 294ع 36

 ,وكالسرقة الواقعة في دور العبادة المادة)  ,( 295وكالسرقة الواقعة في بيوت السكن وهذا ما نصت عليه
295ع  , 36وكالسرقة الواقعة ليال المادة ) ( 295من قانون العقوبات رقم () 74لسنة1936

 -2أسباب التشديد الشخصية:

وهي تلك التي تتعلق بالركن المعنوي واإلجرام الشخصي للمجرم والخطورة االجرامية ( )7ومثال ذلك

ظرف التصميم وسبق اإلصرار في المادة()261ع31وكصفة الخادم واألمين في المواد()274,276ع 36
وكصفة الموظف في المادة( )274في ذيلها من قانون العقوبات رقم ()74لسنة.1936

()1محمد عيد الغريب ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 1071
()2ساهر الوليد  ,االحكام العامة  ,في قانون العقوبات الفلسطيني  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق  ,ص 160
() 3رمسيس بهنام  ,النظرية العامة  ,للمجرم والجزاء  ,منشأة المعارف باالسكندرية  ,بدون سنة نشر  ,ص 170
()4محمود نجيب حسني  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 831
()5جندي عبد الملك  ,الموسوعه الجنائية  ,الجزء الرابع  ,رشوة  ,ظروف الجريمة  ,دار العلم للجميع  ,بيروت  ,لبنان  ,الطبعة الثالثة  ,بدون سنة
نشر  ,ص 689
()6حسين بني عيسي ,خالد قندوح  ,علي طوالبة  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق ص 214
()7سيد سعيد البغال  ,الظروف المشددة والمخففة  ,في قانون العقوبات  ,مرجع سابق ص12
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ثانيا :أسباب تشديدالخاصة وأسباب تشديد العامة :

-1أسباب التشديد الخاصة وهي التي تنحصر في جريمه أو ج ارئم معينة كسبق اإلصرار والتصميم في

جرائم القتل (.)1

 -2أسباب التشديد العامة :وهي تلك الظروف التي ينص عليها القانون والتي تسري على جميع الجرائم ,
ومثالها العود إلى الجريمة علما بأن قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة أخذ بالعود كسبب مشدد خاص
وليس كسبب عام  ,وهذا ما نص عليه في جرائم معينة منها السرقة للمرة الثانية خ م ( ) 278من قانون

العقوبات رقم () 74لسنة. )2( 1936

ثالثا :أثر أسباب التشديد على الوصف القانوني:
قد يترتب على أسباب التشديد القانونية تغيير في وصف الجريمة بحيث تتحول الجريمة من جنحة الى

جناية (. )3

حيث أن تكييف السرقة العادية حسب نص المادة ( )270ع  36هي جنحة لكن إذا وقعت السرقة على

ذات شخص مصحوبة باإلكراه تحولت الى جناية السلب( )287ع ,36

كذلك السرقة الواقعة على منزل مصحوبة بالعنف أو التسور أو الكسر تصبح جناية السطو(

,)295كذلك جريمة المستندات تكون جنحة حسب نص المادة( ) 336من قانون العقوبات المطبق في غزة

بينما إذا إقترن المستند بصفة كونه رسمي أصبح جناية استنادا لنص المادة( )338من ذات القانون  ,كذلك

جريمة حيازة أموال مسروقة تكون جنحة إستنادا لنص المادة( )311إذا انتفى العلم بينما إذا اقترنت بالعلم
تصبح ذات وصف جناية استنادا لنص المادة( )309من ذات القانون  ,كذلك جريمة ارتكاب فعل مناف

للحياء تكون جنحة إذا انتفى عنصر القوة استنادا لنص المادة ( ,)158بينما إذا اقترنت بعنصر القوة
اصبحت جناية استنادا لنص المادة(  )157من قانون العقوبات رقم  74لسنة . 1936

وقد ال يترتب على أسباب التشديد القانونية تغيير في وصف الجريمة بحيث تبقى على نفس الوصف

القانوني رغم اقترانها بظرف مشدد ( ,)4ومن ذلك ما نصت عليه المادة () 271في الفقرة األولى حيث إذا

ارتكب المجرم جرم السرقة المعاقب عليه بنص المادة( ) 270للمرة الثانية فإن وصف التهمة يبقى جنحة

لكن التشديد يحصل على العقوبة  ,وهذا أيضا بالنسبة النتفاء عنصر التصميم في جريمة القتل حيث يبقى
وصف الواقعة جناية حتى وان انطبق عليها وصف آخر هو القتل البسيط وهذا هو أثر الظروف المشددة

القانونية على الوصف القانوني للواقعة الجرمية .

()1محمد نجيب حسني  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 832
( )2على حسين الخلف  ,سلطان عبدالقادر الشاوي  ,المبادئ العامة في قانون العقوبات ,مرجع سابق  ,ص 445
()3ساهر الوليد  ,االحكام العامة  ,في قانون العقوبات الفلسطيني  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق  ,ص , 162محمد علي سويلم  ,مرجع سابق
ص298
()4محمد نجيب حسني  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 822
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الفرع الثاني

تكييف الظروف المشددة القضائية
وهي تلك الظروف التي بموجبها منح المشرع القاضي حرية إستخالصها من وقائع الدعوى بما له من

سلطة تقديرية  ,وهي تختلف بشأن كل جريمة على حده حسب ظروف إرتكابها و ظروف مرتكبيها (. )1

التشديد الجوازي للعقاب يفترض خروج القاضي عن الحد األقصى الذي يفرضه القانون للجريمة  ,بينما إذا
كانت العقوبة تدور في فلك الحد األقصى دون تجاوزه هنا النكون

للعقاب وليس تشديده(. )2

بصدر تشديد العقاب بل مجرد تطبيق

وعله التشديد هنا تكمن في اتاحة الفرصة أمام القاضي الستعمال سلطته التقديرية وتحقيق المالئمة بين

العقوبة التي تنطق بها المحكمة والظروف الواقعية للدعوى (.)3

ومن أمثلة الظروف المشددة القضائية في القضاء الفلسطيني استعمال السالح الناري في جريمة القتل ()4
 ,كما يعد من الظروف المشددة إذا كانت التهمة من التهم الخطيرة بصورة من شأنها أن تؤدي إلى اإلخالل
باألمن( , )5وارتكاب جريمة القتل والمتهم هادي البال بعد اعماله الروية والفكر (.)6

وهنا يثار التساؤل حول أثر الظروف المشددة القضائية على الوصف القانوني ؟

الحقيقة أن التشديد الوجوبي له تأثير واضح على الوصف القانوني حيث يحول الواقعة من جنحة الى
جناية إذا إقترن بالجنحة وذلك إذا نص القانون على ذلك ,لكن في أحيان أخرى ليس له تأثير سوى على
العقوبة فقط.

بينما إذا كان التشديد جوا از فهناك رأيان-:

الرأي االول  :يرى أن السبب بجعل الجريمة جناية أو جنحة بحسب ما يحكم فيه القاضي  ,حيث تبقى
الجريمة قلقه فتكون جناية او جنحة حسب ما تقض به المحكمة .

يرى جاني أخروبحق بأن الجريمة تبقى جنحة حتى وان حكمت المحكمة فيها بعقوبة الجناية  ,وحجية

ذلك أن التشديد لم يكن لعلة في الجريمة ذاتها وانما لعله في شخص المجرم وألن العبرة بما ينص عليه
القانون ال بما يحكم به القاضي )7(.

()1سيد سعيد البغال  ,الظروف المشددة والمخففة  ,في قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 15
( )2ساهر الوليد  ,االحكام العامة  ,في قانون العقوبات الفلسطيني  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق  ,ص 166
()3كامل السعيد  ,شرح االحكام العامة  ,في قانون العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص 720
()4استئناف عليا جزاء رقم( ) 49/ 363جلسة 1949/12/31الحايك ج  15ص 10
()5استئناف عليا جزاء رقم( ) 50/73جلسة  1951/1/1الحايك ج 15ص 66
()6استئناف عليا جزاء رقم( ) 53/23جلسة 1953/5/12الحايك ج 16ص 81
()7عز الدين الدناصوري ,مرجع سابق ص , 646محمد علي سويلم مرجع سابق ص 297

57

المبحث الرابع

تمهيد وتقسيم -:

مكنه جمع الدلة

تمهيد-:

إن إجراءات جمع األدلة لها أهمية كبيرة على التكيف القانوني حيث أن الكثير من الجرائم يتوقف
تحديد وصفها القانوني على األدلة المتحصلة في الجريمة .

وتجدر اإلشارة إلى أن األدلة المتحصلة من الجريمة بحاجة إلى تقدير مدى قوتها ومالئمتها مع الجرم

المقترف  ,قبل قيام القاضي أو وكيل النيابة المحقق بأسباغ الوصف القانوني على الواقعة المعروضة
بمعنى أن ذلك الدليل بحاجة إلى فلترة  ,ثم بعد ذلك يتولى القاضي إسقاط النص القانوني على الواقعة

المعروضة .
تقسيم -:

المطلب الول :إجراءات جمع الدلة في قانون اإلجراءات الجزائية
المطلب الثاني :سلطة تقدير الدلة

المطلب الثالث :أثر جمع الدلة وتقديرها على التكييف القانوني
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المطلب الول

إجراءات جمع االدلة

في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني
سنتناول في هذا المطلب بعض إجراءات جمع األدلة الواردة في قانون اإلجراءات الجزائية وذلك على
سبيل المثال ال الحصر  ,منه مثال الشهادة واإلستجواب واإلنتقال والمعاينة والتفتيش وذلك على النحو التالي

-:

أوال :الشهادة
هي المعلومات التي يقدمها شخص من الغير لمصلحة التحقيق ,حيث أن الشاهد بالرغم من أنه ال

يعتبر من أطرفها األصليين أو المنضمين إال أنه يقدم معونه لسير التحقيق ,حيث أنه يقع عليه التزام

قانوني في تقديم شهادته ويعرض نفسه لجزاء إذا نكل عن أدائها أو زورها ( )1والشهادة هي الدليل العادي

في المسائل الجنائية حيث ينصب اإلثبات على وقائع مادية ال يسهل إثباتها بالكتابة (. )2

وهذا ما نص علية قانون اإلجراءات الجزائية "لوكيل النيابة أو المحقق المفوض إستدعاء جميع

األشخاص الذين يرى إمكانية اإلستفادة من شهادتهم في كشف الحقيقة ,سواء وردت أسماؤهم في التبليغات

أو الشكاوى أو لم ترد ,وله اإلستماع إلى أقوال أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه ,وفي هذه الحالة يثبت ذلك

في المحضر "(. )3

أما بشأن أنواع الشهادة فهي تنقسم إلى نوعين -:

النوع الول  :الشهادة المباشرة ,وهي الشهادة التي يشهد بها الشخص عما راه أو سمعه مباشرة دون وسيط

 ,وتمتاز هذه الشهادة بأنها أقرب للحقيقة(.)4

أما النوع الثاني الشهادة الغير مباشرة ,وهي التي يدلي بها الشاهد بأقوال منقولة عن شخص آخر  ,وهي
تنقسم إلى شهادة سمعية وشهادة بالتسامع ,وقد تطرق قانون االجراء الجزائية الفلسطيني رقم ()3لسنة

 2001إلى قيمة الدليل المتحصل من هذا النوع من الشهادات حيث نصت المادة( ) 223على التالي

"تقبل شهادة من أبلغ من شخص كان متواجدا وقت وقوع الجريمة أو قبل وقوعها أو بعده ببرهة وجيزة ,إذا
كانت الشهادة تتعلق مباشرة بالواقعة أو بوقائع لها صلة بها ,وكان المبلغ نفسه شاهدا في الدعوى "

كما ونصت المادة(  " )224يجوز قبول شهادة من أبلغ من المعتدى عليه إذا كانت الشهادة تتعلق بذلك
الفعل أو كان ذلك اإلبالغ قد أدلى به حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة ,أو حالما سنحت له

الفرصة بذلك ,أو كان على فراش الموت"

( )1جالل ثروت  ,نظم االجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 247
() 2محمود محمود مصطفي  ,شرح قانون االجراءات الجنائية  ,مطبعة جامعة القاهرة  ,الطبعة الثانية عشر  , 1988ص  297ا
( )3نص المادة () 77من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
( )4ساهر الوليد  ,شرح قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني  ,الجزء االول  ,درش إلدخال البيانات  ,الطبعة االولى  , 2012ص 397
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 - 2ال يحول دون قبول هذه الشهادة أن الشخص الذي صدر عنه هذا البالغ لم يحضر كشاهد في

الدعوى ,أو كان قد تعذر حضوره في جلسة المحاكمة أو لتغيبه عن فلسطين "(. )1

أما بشأن ضمانات الشهادة فمنها -:

أهلية الشهادة :الحقيقة أن الشهادة واجب على كل فرد وهذا الواجب له صله اإللتزام القانوني ومخالفة هذا

اإللتزام يرتب جزاء قانونيا (.)2

لذلك فإن كل فرد له بصفة مجردة أهلية عامة ألداء الشهادة بغض النظر عن جنسه أو حالته االجتماعية

أو المدنية أو الصحية والحالة العقلية ليست سببا عاما إلنعدام أهلية الشهادة ولكن يأخذ هذا في إعتبار إذا

كان من شأنها أي الحالة العقلية حرمان الشاهد من القدرة على اإلدراك واألمر ال يختلف بالنسبة لألصم

واألبكم أو لفاقد البصر (. )3

وعليه ال تقبل شهادة الصغير الغير مميز لذا تسمع على سبيل اإلستئناس إفادة األشخاص الذين لم يتموا

 15سنة من أعمارهم دون حلف يمين (. )4

حلف اليمين نص قانون اإلجراءات الجزائية على أنه يدلي الشهود بأقوالهم فرادا أمام وكيل النيابة بعد حلف

اليمين بحضور كاتب الدليل ويحرر المحضر بإفادتهم واألسئلة الموجهة إليهم (. )5

وتحليف اليمين هو الذي يميز الشهادة بإعتبارها إجراء يرقى إلى مرتبة الدليل القانوني أما الشهادة التي

تعطى دون يمين فال تعدوا أن تكون مجرد إجراء من إجراءات اإلستدالل القضائي (. )6

حرية إرادة الشاهد يجب أن يكون الشاهد حين اإلدالء بشهادته ح ار مختا ار فال يجوز أن يستخدم معه وسائل
الحيلة أو التهديد أو يوحي إليه بإجابة معينة أو يوجه إليه أسئلة تنطوي على الخدعة  ,فيجب على المحقق

تلقي ما يبوح به الشاهد تلقائيا دون حملة أو إغرائه على اإلدالء بأقوال ال يرغب اإلفادة بها إال في حدود ما

اره أو سمعه استضاحا لما جاء في رواية الشاهد من أمور (. )7
ثانيا :االستجواب والمواجهة -:

االستجواب هو إجراء هام من إجراءات التحقيق  ,يهدف إلى الوقوف على حقيقة التهمة للمتهم فهو باعتباره
إجراء من إجراءات اإل ثبات له طبيعة مزدوجة األولى كونه من إجراءات التحقيق والثاني من اعتباره من

وسائل الدفاع(. )8

()1المواد( ) 223,224من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
( )2المادة( ) 233من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
( )3امال عثمان  ,شرح قانون االجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 423
( )4المادة ( 1/ 83م)ن قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
( )5المادة(  80م)ن قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
()6طالل ابو عفيفة  ,الوجيز في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني  ,دار الثقافة للنشر والتوزيع  ,طبعة 1432هـ  2011م  ,ص 253
( ) 7رمسيس بهنام  ,االجراءات الجنائية  ,تاصيال  ,وتحليال  ,منشأة المعارف  ,االسكندرية  ,طبعة ة 1994ص599
( ) 8أحمد فتحى سرور  ,الوسيط في قانون االجراءات الجنائية ,الجزء الثالث  ,دار النهضة العربية  ,شارع عبد الخالق ثروت  ,القاهرة  ,الطبعة
السابعة  , 1996 ,ص 512
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وعرفه قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني بأنه هو مناقشه المتهم بصورة تفصيلية بشأن األفعال المنسوبة

إليه ومواجهته باإلستفسارات واألسئلة والشبهات على التهمة ومطالبته باإلجابة عليها (. )1

وبهذا يتميز اإلستجواب عن مجرد سؤال المتهم الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي حيث أن اإلستجواب

غير جائز إال ألعضاء سلطة التحقيق باإلضافة إلى أن مجرد السؤال يقتصر على تسجيل ما يريد اإلدالء

به من بيانات  ,بينما االستجواب هو مناقشة المتهم بشكل تفصيلي حول األدلة والدالئل القائمة ضده(. )2

ويقصد بالمواجهة وضع المتهم وجها لوجه أمام متهم آخر أو أمام أحد الشهود أو بعضهم لكي يسمع بنفسه
ما قد يصدر منه من أقوال بصدد ما أدلو به من معلومات تتعلق بواقعة معينة ويردوا عليها إما بتأييدها أو

نفيها(.)3

أما بشأن ضمانات االستجواب -:
 -1السلطة المختصة

 -2حدد قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لعام  2001السلطة المختصة بالتحقيق حيث

نص على "تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها.

 -2للنائب العام أو وكيل النيابة العامة المختص تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص

بالقيام بأي من أعمال التحقيق في دعوى محددة ,وذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات.

-3اليجوز أن يكون التفويض عاما.

 -4يتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابة "(.)4

 -2حق المتهم في الصمت وعدم معاقبته على الكذب

ويقتصر هذا الحق على ما يتعلق بالجريمة وكيفية إرتكابها دون أن يمتد للبيانات الشخصية للمتهم مثل اسم
المتهم وسنه وصفته ومحل إقامته إذ ال مجال هنا في االمتناع عن اإلفصاح عن ذلك (. )5

وقد عالج قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني هذا األمر بقوله للمتهم الحق في الصمت وعدم اإلجابة عن

األسئلة الموجهة إليه كما نص في موضوع آخر منه على للمتهم الحق في الصمت وال يفسر صمته أو

اعترف منه (. )6
ا
امتناعه عن اإلجابة بأنه

ويستند حق المتهم في الكذب إلى اعتباره وسيلة من وسائل الدفاع وأنه ال يجوز تكليف المتهم واجباره على

أن يدلي بأقواله يمكن استغاللها ضده في االثبات(.)7

حيث نص قانون اإلجراءات الجزائية على هذا الحق بقوله " أنه ال يجوز أن يعاقب المتهم عن أقوال غير

صحيحة أدالها في معرض الدفاع عن نفسه " (. )8

()1المادة () 94من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
()2جالل ثروت  ,نظم االجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص439
()3ساهر الوليد  ,شرح قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني  ,الجزء االول  ,مرجع سابق  ,ص 415
()4المادة  55من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
() 5طارق محمد الديراوي  ,ضمانات وحقوق المتهم في قانون االجراءات الجنائية  ,دراسة مقارنة  ,بدون دار نشر  ,طبعة  , 2005ص 212
()6المادة( ) 217, 1/97من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
() 7عبد القادر جرادة  ,موسوعة االجراءات الجزائية  ,في التشريع الفلسطيني  ,المجلد الثاني  ,عدد بئر السبغ  ,مكتبة افاق  ,غزة  ,1430هـ
 , 2009ص 585
()8المادة( ) 218من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
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 -3إحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه
واعالم المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ال يكون على سبيل اإلجمال إنما ال بد أن تفصل النيابة موضوع التهمة
للمتهم واطالعه بحقيقتها وذلك لكي يحضر دفاعه ويهيئ وسائله لدحضها  ,فمثال ال يكفي أن يقال له
موجهه إليك تهمة القتل ولكن البد من تحديد ما هيه القتل وظروفه(. )1

و نص قانون اإلجراءات الجزائية على هذا الحق حيث نص على "يجب على وكيل النيابة عند حضور

المتهم ألول مرة إلى التحقيق أن يتثبت من هويته واسمه وعنوانه ومهنته ويستجوبه بالتهمة المنسوبة إليه
ويطالبه باإلجابة عليها ,ويخطره أن من حقه االستعانة بمحام ,وأن كل ما يقوله يجوز تقديمه كدليل ضده

من معرض البينة عند محاكمته.
-

يجب إثبات أقوال المتهم في محضر االستجواب "(. )2

كما نص عليه القانون األساسي الفلسطيني .على "يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه
أو إيقافه ,ويجب إعالمه سريعا بلغة يفهمها باإلتهام الموجه إليه ,وأن يمكن من االتصال بمحام ,وأن يقدم

للمحاكمة دون تأخير "(. )3

 -4دعوة محامي المتهم لحضور اإلستجواب
ويعتبر دعوة محامي المتهم لحضور اإلستجواب من أهم ضمانات أثناء التحقيق وذلك تضمينا له وحفاظا
عن حقه في الدفاع عن نفسه وحتى يكون محامي المتهم مطلع على جميع وقائع اإلستجواب وذلك لتحضير

أوجه دفاعه ضد التهم الموجهة ضد موكله(. )4

ولقد نص المشرع الفلسطيني على هذه الضمانة بقوله "يجب على وكيل النيابة عند حضور المتهم ألول مرة

إلى التحقيق أن يتثبت من هويته واسمه وعنوانه ومهنته ويستجوبه بالتهمة المنسوبة إليه ويطالبه باإلجابة

عليها ,ويخطره أن من حقه االستعانة بمحام ,وأن كل ما يقوله يجوز تقديمه كدليل ضده من معرض البينة

عند محاكمته - .يجب إثبات أقوال المتهم في محضر االستجواب " (. )5

كما أعطى المشرع الفلسطيني حق تأجيل االستجواب مدة  24ساعة لحين حضور المحامين (. )6
وخروجا على هذه الضمانة أجاز المشرع لوكيل النيابة مباشرة االستجواب في حاالت التلبس والضرورة
واالستعجال والخوف من ضياع األدلة استجواب المتهم قبل دعوة محامين للحضور (. )7

() 1عبد الرحمن توفيق أحمد  ,شرح قانون االجراءات الجزائية  ,كما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية والنيابة العامة  ,دار الثقافة للنشر
والتوزيع  ,الطبعة االولى 1432هـ 2011م  ,ص 266
()2المادة () 96من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
()3المادة( ) 12من القانون االساسي الفلسطيني المعدل رقم  2لسنة 2005
()4طارق محمد الديراوي  ,ضمانات وحقوق المتهم في قانون االجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 230
()5المادة () 96من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
()6المادة( ) 97من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
( )7المادة( ) 98من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
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كما أجاز المشرع الفلسطيني السماح للمحامي باإلطالع على التحقيق السابق على اإلستجواب فيما يخص

موكله (.)1

 -5حرية المتهم في إدالء أقواله وعدم التأثير عليه
من الضمانات األساسية لصحة اإلستجواب أن يكون المتهم بعيدا عن كافه المؤثرات أي كان مصدرها حتى
تكون أقوال المتهم نابعة عن إرادته الحقيقية كما يتعين االبتعاد عن األسئلة اإليمائية لالعتبارات ذاتها (. )2

من السهل إرغام المتهم على الكالم لكن من الصعب إجباره على قول الحق  ,بالتالي أي تأثير على إرادته

يعبها ويفسد إعترافه  ,وللتأثير صور متعددة منها اإلكراه المادي والمعنوي والوعود والوعيد (.)3

ومن أمثله اإلكراه المادي العنف ,إرهاق المتهم باالستجواب المطول والتنويم المغناطيسي

العقاقير المخدرة ( ,)4ومن أمثلة اإلكراه المعنوي التهديد والوعيد وتحليف المتهم اليمين(.)5

واستعمال

أما بشأن مسلك المشرع الفلسطيني بالخصوص -:

ما نص عليه " بأن كل قول يثبت بأنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود وتحت وطأه اإلكراه أو التهديد

يهدر وال يعول عليه" (.)6وهذا ايضا ما نصت عليه التعليمات القضائية للنائب العام.)7(.
ثالثا :التفتيش

التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق الهامة التي تتوالها النيابة العامة باعتبارها سلطة التحقيق  ,وأهميته
أنه يتمثل في أنه قد يسفر عنه ضبط أداه الجريمة أو المادة الجرمية كما لو ضبط السالح في القتل والمواد

المخدرة إذا فالتفتيش ليس دليال إنما هو وسيلة للحصول على الدليل(.)8

وموضوع التفتيش قد يكون شخصا معينا كأن يفتش جسم اإلنسان من أجل ضبط أشياء قد تكون مخبأه في

مالبسه أوقد يكون محله مكانا كالمسكن والمحل (.)9
ضمانات المتهم خالل مرحلة التفتيش -:

 -1وجود فائدة محتمله من التفتيش بالتالي قرار التفتيش يجب أن يكون مبنيا على قرائن تشير إلى إمكانية
وجود أدله وضبط ما يمكن أن يفيد التحقيق ,وقرار التفتيش البد أن يكون مستندا إلى محضر تحريات

مفصل وجدي يشير إلى وجود أدلة تستدعي للقيام بالتفتيش ( , )10وهذا ما نص عليه قانون اإلجراءات
الجزائية بقوله " دخول المنازل تفتيشها عمل من أعمال التحقيق ال يتم إال بمذكرة من قبل النيابة العامة

()1المادة () 102من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
()2امال عثمان  ,شرح قانون االجراءات الجزائية  ,مرجع سابق  ,ص 487
()3محمود محمود مصطفي  ,شرح قانون االجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  , 1988 ,ص 303
() 4عبد القادر جرادة  ,اصول االستجواب  ,في التشريع الفلسطيني والمقارن  ,دراسة تحليلية تاصيلية  ,مكتبة افاق  ,الطبعة االولى 1422 ,هـ
2001م  ,ص 210
()5عبد القادر جرادة  ,اصول االستجواب  ,في التشريع الفلسطيني والمقارن  ,مرجع سابق  ,ص 237
()6المادة( ) 273من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
( )7المادة( ) 207من التعليمات القضائية للنائب العام  2006حيث نصت على التالي "للمتهم أن يدلى بما يشاء أثناء استجوابه بعيداً عن أي
مؤثرات  ,سواء أكانت مادية أم معنوية  ,بحيث يصبح البطالن قرينا ً لالستجواب إذا تعرض المتهم خالله ألي من تلك المؤثرات التي تؤثر على
سالمة إرادته  ,سواء أصدرت عن سلطة التحقيق أم غيرها ".
()8عبد الرحمن توفيق أحمد  ,شرح قانون االجراءات الجزائية  ,مرجع سابق ص 286
()9امال عثمان  ,شرح قانون االجراءات الجزائية  ,مرجع سابق  ,ص 448
() 10ثائر ابو بكر  ,ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق االبتدائي  ,الهيئة المستقلة لحقوق االنسان  ,سلسلة التقارير القانونية ( 2005 )61ص 26
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أو في حضورها ,بناء على إتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو
جنحة أو باشتراكه في ارتكابها ,أو لوجود قرائن قوية على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة.
 -2يجب أن تكون مذكرة التفتيش مسببة.
 - 3تحرر المذكرة باسم واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي " (. )1
ويجب أن يكون أمر التفتيش صادر بعد وقوع الجريمة ,حيث يجب أن تكون الجريمة محققه الوقوع فمجرد
البالغ عن الجريمة أو تقديم شكوى عن المجني عليه ال يكفي إلجراء التفتيش بل يجب أن تتوافر دالئل

قوية على نسبه الجريمة إلى شخص معين (.)2

وال يجوز التفتيش إال في الجنايات والجنح فقط دون المخالفات حيث أن األخيرة قليلة األهمية ,وأن تكون

التهمة موجهه إلى المتهم بصفته فاعال أصليا أو شريكا (.)3

تسبيب أمر التفتيش وهذا التسبيب يعتبر ضمانا لجدية اإلجراء ويعتبر حائال دون اإلعتداء على حياه
األشخاص الخاصة دون مسوغ قانوني وال يشترط أن تكون األسباب مفصلة بل يكفي أن تكشف عن جدية

األمر وهو أمر يقدره المحقق تحت رقابه محكمة الموضوع (. )4

وهذا ما نص عليه قانون االجراءات الجزائيه الفلسطيني بقوله " يجب أن تكون مذكره التفتيش مسببه" ()5
تحديد وقت التفتيش  ,نص قانون اإلجراءات الجزائية على هذه الضمانة بقوله " تفتيش المنازل يجب أن

تكون نها ار "(. )6

وهذا ما أكدته التعليمات القضائية في المواد( .) 359, 358, 357

تفتيش األنثى باألنثى  ,ومراد المشرع من إشتراط تفتيش األنثى باألنثى هو الحفاظ على عورة المرأة التي

تخدش حيائها إذا مست (. )7

وهذا ما نص عليه قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني بقوله " ال يجوز تفتيش األنثى إال باألنثى " (.)8

رابعا  :ندب الخبراء

يقصد بالخبرة هي وسيلة تهدف إلى كشف بعض الدالئل واألدلة أو تحديد مدلولها باالستعانة بالمعلومات
الفنية الخاصة ,هذه المعلومات ال يملكها المحقق لكن يجيدها المتخصصين والخبراء الذين يطلب منهم

تقديم معونتهم للكشف عن الحقيقة (.)9

()1المادة(  39م)ن قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
()2امال عثمان  ,شرح قانون االجراءات الجزائية  ,مرجع سابق  ,ص 452
( )3محمود محمود مصطفي  ,شرح قانون االجراءات الجنائية  ,مرجع سابق ,ص 277
()4أحمد فتحى سرور  ,الوسيط في قانون االجراءات الجنائية ,مرجع سابق ص 568
()5المادة( ) 2/39من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
()6المادة  41من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
()7امال عثمان  ,شرح قانون االجراءات الجزائية  ,مرجع سابق  ,ص 463
()8المادة(  )47من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة  ,2001وكذلك المواد( ) 356, 354,355من التعليمات القضائية للنائب
العام حيث نصت المادة () 354على " إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى  ,فال يجوز تفتيشها إال بواسطة أنثى  ,ينتدبها لذلك القائم بالتفتيش ,
وهذه القاعدة توجبها مقتضيات حماية الحياء واآلداب العامة ".
() 9محمد عيد الغريب  ,شرح قانون االجراءات الجنائية  ,الجزء االول  ,النسر الذهبي للطباعة  ,الطبعة الثانية  1997 ,ص 999
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والخبير قد يكون موظف عينته الدولة كما هو الحال في خبراء إدارة البحوث الجنائية وقد يكون مواطنا من

أصحاب الحرف كالنجار وصانع المفاتيح واألقفال (.)1
ضمانات المتهم أثناء مباشرة ممارسة الخبرة -:

التزام الخبير بأداء اليمين ,يجب على الخبير أداء اليمين قبل مباشرة إجراءات الخبرة ويمتد أثر اليمين إلى
جميع اإلجراءات التي يقوم بها الخبير ويقتصر أداء اليمين على الخبراء الغير مقيدين في جداول المحاكم
ذلك أن األخرين سبق لهم حلف اليمين قبل مزاولة أداء وظائفهم ()2

ونص قانون اإلجراءات الجزائية على هذه الضمانات بقوله يجب "يجب أن يقوم الخبير بحلف اليمين بأن

يؤدي عمله بنزاهة وصدق ,وذلك قبل البدء بعمله ما لم يكن مقيدا في جدول الخبراء المعتمدين قانونا "()3

.

حق المتهم في طلبه رد الخبير  ,أجاز القانون للخصوم رد الخبير إذا وجد مسوغ لذلك وهذا باعتباره

ضمانه لهم تكفل االطمئنان إلى حياد ونزاهة الخبراء ولم يحدد المشرع سببا معينا لرد الخصوم للخبراء(. )4

ونص قانون اإلجراءات الجزائية على هذه الضمانة في المادة ( ) 71بقوله" ..للخصوم رد الخبير إذا وجدت

أسباب جدية لذلك ,ويقدم طلب الرد إلى وكيل النيابة المحقق ,ويتعين أن يكون مسببا ,وعلى وكيل النيابة
العامة عرضه على النائب العام أو أحد مساعديه للفصل فيه خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديمه ,ويترتب على

تقديم هذا الطلب عدم إستمرار الخبير في عمله ,ما لم يتقرر غير ذلك ويتعين أن يكون القرار مسببا "

حق المتهم في االستعانة بالخبير االستشاري  ,تعتبر هذه الضمانة ترسيخا لمبدأ حقوق الدفاع فعندما

يشكك المتهم في مصداقية الخبير فيكون له الحق في انتداب خبير آخر لكي يقوم األخير بوضع تقريره

ويرفق إلى جانب تقرير الخبير األول لتقديرها من قبل المحقق (.)5

واذا كانت مهمة الخبير االستشاري تتطلب باالستعانة ببعض أوراق الملف فيجب تمكينه من تقديرها واال عد

ذلك إخالل بحق المتهم في الدفاع (. )6

وهذه الضمانة نص عليها قانون اإلجراءات الجزائية بقوله "للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ,ويطلب
تمكينه من االطالع على األوراق ,على أال يترتب على ذلك تأخير السير في اإلجراءات "(. )7

()1سليم الزعنون  ,التحقيق الجنائي  ,المبادئ العامة للتحقيق الجنائي  ,الجزء االول  ,الطبعة العربية  ,مطبعة الجامعة االردنية ,عمان 2001 ,
 ,ص 179
()2محمد عيد الغريب  ,شرح قانون االجراءات الجنائية  ,الجزء االول  ,مرجع سابق  ,ص 802
()3المادة( ) 68من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
 ,والمادة( ) 494من التعليمات القضائية للنائب العام لعام 2006
()4محمد عيد الغريب  ,شرح قانون االجراءات الجنائية  ,الجزء االول  ,مرجع سابق ,ص 803
()5ساهر الوليد  ,شرح قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني  ,الجزء االول  ,مرجع سابق  ,ص 361
( )6عبد القادر جرادة  ,موسوعة االجراءات الجزائية  ,في التشريع الفلسطيني  ,المجلد الثاني  ,مرجع سابق  ,ص 665
()7المادة( ) 70من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة,2001والمواد(  ) 491, 490من التعليمات القضائية للنائب العام 2006
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يحدد وكيل النيابة ميعاد للخبير ليقدم تقريره فيه وله أن يستبدل به خبي ار أخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد

المحدد (.)1

ويلتزم الخبير بتقديم تقريره خالل الموعد الذي يحدده وكيل النيابة مع مراعاه وجود األشياء القابلة للتلف

وهذا ما نصت عليه المادة () 41من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني  ,كما ويلتزم بتقديم تقريره كتابه

بحيث يكون مسببا ويوقع على كل صفحة فيه وهذا ما نصت عليه المادة( )69إجراءات جزائية .
المطلب الثاني

سلطة تقدير الدلة

يجمع الفقه بأن القاضي في مرحلة المحاكمة يتمتع بسلطة كاملة في وزن وتقدير األدلة المطروحة في

القضية والتنسيق بينهما إلستخالص حكم من مجموع األدلة متمثال في البراءة أو اإلدانة (. )2

وقد أكد على ذلك قانون اإلجراءات الجزائية على هذا األمر بقوله "تحكم المحكمة في الدعوى حسب
قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها وال يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في

الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع "(.)3

وبالرجوع إلى القضاء الفلسطيني في الكثير من أحكامه نجده قد اكد على تلك المكنة وذلك بمنحة

السلطة التقديرية في تقدير كفاية األدلة من عدمه حيث قضت محكمة النقض بقولها " إن القضاء الجزائي

يقوم على حرية القاضي في تقدير األدلة القائمة في الدعوى" (. )4

ويثار التساؤل حول مدى تمتع النيابة العامة بإعتبارها سلطة تحقيق بمكنه تقدير الدلة ووزنها ؟

المرجح لدى الفقه أن للنيابة العامة كسلطة تحقيق صالحية تقدير البينات التي تتوصل إليها  ,إذ ال
تقتصر مهمة النيابة على مجرد البحث عن األدلة وجمعها وتترك تقديرها للمحكمة المختصة  ,بل أن للنيابة
العامة الحق في أن تزن هذه األدلة وتقدرها حتى تستطيع أن تحدد الطريق الذي تسلكه الدعوى الجزائية
بما يحقق المصلحة العامة بحيث يخضع ذلك الى رقابة محكمة الموضوع (.)5

ومن أمثله تقدير النيابة لألدلة تناقض أقوال الشهود على نحو يثير الشك ورجحان أدلة النفي لدى

المتهم ,ويترك تقدير األدلة الى حسن تقدير أعضاء النيابة و سالمة وزن االمور(.)6

هذا على صعيد الفقه,أما على صعيد قانون اإلجراءات الجزائيةفإننا وباالطالع على نصوصه نجدها

جاءت خالية من اإلشارة الصريحة إلى هذا المبدأ وان كان هناك بعض النصوص تدلل بشكل غير مباشر
على تلك المكنه منها النصوص الخاصة بحفظ الدعوى الجزائية ومنها نص المادة(  )156حيث نصت

بقولها " يعد من األدلة الجديدة إفادة الشهود الذين لم تتمكن النيابة من استدعائهم وسماع أقوالهم التي لم
()1أحمد فتحي سرور  ,الوسيط  ,في قانون االجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 59
()2ساهر الوليد  ,التصرف في التحقيق االبتدائي  ,مرجع سابق  ,ص 180
()3المواد (  ) 234 ,206 , 273من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة2001
()4نقض جزائي(  ) 2009/70المجلة القانونية العدد االول ص  279رام هللا  2009/ 55 ,نقض جزائي مجلة عدد) 2009/72( , 1مجلة عدد1
) 2010/51 , 2010/ 48 , 2010/41 , 2010/32, 2010 /12 , 2009/ 49, , 2010/72 ,المجلة القانونية .
()5ساهر الوليد  ,التصرف في التحقيق االبتدائي  ,مرجع سابق ص  , 183ومحمد عبدالحميد مكي ,حجية االمر بان الوجةالقامة الدعوى الجنائية ,
دراسة مقارنة  ,دار النهضة العربية  , ,طبعة  , 2000 1999ص ,76عبدالفتاح بيومي حجازي  ,سلطة النيابة العامة في حفظ االوراق واالمر بان
الوجهالقامة الدعوى الجنائية  ,دراسة مقارنة  ,دار الفكر الجامعي  , ,االسكندرية  ,طبعة  2006ص562
() 6عبدالفتاح مراد  ,التصرف في التحقيق الجنائي وطرق الطعن فيه  ,مرجع سابق  ,ص 443
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تعرض على النيابة العامة في حينه ,واألوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية
األدلة التي وجدت في التحقيق غير كافية أو زيادة اإليضاح المؤدي إلى كشف الحقيقة "

كذلك نصت المادة ()629من التعليمات حيث نصت على " إذا تبين لعضو النيابة العامة بعد إنتهاء

التحقيق فيها  ,واستجالء جميع وقائع الدعوى  ,واستكمال كل نقص فيها أن األدلة قبل المتهم منتفية بصفة
قاطعة  ,أو أن احتماالت اإلدانة ال تتوافر بنسبة معينة ؛ تعين عليه إعداد مذكرة حفظ  ,وال يجوز له أن

يركن إلى تفضيل تقديم المتهم للمحكمة في تلك األحوال ليقضى ببراءته بمعرفتها لخطورة موقف المحاكمة
في حد ذاته  ,وما يتسم به من عالنية  ,وما يتكلفه المتهم من مال ووقت وجهد  ,ومن مساس لسمعته بين

ذويه ومواطنيه ".

وكذلك نصت المادة(  )633من التعليمات القضائية للنائب العام والتي جاءت بصريح العبارة بقولها "

يكون أمر الحفظ لألسباب اآلتية :
أ -لعدم كفاية األدلة "

والحقيقة أن كفاية األدلة من عدمه لدواعي حفظ الدعوى أو اإلحالة يكون في مرحلة التحقيق اإلبتدائي من

إختصاص سلطة التحقيق وهي النيابة العامة

كما نصت المادة( ) 84من قانون اإلج ارءات الجزائية على " لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم البعض,
ومواجهتهم بالمتهم ,إذا اقتضى األمر ذلك "

هذا النص يدلل بشكل واضح أن لوكيل النيابة التقدير في الشهادة وكفايته وأن يواجه الشهود بعضهم بعض

مع مواجهتهم للمتهم .

أما بشأن مسلك القضاء الفلسطيني بالخصوص -:
فالحقيقة أنه وبتتبع احكامة نكاد النجد أي حكم يغطي تلك الثغرة .في المقابل فإن القضاء المصري جاء في
أحد أحكامه "أن غرفة االتهام ال تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إال إذا ثبت أن الواقعة جنائية وأن
الدالئل كافية على المتهم وترجحت لديهم إدانته فإن لها بناء على ذلك أن تمحص واقعة الدعوى واألدلة

المطروحة ثم تصدر أمرها وفقا لما تراه من كفاية الدالئل أو عدم كفايتها "(.)1

()1نقض جنائي مصري (  ,) 1961/4/17مجموعة القواعد القانونية الجزء الرابع س , 12ص 836
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المطلب الثالث

أثر جمع الدلة وتقديرها على التكييف القانوني

في بادئ المر ال بد من طرح بعض المثلة لهمية الدلة على التكيف القانوني -:
 -1في ما يتعلق تقرير الطب الشرعي الذي يصدر بعد تشريح الجثة في جرائم القتل بناء على انتدابه من
قبل وكيل النيابة العامة له أهمية كبيرة جدا في تحديد وصف الواقعه هل هي قتل عمد من عدمه أم
هي قتل خطأ حيث أن لكل وصف نص مادة خاص به.

 -2تقرير االنتقال والمعاينة له أهمية بالغة في تحديد وصف بعض الجرائم الواقعة على األموال مثل جرائم
السطو ,حيث يتطلب القانون في جرائم السطو وقوع عنف فعلي على مكان الواقعة لتحديد مواطن السطو

التي نصت عليها المادة(  )294ع  36اجراء انتقال ومعاينة لمكان الواقعه كذلك الشأن في جرائم االتالف
والحرق الجنائي .

 -3ومن األمثلة أيضا ضبط المستند محل التزوير باعتباره دليل كاف ,حيث أن جرائم التزوير لها عدة
أوصاف منها الجناية ومنها الجنحة ولتحديد الوصف األمثل البد من ضبط هذا المستند ومضاهاته .

وتجدر اإلشارة إلى أن قانون اإلجراءات الجزائية قد تطرق في المادة () 270ألثر البينة على التكييف
القانوني حيث نصت المادة "يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة على أن ال يبنى هذا التعديل على وقائع لم
تشملها البينة المقدمة ,واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية للمدة التي تراها المحكمة

ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة "

يتضح من ذلك أن تعديل اإلتهام والوصف القانوني يعتمد أساسا على البينة المقدمة أثناء نظر الدعوى

الجزائية  ,وفي نفس اإلتجاه قضت محكمة النقض الفلسطينية حينما قضت بقولها "يحق للمحكمة تعديل
التهمة المستندة للمتهم حسب الوقائع المتحققة لدى المحكمة من البينات المقدمة وقناعهتا بها "( , )1وقضت

أيضا في حكم اخر بقولها " إن محكمة الموضوع تملك سلطة تقديرية مطلقة في االثبات المادي للوقائع ولها
حق التكييف القانوني للتهمة حسب الوقائع الثابتة لهاطالما أنه يتفق وأحكام القانون " ()2

يتضح من هذا الحكم أن تعديل واسباغ الوصف السليم على الواقعة الجرمية هو رهين باألدلة والبينات

المقدمة لدى المحكمة وهذا يدلل على عمق أثر األدلة على التكييف القانوني وتوجيه مسار المحكمة
للوصف األسلم  ,وفي ذات االتجاه قضت محكمة النقض الفلسطينية بقولها "إن محكمة االستئناف غير
مقيدة بالوصف الذي جاء بأسناد النيابة العامة بل من واجبها ان تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي

يسبغة القانون على ذلك الفعل طبقا لمؤدي المادة ( )270من قانون اإلجراءات واستخالص الواقعة من

خالل أوراق الدعوى حتى تتمكن محكمتنا من بسط رقابتها على قرار المحكمة المطعون فيه" (.)3

()1نقض جزاء رقم( ) 2009/66جلسة  2009/12/20دائرة رام هللا  ,المجلة القانونية ع  2ص243
()2نقض جزاء رقم () 2004/371جلسة  , 2005/5/4دائرة رام هللا  ,مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية في
القضايا الجزائية لسنتي  ,2006-2005اصدار المكتب الفني  ,الجزء الثالث والجزء الثالث  , 2010ص 129
()3نقض جزاء رقم (  )2010/16جلسة  2010/4/12دائرة رام هللا  ,المجلة القانونية ع  3ص179
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الفصل الثاني

تمهيد وتقسيم -:

تعدد الجرائم وأثرة في التكيف القانوي للجريمة.

التمهيد -:

قد يعترض وكيل النيابة او القاضي الجزائي اثناء المطابقة مجموعة من النصوص القانونية للوهلة

االولى تكون واجبة التطبيق على الواقعة المعروضة وهذا ما يعرف بتعدد الجرائم  ,ولتعدد الجرائم عدة

صور  ,فهو متصور بالنسبة لفعل واحد تتعدد أوصافه اإلجرامية وهذا ما يطلق عليه التعدد الصوري  ,كما

أنه متصور إزاء أفعال متعددة لكل منها على حدة تكييفها اإلجرامي وهو ما يطلق عليه التعدد الحقيقي ,
كذلك فإن هناك حاالت تشبه حالة التعدد المعنوي للجرائم وهو ما يعرف بالتنازع الظاهري للنصوص وهي
حالة تتنازع فيها عدة نصوص قانونية بشأن واقعة معينة  ,وكذلك حالة تفاقم النتيجة اإلجرامية كاستثناء
على مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص على الجرم مرتين .

التقسيم -:

المبحث الول  -:تكييف التعدد الحقيقي للجرائم

المبحث الثاني  -:تكييف التعدد المعنوي للجرائم

المبحث الثالث  -:تكييف الوضاع القانونية التي تشبه حالة التعدد المعنوي للجرائم
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المبحث الول

تكييف التعدد الحقيقي للجرائم
سنقسم ذلك المبحث إلى ثالث مطالب  ,سنتناول في المطلب األول مدلول التعدد الحقيقي أو المادي
للجرائم وفي المطلب الثاني سنتناول عناصر التعدد الحقيقي للجرائم وفي المطلب الثالث نتناول حكم التعدد

الحقيقي للجرائم وخطة المشرع الفلسطيني  ,وذلك على النحو التالي -:
المطلب الول

مدلول التعدد الحقيقي للجرائم
يقصد بالتعدد الحقيقي أو المادي للجرائم هو حالة إرتكاب المجرم الواحد لعدة جرائم دون أن يفصل بين

تلك الجرائم حكم قضائي نهائي ( , )1أي عندما يقوم الجاني بارتكاب عدة جرائم تستقل كل منها عن

األخرى بأركانها وعناصرها وذلك خالل فترة زمنية معينة بشرط أال يفصل بينها حكم قضائي نهائي  ,وهذه

الجرائم قد يوجد بينهما رابطة جامعة وقد تنتفى تلك الرابطة أي وقوع كل جريمة بصورة مستقلة عن األخرى
بحيث ينعدم توافر االرتباط الذي ال يقبل التجزئة (.)2

فكل فعل من هذه األفعال يتطابق والنموذج القانوني لجريمة من الجرائم  ,ويستوي أن تكون الجرائم

المتعددة من نوع وا حد كارتكاب الجاني جرائم سرقة متعددة أو سلب متعددة أو تكون الجرائم من أنواع
مختلفة بحيث تكون غير متطابقة كالسرقة والقتل وحيازة األموال المسروقة(.)3

ويشترط كذلك في التعدد المادي للجرائم تعدد التصميمات اإلرادية والحركات العضوية  ,فكل فعل له

على حده جميع العناصر المتطلبة لتكوينه مع احتفاظه بكيانه  ,ويفترض تعدد األفعال الصادرة عن شخص
واحد بالضرورة تعدد النتائج الجرمية المترتبة عليها بحيث يكون لكل فعل نتيجة جرمية حسب النموذج

القانوني المحدد سلفا (. )4

والمعيار الذي يؤخذ به للقول بتوافر التعدد المادي للجرائم من عدمه هو توافر أركان كل جريمة على

حده ,أي ال بد من توافر الركن الشرعي والمادي والمعنوي بشكل مستقل عن الجريمة األخرى بالتالي فان
التعدد المادي يشترط تعدد األركان الشرعية والمادية والمعنوية بقدر تعدد الجرائم المرتكبة(.)5

وفي هذا الصدد قضت محكمة االستئناف العليا الفلسطينية "كل تهمة من التهم تتكون من أفعال وأركان

تختلف عن التهمة األخرى مشاجرة – أذى بليغ ,وفي حيثيات الحكم قالت  ,أن ما توصلت إليه محكمة
أول درجة من أن إحداث األذى البليغ واالشتراك في مشاجرة في مكان عام إنما يشكل فعال جنائيا وأن
محاكمة الشخص عن إحدى هاتين التهمتين تغني عن محاكمته عن التهمة األخرى هو قول جانبه الصواب

,ذلك أن كل تهمه من التهمتين تتكون من أفعال وأركان تختلف عن التهمة األخرى إذ بينما يكفي تواجد
الشخص في المكان العام بنيه المشاجرة ,ال يكفي تواجد الشخص في مكان المشاجرة لقيام جريمة إيقاع
( )1محمد زكي أبو عامر  ,قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 424
( ) 2حميد السعدي  ,ومحمد رمضان باره  ,التكببف القانوني في المواد الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 41
()3نظام توفيق المجالي  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 482
()4أديب إستانبولي  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,الجزء االول  ,مرجع سابق  ,ص 324
() 5محمد سعيد نمور  ,دراسات في فقه القانون الجنائي  ,دار الثقافة للنشر والتوزيع  ,بدون سنة نشر  ,ص 124
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األذى البليغ مالم يثبت أن الشخص ارتكب هذه الجريمة بمفرده أو مع غيره وكان ينوي ارتكابه كما ال يجوز
تقديم المشتركين في المشاجرة بتهمة اإلشتراك في األذى البليغ لمجرد اشتراكه في المشاجرة حتى ولو أحدث

بعض المتشاجرين جريمة األذى البليغ وذلك أن تهمة إحداث األذى البليغ تتشكل من وقائع مستقلة عن
تهمة االشتراك في مشاجرة في مكان عام. )1(.

وتجدر اإلشارة إلى إن محكمه النقض المصرية قضت على " ان القول بوحدة الجريمة او او بتعددها

هو من التكييف القانوني الذي يخضع رقابة محكمة النقص" ()2

( )1استئناف عليا جزاء فلسطيني رقم ( )74/64جلسة  1974/12/18الحايك  2003ص68
( )2نقض مصري(  ) 1082/2/10مج س 34ص 42تم االشارة له في سعاد حنا الصايغ مرجع سابق ص366
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المطلب الثاني

عناصر التعدد الحقيقي
من خالل معرفة مدلول التعدد الحقيقي للجرائم عرفنا أن هذا نوع من التعدد يقوم على عنصر من أساسيين

العنصر الول :ارتكاب شخص واحد لكثر من جريمة مستقلة.

ال يتحقق التعدد المادي للجرائم إال إذا ثبت قيام شخص واحد بارتكابه عدة جرائم مستقلة عن بعضها

البعض  ,أي ارتكاب جريمتين منفصلتين عن بعضهما بحيث تتعدد الوقائع اإلجرامية على أن تكون كل

واقعة منها متميز عن األخرى من جهة الركن المادي أو من جهة الركن المعنوي  ,حيث يتطلب تعدد

اإل رادات االثمة التي دفعته الرتكاب الجريمة وبالتبعية تعدد النتائج االجرامية التي تستوجب العقاب  ,وال

أهمية بعد ذلك إذا ارتكب هذه الجرائم في آن واحد أم في فترات متعاقبة وال عبرة أيضا أكانت الجرائم

المتعددة متجانسة من نوع واحد أو غير متجانسه اي من أنواع متعددة(. )1

تجدر اإلشارة إلى أن الضابط في وحده الفعل الذي يشكل جريمة مستقلة بذاته  ,هو بكون عدم تعدد

جميع عناصره سواء لم يتعدد أي منها اوتعدد بعضها دون األخر  ,حيث أن لكل فعل عنصران ,

والمتمثالن في التصميم اإلرادي الداخلي واحد وحركة عضوية واحدة هنا يعتبر الفعل واحد  ,كذلك يعتبر
الفعل واحدا إذا تعددت الحركات العضوية لكنها كانت نتيجة تصميم إرادي واحد كما لو صمم شخص على
قتل أخر فصدر منه عدة حركات عضوية األول تمثل بمراقبته والثاني االنقضاض عليه والثالث بتكبيله

والرابع طعنه بالسكين وقتله  ,كما يعتبر الفعل واحدا إذا تعددت التصميمات اإلرادية ولكنها ترجمت على
أرضا الواقع في حركة عضوية واحدة  ,ويفهم من ذلك أن األفعال ال تتعدد إال إذا تعددت التصميمات

اإلرادية الداخلية ثم ترجمت كل تصميم حركة عضوية مستقلة(. )2

ويختلف التعدد الحقيقي للجرائم عن حالة المساهمة الجنائية ,حيث أن األخيرة تتميز بوجود عدد من

المجرمين يشتركون في ارتكاب الجريمة الواحدة في المقابل فإن تعدد الجرائم ال يوجد فيه سوى مجرم واحد,

على صعيد أخر فإن المساهمة الجنائية تتطلب أن يكون هناك جريمة واحدة بينما تعدد الجرائم يتطلب وقوع
عدة جرائم متعاقبة  ,لذلك يجب التفرقة بين الجاني في حالة التعدد الحقيقي وبين الجاني في حاله العود

حيث أنه في حالة العود يفصل الجريمتين حكما باتا وهذا األمر ينعدم توافره في حاله التعدد المادي

للجرائم(.)3

وفي ذلك قضت محكمة االستئناف العليا بقولها " اليجوز تعدد التهمة بتعدد المجني عليهما طالما أن

الفعل حدث في وقت واحد عليهما معا " ()4

كما يجب عدم الخلط أيضا بين التعدد الحقيقي للجرائم وبين الجرائم المركبة الذي يتشكل ركنها المادي

من فعلين إجراميين أو أكثر كجريمة السلب في قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة وهي
()1نظام توفيق المجالي  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 483
()2محمود نجيب حسني  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 884
( )3حميد السعدي  ,ومحمد رمضان باره  ,التكببف القانوني في المواد الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 43
( )4استئناف عليا جزاء رقم( ) 50/51جلسة  1950/10/10الحايك ج 15ص51
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المتعارف عليها في الفقه المقارن بتهمة السرقة باإلكراه ,حيث أن ركنها المادي يتكون من فعلين وهما

اإلكراه البدني أو التهديد باإلضافة إلى السرقة من ذات الشخص (. )1

ويجب التفرقة بين التعدد المادي للجرائم وجرائم اإلعتياد والتي يتشكل ركنها المادي من عدة أفعال

مادية مستقلة  ,على أن كل فعل ال يشكل جريمة في حد ذاته بل تتبلور الجريمة حينما يعتاد المجرم على
اتيان مثل هذا الفعل حيث أن مجموع تلك األفعال يشكل جريمة  ,ومثال ذلك جريمة االعتياد على ممارسة

الدعارة(. )2

كذلك يجب التفرقة بين التعدد الحقيقي للجرائم وبين الجرائم متتابعة األفعال  ,حيث أن األخيرة يتكون

ركنها المادي من إجتماع عدة جرائم تجمعهما وحدة الغرض ووحدة الجاني والمجني عليه ويربطها رباط
زمني متصل يجعل منها جريمة واحدة  ,كالصحفي الذي يقدح بعبارات القذف في شخص معين في أكثر

من عدد بشكل متتالي(. )3

العنصر الثاني :عدم صدور حكم قطعي في إحدى الجرائم المتعددة

كذلك البد من توافر العنصر األخر لتحقق التعدد المادي للجرائم والمتمثل في عدم صدور حكم قطعي

في إحدى الجرائم المتعددة ,إي أن ال يكون الجاني قد حكم عليه بحكم قطعي من أجل إحدى هذه الجرائم
عند ارتكاب الجريمة األخرى ,حيث أنه إذا صدر حكما قطعيا في إحدى الجرائم نكون بصدد حالة العود,

لكن هذا األمر ال يمنع من أن تجتمع الحاالت معا بمعنى أنه كما لو قام متهم بعد صدور حكم قطعي

ضدة بارتكاب عدة جرائم هنا تكون بصدد اجتماع لكل من العود والتعدد المادي للجرائم ,واذا توافر التعدد

المادي على الوجه السابقة ال عبرة بعد ذلك بالزمن الفاصل بين إختالط الجرائم المتعددة إذا لم تتجاوز هذه

المدة مدة التقادم المؤدية لسقوط الدعوى عن إحداها ,كما أنه ال عبرة أيضا لوجود حكم ألحداها طالما أن
الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية وال عبرة الختالف المجني عليه في كل جريمة وال عبرة أيضا الختالف

مكان وقوع الجرائم(. )4

ويرى الباحث أن التعدد الحقيقي للجرائم ال يثير صعوبة حقيقية أثناء التكييف القانوني في مرحلة

التحقيق اإلبتدائي بمقدار إثارة هذه الصعوبة لحظة تنفيذ األحكام الصادرة في الجرائم المتعددة وهذا ما

سنتناوله في المطلب الثاني حيث أن وكيل النيابة المحقق يقوم بتكييف كل واقعة على حدة واعطائها
وصفها األمثل المنسجم والنصوص القانونية واجبة التطبيق بعد التحقق من توافر أركان كل جريمة

وعناصرها .

()1عبد القادر جرادة مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني المجلد االول مرجع سابق  ,ص 395
()2محمد زكي أبو عامر  ,قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 431
()3محمد زكي أبو عامر  ,قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 431
()4محمد سعيد نمور  ,دراسات في فقه القانون الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 128
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المطلب الثالث

حكم التعدد الحقيقي للجرائم وخطة المشرع الفلسطيني في التكييف القاوني له
الحقيقة أن هناك ثالث اتجاهات قيل بها في حكم التعدد الحقيقي للجرائم وهي على النحو التالي -:

االتجاه الول  :يرى بضرورة األخذ بمبدأ تعدد العقوبات ,ومؤدى هذا االتجاه أن لكل جريمة عقوبتها
الخاصة بها ,ثم تجمع تلك العقوبات حيث يبدأ بتنفيذ العقوبة األشد ثم تلك التي تليها من حيث الشدة,

حيث أن هذا االتجاه وان كان يأخذ بمبدأ تعدد العقوبات إال أنه وضع بعض القيود للحد من المغاالة

واإلسراف فيه وهو إال يزيد الحد االقصى لتلك العقوبات التي يتم جمعها على عشرين سنة ,إال أن هناك

إستثناءات على هذا المبدأ حيث أن عقوبة اإلعدام ال تتعد حسب طبيعتها وبالتالي ال تقبل أن تجتمع مع

غيرها من العقوبات المقيدة أو السالبة للحرية ,كما أن العقوبات السالبة للحرية المؤبدة ال تقبل هي األخرى

الجمع(. )1

االتجاه الثاني :يرى بضرورة إدغام العقوبات أوجبها  ,ويقصد بذلك تنفيذ عقوبة معينة حيث يعد في الوقت

ذاته تنفيذ لعقوبة أخرى ,حيث يترتب على خضوع المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة األولى إلعفائه من تنفيذ
العقوبة الثانية  ,ومجال الجب يكون مقتص ار على العقوبات السالبة للحرية والعقوبة الوحيدة التي تجب غيرها

هي األشغال الشاقة  ,والعقوبتان اللتان يتصور جبهما السجن والحبس ,والعلة من الحبس أن القدر من
الشدة الذي ينطوي عليه تنفيذ األشغال الشاقة باعتبارها أشد العقوبات السالبة للحرية بما يحقق الردع فيما

يغني عن تنفيذ سائر العقوبات المحكوم بها على المتهم  ,أما بخصوص نطاق الجب فيكون بحدود مدة

األشغال الشاقة وما يزيد من مدة العقوبات األخرى على مدة األشغال الشاقة اليجب  ,ويشترط لصحة الجب
أن تكون عقوبة السجن أو الحبس محكوم بها بجريمة وقعت قبل الحكم باألشغال الشاقة (.)2

االتجاه الثالث :يؤخذ بالحد األقصى للعقوبات المتعددة  ,حيث يرمي هذا االتجاه إلي توقيع العقوبة األشد
في حال توفر التعدد المادي للجرائم مع تشديد هذه العقوبة دون أن يتجاوز هذا التشديد حدا معينا(. )3

ويتعين لتطبيق الحد األقصى أن يكون المتهم قد ارتكب كل جرائمه قبل أن يحكم عليه من أجل إحداها

 ,أما إذا ارتكت بعض الجرائم بعد أن حكم عليه نهائيا من أجل جريمة سابقة فإن العقوبة التي حكم بها

عليه من أجل هذه الجريمة ال تدخل في حساب الحد األقصى  ,وانما يقتصر تطبيقه على العقوبات
المحكوم بها من أجل الجرائم الالحقة ألنه قد يؤدي إضافة العقوبات السابقة إلى هذه العقوبة األخيرة تجاوز

الحد األقصى  ,ألنه إذا تجاوزت العقوبات الحد األقصى أصبح األمر في غاية الخطورة (. )4

()1محمد زكي أبو عامر  ,قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص433
()2محمود نجيب حسني  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 888
()3محمد سعيد نمور  ,دراسات في فقه القانون الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 131
()4خالد عبد العظيم أحمد  ,تعدد العقوبا ت واثرها في نحقيق الردع  ,دراسة مقارنة بين الفقه االسالمي والقانون الجنائي  ,دار الفكر الجامعي , , ,
طبعة  , 2007ص 64
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والمراد بالعقوبة األشد هي العقوبة األصلية األشد بغض النظر عن العقوبات التكميلية التي تكون تابعة

لكل جريمة  ,وال أهمية بعد ذلك لكون الجريمة األشد هي الغاية التي كان يطلب الجاني تحقيقها (.)1

ويسري نفس الحكم على الجرائم المرتبطة ارتباطا ال يقبل التجزئة ويقصد باالرتباط الذي ال يقبل التجزئة

بين الجرائم المتعددة هو أن تكون بينهما صلة دقيقة بحيث تجعل منها وحدة إجرامية  ,ولم يحدد الشارع

عناصر هذه الصلة وترك تقدير ذلك لقاضي الموضوع(. )2

وفي ذلك قضت محكمة االستئناف العليا بقولها " يجوز للمحكمة القضاء بعقوبة واحدة عن تهمتين

إلرتباطهما ارتباطا على نحو اليقبل التجزئة " ()3

خطة المشرع الفلسطيني بشأن تكييف التعدد المادي -:
نص المشرع الفلسطيني في قانون العقوبات رقم( ) 74لسنة  1936المطبق في قطاع غزة في المادة(
) 48منه على " أنه إذا أدين شخص بجرم ثم أدين بجرم آخر قبل صدور الحكم علية بشأن الجرم األول أو
قبل انقضاء مدة ذلك الحكم  ,فكل حكم غير اإلعدام يصدر علية لدى أدانته بارتكاب الجرم األخر ينفذ

بحقة بعد إنتهاء الحكم األول إال اذا أمرت المحكمة بتنفيذ ذلك الحكم بدال من الحكم األول أو بدال من أي

جزء منه " (.)4

باستقراء نص المادة سالفه الذكر والتي جاءت موضحة لخطة المشرع الفلسطيني يتضح بأن المشرع

كان موفقا في هذا النص وذلك لعدة أسباب منها :

 -أنه تفطن لمسألة تعدد الجرائم ولم يكن هناك ثغرة تشريعية تغفل مسالة جوهرية في قانون العقوبات

 أنه استخدم لفظ جرم دون تحديد ماهيتة أي استخدام اللفظ على إطالقه ,والمطلق يبقى على إطالقهمالم يقيد و قد يكون الجرم من نوع جناية -جنحة – مخالفة.

 وضع المبدأ األساس في حال تعدد العقوبات بتعدد الجرائم حيث نهج االتجاه األول وهو تعدد العقوباتعلى التوالي دون جبها أو الحكم بالعقوبة األشد كما في االتجاهين الثاني والثالث.

 كذلك قام باستثناء عقوبة اإلعدام حيث استخدم اللفظ كل حكم غير اإلعدام من حالة تعدد العقوبات ,حيث أنه من غير المتصور أن يطبق حكم اإلعدام ثم بعد ذلك تطبق باقي العقوبات .

 إال أن الم شرع وضع استثناء على ذلك المبدأ العام والخاص بتطبيق العقوبات على التوالي ,وهوإعطاؤه السلطة التقديرية للقاضي من خالل ما يرتئيه من واقع تلك ألحكام والقضايا بتنفيذ أي حكم
الحق للحكم األول بدال من أي جزء من الحكم األول وذلك في حال صدور الحكم الالحق أثناء تنفيذ

جزء من الحكم األول  ,وتجدر اإلشارة إلى أنه يتوجب على القاضي أن يذكر ذلك في منطوق الحكم
وأن ال يترك ذلك األمر مبهم حتى يقع المحكوم عليه في استشكال في التنفيذ .

() 1عزالدين الدناصوري  ,عبد الحليم الشواربي  ,المسؤلية الجنائية  ,في قانون العقوبات واالجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 416
()2محمود نجيب حسني  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 892
()3استئناف عليا جزاء رقم () 53/66جلسة 1953/10/17الحايك ع 16ص108
()4نص المادة( ) 48من قانون العقوبات الفلسطيني رقم  74لسنة 1936
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وبناء عليه إذا سكت القاضي في حكمه عن تفصيل العقوبات وآليه تنفيذها في حال تعددها فإنه تفهم من
ذلك ما نص عليه صريح القانون بأن العقوبات تنفذ على التوالي إبتداء من عقوبة الحكم األسبق في

الصدور ثم العقوبات واألحكام التالية له,

 إال أن المشرع الفلسطيني لم يكن موفقا في استثناء عقوبة اإلعدام بل كان عليه أيضا أن يستثني عقوبةالحبس المؤبد والتي تستغرق كل حياه المحكوم عليه وان كان قد خفف من هذا الغلو وذلك بإعطاء
القاضي سلطة تقديريه بتنفيذ جزء من العقوبة أو استبدال حكم بدل أخر .
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المبحث الثاني

تكييف التعدد الصوري اوالمعنوي للجرائم
سنقسم هذا المبحث الى ثالثة مطالب سنتناول في المطلب األول مدلول التعدد الصوري  ,وفي
المطلب الثاني سنتناول عناصر أو شروط التعدد الصوري  ,وسنتناول في المطلب الثالث حكم التعدد

الصوري وخطة المشرع الفلسطيني وذلك على النحو التالي -:
المطلب الول

مدلول التعدد الصوري للجرائم .
يقصد بالتعدد الصوري للجرائم أن يصدر من الجاني فعل أو سلوك إجرامي واحد لكنه يكون جرائم

متعددة أي يخضع ألكثر من وصف قانوني ( , )1مثال ذلك أن يرتكب شخص جريمة االغتصاب في

مكان عام ,حيث يجتمع بهذا الفعل جريمتين األولى االغتصاب وينطبق عليها نص المادة(  )152وجريمة

ارتكاب فعل منافي للحياة علنا ينطبق عليها نص المادة( ,)160ومن يوجه عبارات القذف بواسطة أجهزة

التكنولوجيا فإن هذا الفعل يشكل جريمتين األولى الذم وينطبق عليها نص المادة( ,)202واساءة استعمال
أجهزة التكنولوجيا التي ينطبق عليها نص المادة( ) 262فقرة ج مكررمن قانون العقوبات المطبق في قطاع

غزة ,

ويكون السلوك اإلجرامي واحد إذا لم تتعدد جميع عناصره والمتمثلة في القرار اإلرادي للفاعل والحركات

العضوية الصادرة عنه ,بينما إذا تعدد القرار اإلرادي وتعددت سلوكياته كنا بصدد سلوكيات إجرامية متعددة

حتى وان وقعت على مجني عليه واحد ,لكن يبقى السلوك اإلجرامي واحد طالما استند إلى قرار إرادي واحد
حتى وان لم تتعدد الحركات العضوية المنفذة له ,كما يبقى السلوك اإلجرامي واحدا أيضا إذا تعددت

الق اررات اإلرادية لكنها نفذت بحركة عضوية واحدة (.)2

تجدر المالحظة إلى أن التعدد الصوري بهذا المعنى ال يشكل تعدد في الجرائم بل يوجد تعدد

نصوص أو تعدد أوصاف قانونية ألن األمر في هذه الحالة ال يتعلق في وقوع عدة جرائم بل يقع بمخالفة

عدة نصوص عقابية من قوانين جنائية بالنظر التصافها بأوصاف متعددة(. )3

ويطلق على التعدد المعنوي تسمية التعدد الصوري ألن فصل الجرائم في حالة التعدد المعنوي ال يحدث إال

في التصور وعند تحليل األثار التي أدي إليها الفعل اإلجرامي وهذا الفعل الواحد يتحقق به إعتداء على

حقوق متعددة يحميها القانون  ,ومن وجهة النظر القانونية فإن التعدد المعنوي ينشأ عنه نتائج متعددة بعدد

الحقوق التي وقع عليها االعتداء (. )4

وتجدر اإلشارة إلى أن الحالة األصلية للتعدد المعنوي للجرائم هي حالة ارتكاب فعل واحد ترتبت عليه

نتيجة إجرامية واحدة ينطبق عليها وصفان إجراميان أو أكثر ,في المقابل هناك حالتين أخريين للتعدد
()1رءوف عبيد  ,مبادئ االجراءات الجنائية  ,في القانون المصري  ,دار الجليل للطباعة  ,الطبعة الرابعة مزيدة ومنقحة  , 1982ص 494
()2عبد القادر جرادة مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني المجلد االول مرجع سابق  ,ص 379
()3ياسين المشهداني  ,التهمة وتطبيقاتها في القضاء الجنائي  ,دار الثقافة للنشر والتوزيع 1431هـ 2010-م  ,ص 154
()4محمد سعيد نمور  ,دراسات في فقه القانون الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 139
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المعنوي تتمثل إحداهما في ارتكاب فعل إجرامي واحد نتج عليه نتائج متنوعة كل منها تقوم به جريمة على
حدا ,كأن يطلق شخص عيار ناري فيقتل آخر ويجرح الثاني ويتلف مال ثالث والحالة األخيرة من حالة

التعدد المعنوي حالة ارتكاب فعل واحد أفضى أي نتائج عديدة متجانسة كما لو أطلق شخص عيار ناري

فقتل شخص ثم قتل آخر وهكذا (.)1

()1محمود نجيب حسني  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 881
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المطلب الثاني:

عناصر التعدد المعنوي للجرائم
الحقيقة أن التعدد المعنوي أو الصوري للجرائم يقوم على عنصرين أساسيين األول وحده الفعل اإلجرامي
والثاني تعدد األوصاف القانونية على نحو تتعد معه النصوص التجريمية .

العنصر الول :وحدة الفعل اإلجرامي

تتحقق وحدة الفعل اإلجرامي إذا لم تتعدد جرائمه وهي القرار اإلرادي واألفعال التي تتحقق بها ماديات
الجريمة فاذا تعدد القرار اإلرادي وتعددت األفعال التي تعبر عنه نكون بصدد أفعال إجرامية متعدة حتى

وان تعدد المجني عليهم  ,بينما يضل الفعل اإلجرامي واحد إذا تعددت الق اررات اإلرادية لكنها نفذت بحركة
عضوية واحدة ,أما إذا تعدد القرار وتعددت بالتبعية له الحركات العضوية المنفذة هذه الق اررات حينها تكون

بصدد التعدد المادي ال التعددالصوري ()1فمتى تحقق الفعل االجرامي الواحد فإنه يلزم لتحقيق حالة التعدد

الصوري أن يكون هذا الفعل الوحيد قابل للخضوع ألكثر من نص من النصوص العقابية (. )2

وقد تتعدد األفعال وتتعدد اإلرادات وبالرغم من ذلك تعتبر الجريمة واحدة  ,وذلك عندما يرى المشرع الخروج
على مبدأ الوحدة الطبيعة للفعل االجرامي فيجمع بين عدة أفعال ويعتبرها جميعا جريمة واحدة ومثال ذلك

الجريمة المركبة كجريمة السلب التي ينطبق عليها نص المادة( ) 287والتي تتكون من فعلين فعل السرقة

وفعل العنف (. )3

العنصر الثاني :تعدد الوصاف
يقصد بتعدد األوصاف أن ينطبق على الفعل الواحد عدة أوصاف قانونية مستندة إلى نصوص قانونية
متعددة أي أ ن جميع هذه األوصاف القانونية تنطبق جميعها على الفعل الواحد  ,فإذا كان أحد األوصاف
يستبعد باقي األوصاف األخرى حيث ال يخضع الفعل في النهائية إال لنص واحد نكون هنا بصدد حالة

تنازع نصوص  ,أما في حالة التعدد المعنوي للجرائم فإن األوصاف القانونية المتعددة التي يتصف بها
الفعل الواحد ال يستغرق احدهما األخر وانما يشترك معه في عنصر من العناصر ثم يختلفان في معنى ذلك
,فمثال جريمة االغتصاب في مكان عام حيث أن العنصر المشترك بينهما هو النشاط اإلجرامي بينما
يختلفان في عنصر العلنية ,حيث يتبين لنا من خالل ذلك أن األوصاف القانونية للفعل الواحد تتعدد

وبالتالي يكون للفعل الواحد أكثر من تكييف قانوني وذلك بالنظر إلى الحقوق التي تم المساس بها حيث

تكون متعددة وان كان االعتداء بفعل واحد (.)4

والتعدد المعنوي للجرائم يفترض أن يكون الفعل اإلجرامي الوحيد قابل للخضوع ألكثر من نص قانوني

ألنه يحتمل أكثر من نص قانوني فإذا انتهى تعدد األوصاف القانونية هنا تكون بصدد جريمة واحدة وال

يكون تعدد في الجرائم (. )5

() 1نظام توفيق المجالي  ,شرح قانون العقوبات ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 479
()2محمد زكي أبو عامر  ,قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 427
()3محمد سعيد نمور  ,دراسات في فقه القانون الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 142
()4محمد سعيد نمور  ,دراسات في فقه القانون الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 142
()5نظام توفيق المجالي  ,شرح قانون العقوبات ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 480
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واألوصاف القانونية قد تكون من طبيعة واحدة كمن يلقي قنبلة على الناس فيقتلهم جميعا ,وقد تكون هذه
األوصاف من طبيعة غير متجانسة كمن يطلق رصاصة فيقتل شخص ويجرح أخر  ,فالتعدد المعنوي يكون

أكثر وضوحا في حالة ما إذا أدى الفعل الواحد إلى عدة أوصاف قانونية متعددة فنكون أمام جريمة واحدة
غير أنها تبدو كأنها حالة تعدد جرائم لتعدد أوصافها (. )1

تجدر اإلشارة إلى أن هناك حالة البد من التطرق إليها ونحن بصدد الخوض في غمار عنصر تعدد

األوصاف وا ال وهي أن الفعل الواحد قد يكون له وصفين ال يعاقب على أحدهما القانون وذلك بسبب اقترانه
بعذر معفي ,فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هو أثر ذلك أي العذر المعفي في الوصف األخر؟ لإلجابة
على هذا السؤال نقول إذا كان اإلعفاء يشمل الوصف األخف فقط حينها ال يؤثر بالوصف األشد ألنه هو

الوصف الذي يعتد به القانون  ,أما إذا كان اإلعفاء منصب على الوصف األشد فإنه يؤثر بالفعل في جميع
أوصافه وال يجوز معاقبة الفاعل على الوصف األخف كونه داخل في الوصف األشد الذي شمله القانون

بالعذر المعفي()2

( )1عزالدين الدناصوري  ,عبد الحليم الشواربي  ,المسؤلية الجنائية  ,في قانون العقوبات واالجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 411
()2ياسين المشهداني  ,التهمة وتطبيقاتها في القضاء الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 159
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المطلب الثالث

حكم التعدد المعنوي في التكييف القانوني
في بداية األمر وقبل الخوض في حكم التعدد المعنوي البد من معرفة تكييف التعدد المعنوي بمعنى هل
التكييف الصحيح للتعدد المعنوي تقوم به جريمة واحدة أم جرائم متعددة ؟ الحقيقة أن هناك رأيان في هذه

المسألة:

الري الول :يرى في حاله التعدد المعنوي ال تقوم به إال جريمة واحدة وهي الجريمة ذات الوصف األشد
أ

من بين األوصاف المتعددة  ,فهذه الجريمة التي يحكم بعقوبتها وحدها وحجة هذا الرأي أن المتهم لم يرتكب

إال فعال واحدة .

أما الرأي الثاني :فذهب إلى القول إلى أن هناك تعدد للجرائم في حالة التعدد المعنوي  ,وحجته في ذلك أنه
ال يوجد تالزم حتى بين عدد األفعال وعدد الجرائم (. )1

والحقيقة أن الرأي الثاني هو األصوب في وجهة نظرنا وذلك ألن المراد من الجريمة في نظرية التعدد

هي الوصف اإلجرامي فقط ال الجريمة بأركانها المتعددة وهذا الوصف هو مجرد تكييف قانوني مستخلص

من نص التجريم ومن المتصور أن تتعدد تكييفات الفعل الواحد فتعدد الجرائم  ,وعليه فأنه إذا عرض على

وكيل النيابة جريمة ذات أوصاف متعددة فإننا نرى وتماشيا مع هذا الرأي بضرورة ذكر جميع األوصاف
القانونية والنصوص القانونية الخاصة بكل وصف في قرار اإلحالة ويترك األمر للمحكمة وهذا ما سنعرفه

من خالل حكم التعدد المعنوي شريطة اال يكون هذا التعدد حالة من حاالت التنازع الظاهري للنصوص .

وتجدر اإلشارة إلى إن معظم التشريعات تضع قاعدة عامة فيما يتعلق بالتعدد الصوري للجرائم وهي تطبيق
النص الذي يقرر العقوبة األشد وأن يغفل سائر النصوص التي تقرر العقوبات األقل شدة  ,والعلة من ذلك

أن الجاني لم يصدر عنه غير سلوك واحد فهو اليستحق إال عقوبة واحدة (.)2

وهذا الخطاب موجه إلى المحكمة ال إلى سلطة التنفيذ ولذالك يتوجب على القاضي أن يقوم بفحص

الفعل المعروض علية فإذا تعددت أوصافه يتم ذكرها جميعا في الحكم الذي يقضي باإلدانة ثم يقارن بين
العقوبات المختلفة لهذه األوصاف المتعددة ويحكم بالعقوبة ذات الوصف األشد  ,ويتم تحديد الجريمة ذات

العقوبة األشد استنادا للعقوبات األصلية للجرائم المتعددة  ,واذا اتحدت العقوبات درجة ونوعا وجب المقارنة
بينهما على أساس الحد األقصى ,فإذا كان الحد األقصى واحدا وجب االعتداد بالحد األدنى ,أما إذا كان

هناك عقوبات تبعية أو تدابير احت ارزية مضافة إلى العقوبة األصلية األخف فإنه يجب الحكم بها واضافتها

إلى العقوبة األصلية المقررة للوصف األشد (. )3

وتجدر اإلشارة إلى أن حالة التعدد المعنوي للجرائم تتصل اتصاال وثيقا بإحدى المبادئ األساسية وهو

مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص على الجرم مرتين (. )4

()1محمود نجيب حسني  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 881
()2عبد القادر جرادة مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني المجلد االول مرجع سابق  ,ص 390
()3نظام توفيق المجالي  ,شرح قانون العقوبات ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 481
()4محمد سعيد نمور  ,دراسات في فقه القانون الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 147
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وبالنسبة للجريمة ذات العقوبة األشد البد وان تتحقق مسؤولية المتهم عنها فعال  ,وتطبيق مبدأ الحكم
بالعقوبة األشد هو من إختصاص القضاء وليس النيابة ,لذلك إذا تم تطبيق عقوبة الجريمة األشد فإنه ال
يعد بداهة أن المتهم قد ارتكب الجريمة ذات العقوبة األخف كما ال تعتبر الجريمة األخف سابقة في العود

مع مالحظة أنه إذا رفعت الدعوي عن واقعة ذات وصف معين وصدر فيها حكم بالبراءة فال يجوز رفع

الدعوى مرة أخرى عن ذات الجريمة بوصف أخر (. )1

وفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية بقولها "لقد ورد في قانون المرور رقم( ) 5لسنة 2000مواد

إسناد وادانه ومواد تحدد مقدار العقوبة الواجب فرضها على كل مخالفه من المخالفات المنصوص عليها فيه
 ,واذا ما أدانت محكمة أول درجة المتهم بالتهم المسندة إليه فعليها أن تفرض العقوبة لكل تهمة على حدة

واذا ما أرادت من خالل ظروف الدعوى واسقاط الجهة المشتكية حقها الشخصي عنه منحه األسباب

المخففة التقديرية أن تقرر إبتداء تخفيف العقوبة بحقه عن إحدى التهم أو جميعها وبعد ذلك تنفذ العقوبة

األشد ال أن تقرر منح المتهم األسباب المخففة التقديرية بعد الحكم بتنفيذ العقوبة األشد" (.)2

إذا حكم القاضي بالعقوبة األشد ال يلتزم بالحد األقصى فله أن يستعمل سلطة التعدد بحرية وفقا للقواعد

العامة(. )3

وفي حالة التعدد المعنوي للجرائم تثار فرضية أن تكون إحدى الجرائم من الجرائم المعلقة على شكوى

واألخرى ال تتطلب لتقديمها شكوى  ,مثال جريمة الزنا في مكان عام حيث إن جريمة الزنا تتطلب تقديم

شكوى حيث تغل يد النيابة عن تحريك الدعوى الجزائية خصوصا إذا لم يتقدم المجني شكوى لدى النيابة

العامة  ,بينما الجريمة االخرى وهي ارتكاب فعل مناف للحياء علنا ال يتطلب لتحريكها شكوى مع العلم أن
جريمة الزنا هي ذات العقوبة األشد بينما جريمة ارتكاب فعل مناف للحياة هي ذات العقوبة األخف (. )4

والحقيقة أنه إذا كانت الجريمة ذات الوصف االشد هي التى يتطلب المشرع تقديم شكوى لتحريكها

فانه يمتنع على النيابة ان تحرك الدعوى الجزائية بالنسبة للجريمتين معا ذات الوصف االخف واالشد ,
بينما اذا كانت الجريمة ذات الوصف االخف هي مايتطلب المشرع لتحريكها تقديم شكوى فهنا للنيابة العامة

الحرية المطلقة في تحريك الدعوى الجزائية دون انتظار تقديم شكوى من المجني عليه (. )5

وبالنظر إلى واقع قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة رقم(  )74عام  1936نجده جاء

خاليا من افراد نص يعالج حالة التعدد المعنوي للنصوص كما جاء في نص المادة( )1\ 32من قانون
العقوبات المصري والتي نظمت هذا الموضوع حيث نصت على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة
وجب إعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " (. )6

( )1عزالدين الدناصوري  ,عبد الحليم الشواربي  ,المسؤلية الجنائية  ,في قانون العقوبات واالجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 413
()2نقض جزاء رقم () 2010/71جلسة  2010/10/13المجلة القانونية ع  4ص242
()3محمود نجيب حسني  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 883
() 4محمد سعيد نمور  ,اصول االجراءات الجزائية  ,شرح لقانون اصول االجراءات الجزائية  ,دار الثقافة للنشر والتوزيع  ,الطبعة االولى ,2005
ص 186
()5صبري محمد الحشكي  ,الشكوى في القانون الجنائي  ,دراسة مقارنة م ,كتبة المنار ب ,دون سنة نشر  ,ص 222
()6نص المادة () 1/32عقوبات مصري
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لذا كان لزاماعلى المشرع الجزائي الفلسطيني أن يتدارك هذا القصور وذلك بالنص صراحة على حالة التعدد
المعنوي للجرائم كما نص على حاله التعدد المادي في نص المادة( )48وان كان مسلك القضاء الفلسطيني
وما هو عليه العمل في مثل تلك الحاالت يتم تنفيذ عقوبة الجرم األشد وهي التي يحكم بها القاضي .

83

المبحث الثالث

تكييف االوضاع القانونية التى تشبه حالة التعدد المعنوي للجرائم
سنقسم هذا المبحث الى ثالث مطالب  ,سنتناول في المطلب األول التنازع الظاهري للنصوص وفي
المطلب الثاني سنتناول تفاقم النتيجة اإلجرامية للفعل الواحد  ,وسنتناول في المطلب الثالث تعدد األوصاف

القانونية كظرف مشدد للعقوبة وذلك على النحو التالي -:

المطلب الول

تكييف التنازع الظاهري للنصوص
وسنقسم هذا المطلب الى فرعين  ,سنتناول في الفرع االول مدلول التنازع الظاهري للنصوص  ,وفي الفرع

الثاني سنتناول حكم التنازع الظاهري للنصوص وذلك على النحو التالي -:
الفرع الول

مدلول التنازع الظاهري للنصوص
يقصد بالتنازع الظاهري للنصوص هو تزاحم ظاهري لنصوص تجريم متعددة إزاء فعل واحد  ,يتبين بعد
تفسير صحيح لهذه النصوص أن أحدها فحسب هو واجب التطبيق واألخرى البد من استبعادها  ,وهنا

يظهر وجه اإلختالف بين التنازع الظاهري للنصوص والتعدد المعنوي حيث أن األخير يفترض أن هذه
النصوص المتعددة جميعا واجبه التطبيق من ثم تطبق جميعا وتتعدد األوصاف الصادرة عن كل منها
وتتعدد بذلك الجرائم ( , )1مثال ذلك وقوع جريمة السلب المؤثمة بنص المادة( ) 287حيث أنه باستقراء

ذلك النص يتبادر إلى الذهن أن نص السرقة وهو نص المادة( ) 270واجب التطبيق كذا نص االعتداء
حسب الحال ينطبق أيضا  ,لكن التفسيرالسليم

لهذه النصوص يستوجب استبعاد نص السرقة ونص

االعتداء وتطبيق نص السلب ألن ركني تلك التهمة هي السرقة واالعتداء مشكله تهمة وجريمة جديدة

وهي السلب .

والتنازع الظاهري بين النصوص ليس تنازعا حقيقيا إذ ال ينطبق على الواقعة إال قاعدة واحدة من بين

القواعد التي يبدو أنها تتزاحم فيما بينها  ,والسبب في ظهور تلك المشكلة على السطح هو وجود قاسم
مشترك بين عدد من النصوص التي تحكم ذات الموضوع كما أسلفنا في المقابل ال نجد مثل هذا التنازع في

مجال القواعد القانونية المستقلة بعضها عن االخر (. )2

()1محمود نجيب حسني  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 901
()2محمد سعيد نمور  ,دراسات في فقه القانون الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص148
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الفرع الثاني

حكم التنازع الظاهري للنصوص في التكييف القانوني
الحقيقة أن هناك مجموعة من القواعد المتعددة والتي يستعين بها الفقه لحل مشكلة التنازع الظاهري
للنصوص حيث البد بداية من فحص النصوص القانونية المعروضة أثناء المطابقة القضائية وتفسيرها
تفسي ار سلميا وهذه األساليب على النحو التالي (. )1

القاعدة ال ولى  :النص الخاص يقيد ويستبعد النص العام
حيث أن النص الخاص يتضمن جميع العناصر الجرمية التي يحتويها النص العام  ,ويتضمن

باإلضافة إليها عناصر أخرى تعطيه مزيدا من التحديد وصله أوثق بالوضع الواقعي الذي يتنازع مع النص

العام للتطبيق عليه ,والعلة من وراء ترجيح النص الخاص على النص العام تكمن في أن النص الخاص

أكثر دقة وتحديدا من النص العام (. )2

ومثال ذلك ما نصت عليه المادة() 196من قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة في الفقرة األولى

والثانية " أ -كل من باع مادة على أنها طعام أو شراب ,أو أحرزها بقصد أن يبيعها على أنها طعام أو
شراب بعد أن أصبحت مضرة بالصحة أو في حالة ال تصلح معها لألكل أو الشرب مع علمه أو مع وجود
ما يدعوه لالعتقاد بأنها مضرة بالصحة أو غير صالحة لألكل أو الشرب ,يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب

بالحبس مدة سنة واحدة.

ب -كل من غش طعاما أو شرابا بحيث جعله مض ار بالصحة قاصدا بيعه كطعام أو شراب أو مع علمه
بأنه قد يباع على هذه الصورة ,يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة "

وبين نص المادة(  )27 , 8من قانون حماية المستهلك رقم( ) 21لسنة 2005التي جاءت أيضا تجرم نفس

الفعل ,حيث أن قانون العقوبات هو الشريعة العامة لقوانين العقوبات  ,بالتالي هو القانون العام في تلك

الفرضية  ,وقانون حماية المستهلك رقم( )21لعام  2005هذا القانون الخاص  ,هنا يتوجب حسب القاعدة

العامة آنفة الذكر تطبيق نص قانون حمايه المستهلك .

لكن يتوجب األخذ بعين االعتبار أن بعض النصوص الخاصة تضع قيودا على نفسها الحقه التطبيق حينما
تنص أن هذا القانون يتوجب تطبيقه مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد  ,ومثال ذلك المادة () 285الفقرة

الثانية من قانون العقوبات رقم( ) 74لسنة  1936والتي جاءت تجرم اختالس المياه الجارية وبين نص
المادة()35من قانون المياه والتي تنص مع عدم االخالل بأي عقوبة أشد  ,هنا يتوجب تطبيق النص العام
وليس الخاص لوجود شرط استثنائي يحول دون تطبيقه .

وبعد تطبيق مبدأ النص العام يقيد النص الخاص ,ال عبرة ألي النصين في الحداثة واألسبقية في تاريخ

صدوره ,كما ال عبره في كل من النص العام والنص الخاص إنما العبرة دائما بتقديم الوصف الخاص ,سواء

أكانت العقوبة الواردة أشد من تلك الواردة في النص العام أو كانت أخف منه إال ما استثنى بنص لمراعاة
()1محمد سعيد نمور  ,دراسات في فقه القانون الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 149
()2أديب إستانبولي  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,الجزء االول  ,مرجع سابق  ,ص 253

85

العقوبة االشد كما اسلفنا  ,لكن يجب مراعاة ان يكون النصان في مرتبة واحدة من حيث قوة التشريع
فالقانون يتقدم دائما على ما دونة مرتبة كالق اررات واللوائح والتعليمات (. )1

القاعدة الثانية  :النص الطويل المدى يستوعب النص القصير المدى

إذا تبين عند مقارنة نصيين متنازعين إن أحدهم يستوعب عدم المشروعية الذي يحدده اآلخر ويزيد عليه
 ,فأن النص األول الذي يفترض عدم مشروعية أوسع نطاقا يرجح على النص الذي يفترض نطاقا ضيقا

من عدم المشروعية(. )2

ومن األمثلة الواضحة على ذلك من ارتكب جريمة السطو على منزل  ,المؤثمة بنص المادة( )295

من قانون العقوبات فإن هذا النص الطويل يستبعد نص المادة(  )270والذي يجرم السرقة المجردة ويستبعد

أيضا نص المادة( ) 326الذي يجرم اتالف مال الغير وكذلك دخول عقار أومنازل الغير دون وجه حق
القاعدة الثانية  :النص الصلي يغني عن النص االحتياطي

يعد من أساليب حسم تنازع النصوص أن يتبين أن أحد النصوص أصلي واآلخر احتياطي ,أراد به

المشروع أن يكون واجب التطبيق حيث ال يكون من المستطاع تطبيق النص األصلي إلنتفاء أحد عناصره
تفاديا لفرار المتهم من العقاب (. )3

وخير مثال على ذلك النص األصلي نص المادة(  )270من قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة

والذي يعاقب على تهمه السرقة والتي أ حد عناصرها نيه التملك بينما النص االحتياطي هو نص المادة(
) 285فقرة من ذات القانون والذي يعاقب بالحبس ثالث سنوات كل من استعمل مركبه سفر بدون إذن
صاحبها أي أن القصد الخاص ونية التملك وحرمان مالكها منها حرمانا مطلقا قد انتفت,فإن المشرع حتى

ال يهرب الجاني من العقاب أفرد له نصا احتياطيا .

()1محمد سعيد نمور  ,دراسات في فقه القانون الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 150
()2محمود نجيب حسني  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص902
()3أديب إستانبولي  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,الجزء االول  ,مرجع سابق  ,ص 253
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المطلب الثاني

التكييف القانوني لتفاقم النتيجة اإلجرامية للفعل الواحد
المبدأ العام في الفقة الجنائي والتشريعات المقارنة أن الشخص ال يعاقب على الفعل الواحد مرتين ,
وأصبح ذلك من المسلمات حتى وان لم ينص عليه المشرع الجزائي علما بأن المشرع الفلسطيني نص على

ذلك المبدأ في الشق األول من نص المادة( )21من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة
وذلك بقولها " ال يؤاخذ اإلنسان جزائيا مرتين عن نفس الفعل أو الترك سواء أكان ذلك بمقتضى أحكام هذا

القانون أو أي أحكام قانون اخر . )1( "...

إال أن هذا المبدأ وهذا النص يوجد عليه استثناء وهو أنه يجوز مؤاخذة الشخص عن ذات الفعل أو

الترك مرتين ويحدث ذلك في حالة تفاقم النتيجة اإلجرامية لنفس الفعل  ,ويقصد بذلك أن يرتكب الجاني

فعله ويحاكم عليه بموجب حكم قضائي قطعي وبعد هذا الفعل تتفاقم النتيجة التي تمت عليها اإلدانة إلى
نتيجة أشد (. )2

ومثال ذلك أن يقوم شخص بإيقاع أذى بليغ بشخص آخر ويتم توجيه

االتهام له بموجب

المادة()238من قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة إال أنه وبعد صدور الحكم قضائي بحق المتهم

تسوء حاله المجني عليه وتتفاقم حالته الصحية األمر الذي أدى إلى وفاته  ,والسؤال الذي يثار هنا هل

يجوز مالحقة الجاني عن هذه النتيجة الجديدة استنادا إلى النصوص القانونية التي تجرم فعل القتل؟

حرص المشرع أن ال تطبق على الفاعل عقوبتان عقوبة األذى البليغ األخف وعقوبة القتل حسب األحوال

األشد  ,فإن كانت العقوبة األخف لم تطبق بعد استبعدت وطبقت العقوبة األشد وان كانت العقوبة األخف
قد طبقت فإنه يتم حسمها من العقوبة األشد وبالتالي تكون العقوبة األشد وحدها التي يتم تنفيذها(. )3

وتجدر اإلشارة إلى أن الفقه اجتهد ووضع بعض الشروط لتطبيق تلك الحالة وهي على النحو التالي:

أوال :وقوع حالة تفاقم للنتيجة اإلجرامية كما لو حدثت الوفاة بعد أن كان النص المطبق هو األذى البليغ .

ثانيا :البد من توافر عالقة السببية بين الفعل األول والنتيجة المتفاقمة وان لم تتوفر تلك العالقة فإن حالة
تفاقم النتيجة تنعدم .

ثالثاُ  :أن تكون النتيجة المتفاقمة ذات وصف أشد من الجريمة األولى التي حكم بها على الجاني .

رابعا :إذا حكمت المحكمة ببراءة الجاني عن ذات الفعل وتفاقمت النتيجة الحقا فال يجوز مالحقة الجاني

من جديد (. )4

أما بخصوص خطة المشرع الفلسطيني في مسألة تفاقم النتيجة أثناء التكييف القانوني -:

() 1حسين بني عيسى  ,خلدون قندح  ,علي طوالبة  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص 233
()2أديب إستانبولي  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,الجزء االول  ,مرجع سابق  ,ص 252
( )3عبد القادر جرادة  ,مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني  ,المجلد االول  ,مرجع سابق  ,ص 392
( )4محمد سعيد نمور  ,دراسات في فقه القانون الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 153
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نصت عليه المادة ()21من قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة في الشق اآلخر منها بقولها " أما
في األحوال التي يسفر فيها الفعل أو الترك عن وفاة إنسان آخر فيجوز إدانة الفاعل بالجرم الذي سبب

الوفاة إن كان قد أدين بجرم آخر ناشئ عن ذلك الفعل أو الترك "(.)1

يتضح من ذلك أن المشرع الفلسطيني قد نص بشكل صريح على حالة تفاقم النتيجة اإلجرامية من

خالل هذا النص  ,لكنه قصرها على الجرائم التي يترتب عليها وفاة إنسان أما بخصوص استخدام المشرع

لفظ ((وفاه إنسان آخر)) نعتقد أنه يقصد فيها نفس المجني عليه وما يؤكد ذلك أنه استخدم عبارة يجوز
إدانه الفاعل بالجرم الذي سبب الوفاه إن كان قد أدين بجرم أخرناشئ عن الفعل أو الترك,

أي أن قصد المشرع أنه إذا تسبب الفعل ذاته في وفاه المجنى عليه وقد سبق وان أدين عن ذات

الجرم فإنه أيضا يدان عن جريمة القتل .

تجدر اإلشارة إلى أن نص المادة ()21سابق اإلشارة إليه ال يق أر بمعزل عن نص المادة ( )221من

ذات القانون والذي حدد مدة الموت :حيث نصت المادة األخير بصيغة القيد على المادة ( )21بقولها "
اليعتبر الشخص أنه قتل شخصا آخر إذا لم تقع وفاة ذلك الشخص اآلخر خالل سنة واحدة ويوم واحد من

حين وقوع سبب الوفاة "

أي إنه بإمعان النظر في كال النصين نجد أن نص المادة ()21وأن أجاز المشرع معاقبة الفاعل عن

ذات الجرم مرتين إذا نتج عن ذلك الجرم نتيجة متفاقمة وهي الوفاه  ,إال أن نص المادة ()221اشترطت أن
تقع الوفاة خالل سنة واحدة ويوم واحد من تاريخ وقوع سبب الوفاة  ,أي أنه وبمفهوم المخالفة إذا وقعت

الوفاه كنتيجة متفاقمة بعد هذه المدة فإنه اليجوز محاسبة الفاعل عن جريمة قتل .
وبالوقوف على نصي المواد ( )21و()221نالحظ التالي :

أوال  :أن المشرع وضع سقف أعلى أو مدة زمنية معينة إال وهي سنة واحدة ويوم واحد من حين وقوع سبب
الموت لتطبيق حالة تفاقم النتيجة ,بالتالي إذا وقعت الوفاه خالل تلك المدة نكون بصدد حالة تفاقم النتيجة
وبالتالي فإن الجاني يعاقب على العقوبة األشد وهي عقوبة القتل.

ثانيا :أن المشرع حصر حالة تفاقم النتيجة في الجرائم الواقعة على جسم االنسان كونه قلما بل يندر أن تقع
حالة تفاقم النتيجة على جرائم أخرى .

ثالثا :أن المشرع وحسنا فعل لم يضع شرطا يقيد تلك الحالة وهو أن يكون هناك حكم صدر في الجريمة
األولى األخف حتى يطبق مبدأ النتيجة المتفاقمة  ,ولكي تطبق العقوبة األشد ,بل ترك األمر مفتوحا خالل
سنة سواء أكان التحقيق في طور التحقيق اإلبتدائي أم في طور المحاكمة أم بعد صدر الحكم ولكنه قيده
في سنة واحدة.

1

( )(ال يؤاخذ اإلنسان جزائيا ً مرتين عن نفس الفعل أو الترك سواء أكان ذلك بمقتضى أحكام هذا القانون أو أحكام أي قانون آخر ,أما في األحوال
التي يسفر فيها الفعل أو الترك عن وفاة إنسان آخر ,فيجوز إدانة الفاعل بالجرم الذي سبب الوفاة وإن كان قد أدين بجرم آخر ناشئ عن ذلك الفعل
أو الترك).
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وعمليا فإن تفاقم النتيجة اإلجرامية قد يثار من خالل ثالث فرضيات وقياسا على المثل الذي سبق االشارة

الية :

 الفرضية األولى إذا حدثت الوفاه أثناء التحقيق اإلبتدائي يتوجب على النيابة تعديل تهمة األذى البليغوتوجيه تهمة القتل حسب مقتضى الحال  ,واحالة ملف القضية للمحكمة بالوصف الجديد .

 الفرضية الثانية أما إذا وقعت الوفاة أثناء التحقيق النهائي أي أثناء جلسات المحاكمة  ,نرى بأن يتماستكمال التحقيقات بشأن واقعة القتل ويتم إرفاق األوراق الالزمة بشأن الوصف الجديد الناتج عن
النتيجة المتفاقمة ويطلب عضو النيابة من المحكمة أان تسقط التهمة القديمة واعتماد التهمة الجديدة

مع مراعاة ضمانات وتنبيه المتهم لذلك.

 الفرضية الثالثة أما إذا حصلت الوفاه بعد صدور الحكم في القضية األولى وهي األذى البليغ  ,فهناأيضا نقف بين حالتين :

 الحالة الولى :إذا كان الحكم األول لجريمة األذى البليغ قد نفذ ,ففي تلك الحالة تتم خصم مدة الحكماألول من مدة الحكم النهائي  ,إلنه ال يجوز للشخص الواحد المعاقبة على الفعل مرتين.

 الحالة الثانية :إذا كان الحكم األول لم ينفذ,فهنا يسهل تنفيذ الحكم الثاني فقط ويستبعد حكم القضيةاألولى وهي األذى البليغ.

لكن قانون العقوبات الفلسطيني في نص المادة(  )221اشترط شرطا أساسيا هو أن تحدث الوفاه عن نفس
الفعل خالل مدة زمنية محدودة وهي سنة واحدة ويوم واحد .
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المطلب الثالث

تكييف تعدد االوصاف القانونية كظرف مشدد للعقوبة
نصت بعض التشريعات على اعتبار بعض حاالت التعدد المعنوى للجرائم ظرفا مشدد للعقوبة وفرضت
لها عقوبة جديدة تتالئم مع خطورة نتائج الفعل الواحد ذو األوصاف المتعددة  ,أي أن تعدد األوصاف

أصبح ظرفا مشددا قانونيا و لم يترك األمر لألحكام العامة للتعدد المعنوي وذلك بذكر جميع األوصاف
ويحكم بالعقوبة األشد ( , )1ومثال ذلك نص المشرع الفلسطيني على أن كل من سطا على بناية مستعملة
للسكنى وارتكب السرقة فيها يعاقب بالحبس سبع سنوات ( , )2حيث أن جناية السطو هي عبارة تعدد

معنوي لثالث جرائم األولى دخول ملك الغير بقصد ارتكاب جرم والمؤثمة بنص المادة(  ,) 286والثانية
جريمة اتالف مال الغير المؤثمة بنص المادة(  ),326والثالثة هي جريمة السرقة المؤثمة بنص المادة(

) 270إال أن المشرع استعاض عن تلك الجرائم بجريمة واحدة وقام بتشديد العقوبة لتصبح ذات وصف
جناية .

()1محمد سعيد نمور  ,دراسات في فقه القانون الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 154
( )2المادة () 295من قانون العقوبات الفلسطيني رقم  74لسنة 1936
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الفصل الثالث

تمهيد وتقسيم -:

سلطة المحكمة في التكييف القانوني

تمهيد -:

من المقرر قانونا والمستقر عليه فقها وقضاء  ,إن الوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على
الواقعة ماهو إال وصف تمهيدي غير ملزم لمحكمة الموضوع  ,حيث يتوجب على المحكمة أن ال تتقيد بما
جاء في الئحة االتهام من وصف بل عليها أن تصف الواقعة بالوصف الذي يقرره القانون وذلك طبقا

لمؤدى المواد(  ),270وبداللة المادة(  )307من قانون اإلجراءات الجزائية وال يكون ذلك اال من خالل
ضوابط تتمثل ا همها في تقيد المحكمة اثناء عملية تعديل الوصف القانوني بحدود الدعوى العينية
والشخصية كما احيلت اليها من النيابة بموجب الئحة االتهام ,والحقيقة أننا سنتناول هذا الحق المقرر
للمحكمة من زاوية حدود الدعوى الجزائية  ,بمعنى ماهي سلطة المحكمة في تعديل الوصف القانوني في

حدود الدعوى الجزائية .

تقسيم -:

المبحث ال ول :تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية

المبحث الثاني :سلطة محكمة الموضوع في التكييف القانون

المبحث الثالث :سلطة محكمة االستئناف والنقض في التكييف القانوني
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المبحث الول

تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية
يقصد بذلك حصر سلطة المحكمة في تغيير التكييف القانوني بنطاق الدعوى التي أحيلت إليها
بحدودها الشخصية والعينية  ,وقد تم التعبير عن هذه القاعدة بأن حدود الدعوى شخصية بالنسبة لألشخاص
وعينية بالنسبة للوقائع  ,ويترتب على ذلك أنه إذا قضت المحكمة في نطاق هذه الحدود كان قضاؤها

صحيحا  ,أما إذا قضت خارج هذا النطاق كان قضاؤها معيبا وقابال للنقض  ,ولقد نص قانون اإلجراءات
الجزائية الفلسطيني على تلك القاعدة في أكثر من موطن سنتناوله تفصيال من خالل تناول تلك الحدود

بنوعيها .

سنقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب  ,سنتناول في المطلب األول حدود الدعوى العينية  ,وسنتناول في
المطلب الثاني حدود الدعوى الشخصية  ,وفي المطلب الثالث سنتناول البيانات المحددة لحدود الدعوى ,

وفي المطلب الرابع سنتناول الجهة التي تضع حدود الدعوى وذلك على النحو التالي -:
المطلب الول

حدود الدعوى العينية

ويقصد بذلك إن المحكمة تكون مقيدة في كل دعوى بالوقائع المسندة إلى المتهم أو المتهمين  ,فليس
لها أن تفصل في غيرها مهما ظهر لها إن وقائع آخرى ثابتة على المتهم غير التي أسندت إليه  ,واستنادا
لهذه القاعدة يتعين نقض الحكم المتضمن إدانة المتهم عن تهمه لم تكن مسندة إليه في قرار اإلحالة وذلك

لوقوع مخالفة جوهرية لقاعدة من قواعد قانون اإلجراءات الجزائية حيث أن تلك القاعدة تتعلق بالنظام

العام(. )1

وفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية بقولها " إن من المقرر بأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص

من العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه

إقتناعها وأن تطرح مايخالفها من صور أخرى مادام استخالصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل
والمنطق ولها أصل في األوراق "()2

وتأسيسا على ذلك ليست للمحكمة أحداث تغيير في أساس الدعوى نفسة بإضافة وقائع جديدة لم ترفع

بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة  ,بل إن للنيابة العامة وحدها بصفها سلطة إتهام أن تطلب

من المحكمة هذه اإلضافة  ,وما يترتب على ذلك تغير في أساس الدعوي أو زيادة في عدد الجرائم المقامة

قبل المتهم  ,بشرط أن يكون ذلك في مواجهة المتهم وأمام محكمة الموضوع حتى ال يحرم من إحدى

درجات التقاضي (. )3

حيث نص قانون اإلجراءات الجزائية أثناء حديثة عن تعديل التهمة ( أنه ال يبني هذا التعديل على

وقائع لم تشملها البينة المقدمة)  ,كما نص على أن " يتول وكيل النيابة تالوة التهمة على المتهم في الجرائم
( )1عمر فخري الحديثي ,حق المتهم في محاكمة عادلة  ,دراسة مقارنة  ,دار الثقافة للنشر والتوزيع 1231,هـ 2010م  ,ص 143
()2نقض جزاء رقم( ) 2009/15جلسة  2009/5/10رام هللا المجله القانونية ع 2ص159
( ) 3رؤف عبيد  ,مبادئ االجراءات الجنائية  ,في القانون المصري  ,دار الجيل لطباعة  ,الطبعة الرابعة عشر 1982 ,م  ,ص 251
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الواردة في قراراإلتهام واليجوز لوكيل النيابة أن يدعي بأفعال خارجة عن قرار اإلتهام واال كان ادعاءه باطال
" ()1

وتطبيقا لذلك قضت به محكمة النقض الفلسطينية بقولها "من قواعد المحاكمة الجزائية أمام المحاكم

العادية (عينية الدعوى) بحيث يحظر على المحكمة معاقبة المتهم عن واقعة لم ترفع بها الدعوى ولو أثبتتها
البينة  ,ذلك إن البينة التي تصلح أساسا لإلدانة هي تلك التي تنصب على الوقائع المرفوع بها الدعوى

والتي يتضمنها قرار سلطة االتهام  ,وبعكس ذلك تكون المحكمة قد فصلت فيما لم يعرض عليها قانونا
ونصبت نفسها مكان النيابة العامة وقد جاء نص المادة() 239من قانون اإلجراءات الجزائية مؤكدا لمبدأ
عينية الدعوى بأن تضمن "...واليسوغ لوكيل النيابة أن يدعي بأفعال خارجة عن قرار اإلتهام واال كان

ادعاءه باطال " ()2

أ ما على صعيد تقيد النيابة العامة بحدود الدعوى العينية والشخصية أثناء التحقيق اإلبتدائي ,

فاألصل أ نه ال يوجد نص قانوني يحدد عمومية المبدأ الذي بمقتضاه ال يجوز لوكيل النيابة أن يكيف وقائع
غير تلك التي دخلت حوزته بالطريق القانوني  ,وأساس ذلك أن اختصاص وكيل النيابة هو عيني وليس

شخصي  ,بمعنى يتقيد بالوقائع المعروضة عليه دون التقيد باألشخاص حيث يجوز له أن يستدعي أي

شخص للتحقيق ساهم في الجريمة حتى كان لم يذكر في الشكوى أو البالغ (.)3

ويقصد بالواقعة والتي تكون مناط تقيد المحكمة بها وعدم الخروج عنها أحد مفهومين:

الول :يفيد بأن الواقعة بمعني الحقائق وهي تشمل كل ما ورد في قرار االتهام من عناصر مادية ومعنوية
أصلية أو تبعية  ,إذ أن مفهوم الحقائق ينصرف إلى تفاصيل االتهام ويترتب على ذلك التقيد المطلق
للقاضي باالتهام (. )4

الثاني  :فأنه يري بأن المقصود بالواقعة وجعلها مناط تقيد المحكمة هو الجريمة  ,وهذا واضح من خالل
نص المادة آنفة الذكر (. )5

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك مفهومين للجريمة مفهوم واسع وآخر ضيق :

حيث إن المفهوم الضيق  :يرى بأن ما تلتزم به المحكمة هو فقط الوقائع المتصلة بالركن المادي للجريمة
دون ما يتصل بالركن المعنوي  ,أي التغيير بماديات الجريمة  ,ويقصد بماديات الجريمة أي السلوك

اإلجرامي والنتيجة والعالقة السببية  ,أما المفهوم الثاني وهو الوسع :يري بأن الواقعة هي الجريمة بجميع
عناصرها ,أي تقيد المحكمة بركني الجريمة المادي والمعنوي  ,وكل تغير بتلك األركان يعتبر خروجا عن

قاعدة تقيد المحكمة بحدود الدعوى (. )6

()1المواد( ) 239 /270من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
()2نقض جزاء رقم( ) 2007 /28جلسة  2007/11/14رام هللا مجموعة االحكام القضائية والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض المنعقدة
في رام هللا اعداد وترتيب القاضي عبدهللا غزالن اصدار جمعية القضاة الفلسطينيين الطبعة االولى 2009سابقة ص114
) )3محمد علي سويلم  ,مرجع سابق  ,ص194
() 4عبد الحميد الشواربي  ,سلطة المحكمة الجنائية في تكييف وتعديل وتغيير وصف االتهام  ,الفقة والقضاء  ,منشاة المعرف  ,االسكندرية  ,طبعة
 , 1989ص 12
()5حسن بشيت خوين  ,ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية  ,خالل مرحلة المحاكمة  ,الجزء الثاني  ,مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  ,عمان ,
الطبعة االولى  , 1998 ,ص 107
()6عبد الحميد الشواربي  ,سلطة المحكمة الجنائية في تكييف وتعديل وتغيير وصف االتهام  ,مرجع سابق  ,ص 13
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حيث أ ن وجوب تقيد المحكمة بالوقائع المرفوعة عليها يؤدي تحقيق ضمانات متعددة منها تمكين المتهم من

ممارسة حقة في الدفاع (. )1

ويالحظ أ نه قد يسفر التحقيق النهائي عن اختالف في بعض التفاصيل الخاصة بالتهمة دون أن يؤدي

هذا االختالف إلى حصول تنافض بين الواقعة التي توصلت إليها المحكمة عن الواقعة التي رفعت من

أجلها الدعوى  ,وذلك ال يلزم المحكمة بالتقيد بهذه التفاصيل من منطلق مبدأ عينة الدعوى كالتفاصيل
المتعلقة بتاريخ وقوع الجريمة ومكانها(. )2

وتملك المحكمة أيضا إجراء بعض التعديالت التي تغير من التهمة دون أن تخرجها من أصلها

المرفوعة به الدعوى بشروط خاصة  ,أما التعديالت التي تؤدي الى إخراج التهمة األصلية عن جوهرها

لتكون بصدد واقعة جديدة وتهمة جديدة مختلفة كليا في عناصرها عن التهمة التي رفعت بها النيابة العامة

دعواها  ,فال تملك المحكمة إجراءها إطالقا إنما يتعين إحالة الواقع الجديدة إلى النيابة العامة واجراء
التحقيقات الالزمة فيها(. )3

ويمكن تعليل مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى إلى علتين-:

الولى:هي الفصل بين سلطتي االتهام و التحقيق أو الحكم  ,فإذا جاوز القاضي هذه الحدود فقد قضي فيما
لم يكن موضوعا لالتهام وجمع بين يديه سلطتي االتهام والحكم كذلك فإن مبدأ الفصل بين االتهام والحكم
ضمانا لحياد القاضي  ,أما العلة الثانية :تتمثل في افتراض البراءة في اإلنسان ألجل ذلك يتوجب على

المحكمة أن تفصل الدعوى على أن تكون مقيدة في قرار اإلحالة دون زيادة أو نقصان (. )4

ومن أمثلة على إضافة المحكمة إلى وقائع جديدة بما يتم اعتباره مخالفا لقاعدة تقيد المحكمة بحدود الدعوى

العينية  ,أن يتقدم المتهم إلى المحكمة بتهمة ضرب المجني عليه وتدينه المحكمة على تهمتين الضرب
والسب مع العلم أن تهمة السب لم تكن مرفوعة بها الدعوى (. )5

()1عمر الحديثي  ,حق المتهم في محاكمة عادلة  ,مرجع سابق  ,ص 146
()2محمد سعيد نمور  ,اصول االجراءات الجزائية  ,مرجع سابق  ,ص 467
( )3مأمون سالمة  ,االجراءات الجنائية  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق  ,ص 124
()4عمر الحديثي  ,حق المتهم في محاكمة عادلة  ,مرجع سابق ,ص 146
()5رؤف عبيد  ,مبادئ االجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 525
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المطلب الثاني

حدود الدعوى الشخصية
نص قانون اإلجراءات الجزائية على " ال يقدم أي شخص إلى المحاكمة في الدعوي الجزائية إال اذا

صدر بحقه قرار إتهام من النائب العام أو من يقوم مقامة" (.)1

كما ينص قانون اإلجراءات الجزائية في موضع أخر على أنه" ال يحال شخص إلى المحكمة أمام

محاكم الصلح في دعاوي الجنح ما لم تودع بحقة الئحة اتهام من قبل النيابة العامة" (.)2

كذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية بأنه "ال يحال شخص إلى المحكمة أمام محاكم الصلح في دعاوي
الجنح ما لم تودع بحقة الئحة اتهام من قبل النيابة العامة " ()3

يتضح من ذلك أن المقصود بالحدود الشخصية للدعوى :هو تقيد المحكمة من حيث شخص المتهم

الذي أقيمت الدعوى ضده ,فال يجوز للمحكمة أن تقضي بالبراءة أو اإلدانة على شخص غير الذي أحيل

إليها ولو كانت مرتبطة بالتهم الذي أقيمت عليها الدعوى األصلية  ,وبالتالي ال يجوز للمحكمة أن تتصدى
بالحكم على شخص آخر تكشف لها أثناء المحاكمة أنه هو الذي قام باقتراف الجرم وان فعلت ذلك تكون

حالفت القانون (. )4

أما بخصوص دور المتهم في الجريمة أو الصفة التي تخلعها عليه النيابة فال تلزم المحكمة  ,إذ لهذه

المحكمة الحرية بأن تصف الفاعل بأنه شريك أو تصف الشريك بأنه فاعل  ,وكل ذلك مرهون بأن ال تستند

إلى وقائع أخرى غير تلك التي رفعت بها الدعوى (. )5

وللنيابة العامة بوصفها سلطة اتهام الحق في إدخال متهمين جدد في الدعوي أثناء نظرها أمام محكمة

الدرجة األولي وقبل اقفال باب المرافعة فيها  ,كذلك للمضرور من الجريمة هذا الحق بمقتضى إجراء

االدعاء المباشر لكن ال يجوز ذلك في االستئناف لعدم حرمان المتهم من إحدى درجات التقاضي(. )6

وفي بعض األحوال يظهر للمحكمة قبل أن تفصل في الدعوى المرفوعة إليها أن هناك أشخاص أخرين

غير المتهم المرفوعة ضده القضية له صلة بالجريمة بصفته فاعل أصلي أو شريك لم يتم اتخاذ أي إجراء

ضدة من قبل النيابة العامة  ,هنا على محكمة الموضوع أن تنظر الدعوى بالنسبة للمتهم المحال ضدة

الدعوى وتطلب من النيابة العامة اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد األشخاص األخرين (. )7
وهناك بعض الحاالت كإستثناء على قاعدة تقيد المحكمة بالحدود الشخصية للدعوى ,

()1المادة () 240من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
()2المادة( ) 301من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
()3نقض جزاء رقم( ) 2009/21جلسة 2009/6/18رام هللا المجلة القانونية ع 2ص
()4عمر الحديثي  ,حق المتهم في محاكمة عادلة  ,مرجع سابق  ,ص 142
()5محمد سعيد نمور  ,االجراءات الجزائية  ,مرجع سابق  ,ص 466
()6رؤف عبيد  ,مبادئ االجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 534
()7عمر الحديثي  ,حق المتهم في محاكمة عادلة  ,مرجع سابق  ,ص 124
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منها ما نص عليه قانون اإلجراءات الجزائية من إعطاء الحق للمحكمة بتحريك الدعوة الجزائية والحكم

بها على كل من يخل بهيبة المحكمة أثناء انعقاد جلستها(. )1

كذلك ما نص عليه قانون اإلجراءات الجزائية من حكم على الشاهد أن تحكم بحبسة مدة ال تجاوز شهر

واحد إذا امتنع عن الشهادة بغير مبرر قانوني (. )2

( )1المادة(  190م)ن قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة  2001حيث نصت في فقرتها االولى على "  -إذا وقعت جنحة أو مخالفة
في الجلسة من قبل شخص ما ,وكان من اختصاص المحكمة النظر في هذه الجريمة ,يجوز للمحكمة أن تحاكمه في الحال ,وتحكم عليه بعد سماع
أقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص ,بالعقوبة المقررة قانوناً ,ويخضع حكمها لطرق الطعن التي تخضع لها سائر األحكام الصادرة عنها".
2
( )المادة(  ) 261من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة  2001حيث نصت تلك المادة على " إذا تبين أثناء المحاكمة أن شاهداً أدى
بعد حلف اليمين شها دة بشأن واقعة تتعلق بالقضية تناقض شهادة أداها في التحقيق االبتدائي مناقضة جوهرية ,فيعتبر أنه ارتكب جريمة أداء الشهادة
الكاذبة وللمحكمة إدانته بهذا الجريمة ,والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها ,حسبما ترى من ظروف الدعوى ومالبساتها".
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المطلب الثالث

البيانات المحددة لحدود الدعوى
ينص قانون اإلجراءات الجزائية على أ نه يجب أن تتضمن الئحة االتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه
ونوع الجريمة المرتكبة ووصفها القانوني وتفاصيل التهمة وظروفها والمواد القانونية التي تنطبق عليها واسم

المجني عليه وأسماء الشهود( , )1كما ينص أيضا على أن الحكم يشمل الوقائع الواردة في قرار االتهام
والمادة القانونية والوصف القانوني والنص المنطبق عليه (. )2

يتضح من مجموع النصوص السابقة أن الئحة االتهام يجب أن يذكر فيها اسم المتهم تفصيال ولقبه

ورقم هويته وشهرته وعمره ومحل والدته وعنوانه وعمله وتاريخ توقيفه(. )3

كما يجب أن تتضمن الئحة االتهام نوع الجريمة المرتكبة ووصفها القانوني وتفاصيلها وظروفها حيث

تشمل تفاصيل الوقائع المسندة إلى المتهم مرحلة اإلعداد الرتكابها وأسلوب اقترافها والنتيجة واآلثار المترتبة
عليها كما أ ن تشمل الئحة االتهام المادة القانونية التي تنطبق عليها واألدلة على ارتكاب الجريمة وذلك

لسهولة اإلسناد أمام المحكمة المختصة (. )4

كذلك البد أن تشمل الئحة االتهام على أسماء الشهود ويجب ترتيب أسماءهم والمالحظات عليه حتى يتم

االستعانة بهم إلثبات التهمة أثناء المحاكمة(. )5

()1المادة( ) 241من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
()2المادة(  ,) 276من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
()3المادة(  )605من التعليمات القضائية للنائب العام 2006
()4المادة(  )607من التعليمات القضائية للنائب العام2006
()5المادة( ) 606من التعليمات القضائية للنائب العام2006
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المطلب الرابع

الجهة التي تضع حدود الدعوى أمام المحكمة
ينص قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني في العديد من نصوصه أنه إذا تبين لوكيل النيابة في
المخالفات والجنح أن الفعل يشكل مخالفة أو جنحة يقرر توجيه االتهام إلى المتهم وأحاله ملفة إلى المحكمة

المختصة(. )1

كما ينص قانون االجراءات الجزائية في موضع آخر " إذا كان الفعل يشكل جناية ورأي النائب العام قرار

االتهام صائب يامر بإحالة التهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمته " (. )2

كما ينص أيضا على أنه " يجب أن يشمل قرار االحالة إلى المحاكمة على اسم المشتكي واسم المتهم

وشهرته وعمرة ومحل والدته وعنوانه وعمله وتاريخ توقيفه مع موجز الفعل المسند إليه وتاريخ ارتكابه ونوعه
ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند االتهام اليها واألدلة على ارتكاب الجريمة " (. )3

كما ينص قانون االجراءات الجزائية في موضع اخر على أنه " عندما تودع الئحة االتهام لدى قلم المحكمة

تنظم مذكرات الحضور وتبلغ الى النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحق المدني والمسؤول عن الحق المدني"

(. )4

يتضح من عموم النصوص السابقة أن حدود الدعوى أمام المحكمة تتحدد بحسب ما ورد في الئحة

االتهام  ,وبذلك فان الجهة التي تضع حدود الدعوى أمام المحكمة المختصة هي النيابة العامة على
اختالف درجاتها  ,فيكون وكيل النيابة بموجب الئحة اتهام في الجنح والمخالفات أمام محكمة الصلح
,ويكون النائب العام بقرار منه في مواد الجنايات أمام محكمة البداية  ,وتظل هذه الحدود مقيدة ألي محكمة

تنظر الدعوى بعد ذلك سواء المحاكم االستئنافية أو محكمة لنقص(.)5

()1المواد ( ) 151 , 150من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة  , 2001والمواد(  )600 ,599التعليمات القضائية للنائب العام
2006
()2المادة () 152من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة  , 2001المادة  604التعليمات القضائية للنائب العام 2006
()3المادة( ) 154من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة  , 2001المادة  607 ,605التعليمات القضائية للنائب العام 2006
()4المادة( ) 303من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
() 5عبد الرؤف مهدي  ,شرح القواعد العامة  ,لالجراءات الجنائية  ,دار النهضة العربية  ,شارع عبد الخالق ثروت ,طبعة  ,2006ص 1272
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المبحث الثاني

سلطة محكمة الموضوع في التكييف القانوني
الحقيقة بان المحكمة لها في حدود الدعوى الشخصية والعينية تعديل الوصف القانوني للواقعة غير
متقيدة بالوصف المحالة به الدعوى من النيابة العامة كما اسلفنا  ,كما لها تعديل التهمة وتعديل الخطأ
المادي والسهو في عبارات االتهام وتعديل مواد القانون ولكن ذلك مع مراعات تنبيه المتهم اذا كان هذا

التعديل يسئ مركزه القانوني.

سنقسم هذا المبحث الى خمس مطالب  ,سنتناول في المطلب األول سلطة المحكمة في تغيير الوصف

القانون للواقعة  ,وفي المطلب الثاني سنتناول سلطة المحكمة في تعديل التهمة ,وفي المطلب الثالث
سنتناول سلطة المحكمة في تصحيح الخطأ المادي والسهو في عبارات االتهام ,وفي المطلب الرابع سنتناول

سلطة المحكمة في تعديل مواد القانون  ,وفي المطلب الخامس سنتناول التزام المحكمة بتنبيه المتهم عند
تعديل التهمة او تغيير الوصف القانوني  ,وذلك على النحو التالي -:
المطلب الول

سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني للواقعة
إذا كانت المحكمة مقيدة بالوقائع المحالة إليها بمقتضي الئحة االتهام  ,فليس معنى ذلك أنها ملتزمة
بالوصف والتكييف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة  ,بل هي ملزمة بتطبيق القانون على الوقائع
المعروضة تطبيقا صحيحا بعد تمحيصها لجميع كيوفها وأوصافها وغير مقيدة بالوصف التي تسبغه النيابة

العامة(. )1

وهذا يتضح جليا من خالل نصوص قانون االجراءات الجزائية حيث نص أنه " يجوز للمحكمة أن تعدل

التهمة على أن ال يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة ,واذا كان التعديل يعرض المتهم
لعقوبة أشد تؤجل القضية للمدة التي تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة

المعدلة " (. )2

كذلك نص قانون االجراءات الجزائية على انه " إذا اقتنعت المحكمة أن الفعل المسند للمتهم ال يؤلف

جناية ,وانما يؤلف جنحة أو مخالفة ,تقضي بتعديل التهمة وتحكم بها " (. )3

وهذا ماقضتبة محكمة النقض الفلسطينية بقولها" يجوز تعديل وصف االتهام " ()4
والمحكمة تعدل الوصف القانوني للوقائع دون حاجة إلى انتظار طلب النيابة العامة او طلب المتهم ,

وذلك كونها المسؤولة عن الوصف القانوني الصحيح للوقائع  ,وتخضع لرقابة محكمة النقض (. )5

()1مأمون سالمة  ,االجراءات الجنائية  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق  ,ص 136
()2المادة( ) 270من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة  ,2001والمادة( ) 899التعليمات القضائية للنائب العام 2006
()3المادة(  281م)ن قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة  ,2001والمادة( ) 900ا لتعليمات القضائية للنائب العام 2006
()4استئناف عليا جزاء رقم( ) 75/2جلسة  1975/2/25الحايك  2003ص75
()5عبدالفتاح مراد  ,التصرف في التحقيق الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 162
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وتغيير الوصف القانوني ال يتضمن ادخال أي ظرف أخر في الوصف الجديد لم يكن موجودا في القديم ,

وهو حق بديهي للمحكمة بل واجب عليها بحكم التزامها يتطبق صحيح القانون في الواقعة الثابتة للدعوة ()1

والمقصود بتعديل الوصف القانوني للواقعة :هو تعديل االسم القانوني وذلك الن المحكمة بتحقيقها

للواقعة تقوم بعملية تكييف لها ومؤدى  ,ذلك أن تضع الواقعة تحت أحد نصوص قانون العقوبات ,أي
تحديد مدى تطابق الواقعة المادية مع الواقعة القانونية الواردة بالنموذج التشريعي للجرائم المختلفة (. )2

وللوصف القانوني أهمية كبيرة تكمن في كونه عامال رئيسيا ومهما في ممارسة وظيفة العدالة

االجتماعية  ,كما أنه األساس الذي يقوم عليه كيان قانون العقوبات الخاص باإلضافة إلى ان اعماله يعتبر
تحقيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات  ,وألجل تلك األهمية والقدر الكبير للوصف القانوني فهو يستلزم

ضرورة أحكامه بشكل دقيق من أجل ضمان عدالة حكم المحكمة (. )3

ولعمال تغيير الوصف القانوني من قبل المحكمة المختصة البد من توفر الشرطين الساسين:

أولهما  :يتمثل في عدم شمول تغيير الوصف القانوني للوقائع المنسوبة للمتهم  ,أي عدم ذكر فعل لم
يذكر في االدعاء .

ثانيهما  :تلتزم المحكمة تنبيه المتهم إلى ذلك الوصف ضمانه لحقة(. )4
ويجوز للمحكمة أن تعدل الوصف القانوني للواقعة على أساس استبعاد بعض الوقائع إن هي اقتنعت بعدم

ثبوتها بحق المتهم  ,فيجوز للمحكمة ان تعيد الوصف القانوني للتهمة من السلب والسرقة باإلكراه الى تهمة

السرقة المجردة وذلك باستبعاد واقعة االعتداء لعدم ثبوتها من خالل فحص األدلة المقدمة(. )5

وتجدر االشارة إلى ان التغيير المحظور على المحكمة القيام به هو الذي يقع في األفعال المؤسسة

عليها التهمة  ,أما التفصيالت التي يكون الغرض منها أن يلم المتهم بموضوعها وكيفية ارتكابها وتاريخ

الواقعة ما دام في ذلك عدم الخروج عن نطاق الواقعة كما في قرار االحالة(. )6

وهناك اعتبارات عملية تبرر للقاضي سلطة تعديل الوصف القانوني للواقعة منها:
سرعة حسم النزاعات الجنائية  ,الن في ذلك مصلحة لجميع االطراف دون حاجة إلى ايقاف الدعوى

وبدء اجراءات من جديد في حال عدم صحة الوصف  ,حيث أنه لو منع القاضي من تعديل الوصف

القانوني للتهمة ألمكن ذلك إعادة محاكمة المتهم عن األوصاف األخرى  ,وهذا األمر يؤدي إلى بطالن

اإلجراءات واطالة أمد النزاع (. )7

والحكمة أيضا من التزام المحكمة بتغيير الوصف القانوني إلى الوصف الصحيح تفادي إعادة محاكمة

المتهم مرة ثانية للفعل الذي ارتكبه تحت وصف آخر ,حيث أنه ال يجوز محاكمة الشخص عن واقعة مرتين
()1رؤوف عبيد  ,مبادئ االجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 523
()2مأمون سالمة  ,االجراءات الجنائية  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق  ,ص ,136ايمن صباح جواد الالمي ,مدى سلطة المحكمة في تعديل نطاق
الدعوى الجزائية  ,دراسة مقارنة ,طبعة 2007
()3حسن بشيت خوين  ,ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية  ,مرجع سابق  ,ص 112
()4عمر الحديثي  ,حق المتهم في محاكمة عادلة  ,مرجع سابق  ,ص 154
()5محمد سعيد نمور  ,االجراءات الجزائية  ,مرجع سابق  ,ص 468
()6ياسين المشهداني  ,التهمة وتطبيقاتها في القضاء الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 104
( )7عبد الحميد الشواربي  ,سلطة المحكمة الجنائية في تكييف وتعديل وتغيير وصف االتهام  ,مرجع سابق  ,ص 40
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,وكما أن تعديل الوصف يجد أساسا له في قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات حيث أن المحكمة ملزمة بالبحث

عن نص قانون العقوبات الواجب تطبيقه(. )1

ويجوز للمحكمة أن تغير الوصف القانوني على أساس استبعاد بعض الظروف المشددة إذا اقتنعت

بعدم توافرها وعدم نسبتها إلى المتهم  ,فمثال ترفع القضية ضد متهم على انها قتل مع سبق االصرار

اوالترصد ويثبت للمحكمة عدم ثبوت الظرف المشدد وهو سبق االصرار أو الترصد فعليها تغيير وصف
الفعل لشكل جريمة قتل عمد في صورتها البسيطة غير مقترنة بأي ظرف مشدد(. )2

وفي المقابل فإن تغيير الوصف القانوني للفعل ينبغي أن ال يكون الوصف الجديد مضيفا ألي ظروف

لم ترفع بها الدعوى من قبل النيابة العامة  ,والحقيقة أن عقوبة الوصف القانوني الجديد للفعل قد تكون إما
أشد من عقوبة الوصف التي أقيمت به الدعوى واما مساويا لها واما أخف منها وال ينتقص بذلك شيئا من

سلطة المحكمة في التغيير (. )3

وللمحكمة أن تضيف للوصف المرفوع به الدعوى أكثر من وصف طالما أن الواقعة التي وقعت بها

الدعوى لم تتغير  ,فمثال إذا رفعت الدعوى بوصف االضرار العمدى فليس ما يمنع المحكمة من أن تضيف
وصف التربح أو االستيالء على المال العام (. )4

وينبغي على المحكمة عند تغييرها للوصف القانوني للتهمة أن تصدر حكمها استنادا إلى هذا الوصف

القانوني الجديد  ,وليس لها أن تقرر البراءة بالنسبة إلى الوصف األول وانتظار النيابة العامة حتى تقيم

الدعوى بالوصف الجديد ألن الحكم باإلدانة أو البراءة يكون على األساس الفعل ال على أساس الوصف ()5

()1عبد الرؤف مهدي  ,شرح القواعد العامة  ,لالجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 1283
()2ياسين المشهداني  ,التهمة وتطبيقاتها في القضاء الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 108
()3رؤوف عبيد  ,مبادئ االجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص ص 584
( )4عبد الرؤف مهدي  ,شرح القواعد العامة  ,لالجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 1283
( )5محمد سعيد نمور  ,االجراءات الجزائية  ,مرجع سابق  ,ص 469

101

المطلب الثاني

سلطة المحكمة في تعديل التهمة
ينص قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه " يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة على أن ال
يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة ,واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل

القضية للمدة التي تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه" ( , )1وهذا ما أكدته التعليمات
القضائية للنائب العام في العديد من موادها وهي بصدد الحديث عن اإلجراءات لدى محاكم الصلح والبداية

(. )2

وأيضا ما قضت به محكمة النقض الفلسطينية في أحد أحكامها بقولها "يحق لمحكمة الموضوع تعديل

التهمة المسندة للمتهمة حسب الوقائع الثابتة أمامها " ()3

ويقصد بتعديل التهمة :هو إجراء تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها تقوم بموجبه بإعطاء التهمة وصفها

القانوني الصحيح والذي تراه أكثر إنسجاما ووقائع ثابتة  ,وبما يتبع ذلك من إضافة ظروف جديدة لم تورد

في الوصف األصلي في الئحة االتهام بل تم اثباته من خالل إجراءات المحاكمة(. )4

وتغيير التهمة ليس معناه خروج المحكمة عن قاعدة تقيد المحكمة بالوقائع المرفوعة  ,وذلك كونه

يتضمن إضافة ظروف جديدة تشدد العقوبة على ذات الواقعة التي أقيمت بها الدعوى تم اكتشافه من خالل

المرافعات ,لكن التعديل الذي يجري في التهمة ال يعد تغيي ار لها وذلك كونه إجراء يتمحور حول التحوير

الذي يحصل على الكيان المادي للتهمة  ,فمثال يجوز للمحكمة تعديل كلمة النهار وتضع بدال منها الليل()5

.

حيث خول المشرع المحكمة الجنائية سلطة تعديل التهمة وذلك بإضافة الظروف المشددة التي تثبت

أثناء المحاكمة ولو لم تذكر في الئحة االتهام  ,وهذا يعني أن للمحكمة حق إضافة أم ار جديدا إلى الواقعة
لم تتضمنه من قبل وهو الظرف المشدد ,حيث يجوز للمحكمة أن تضيف سبق االصرار كظرف مشدد إلى

واقعة القتل العمد ,حيث أن المحكمة ملزمة بإضافة هذه الظروف المشددة التي تظهر لها وذلك كون أنه

أنيط بها بحث الفعل بجميع أوصافه(.)6

ويثار التساؤل حول ما هو المقصود بالظروف المشددة التي تملك المحكمة إضافتها؟
الحقيقة أن المقصود بالظرف المشدد  ,تلك الظروف التي تشكل عناصر تبعية للجريمة المنسوبة

للمتهم والتي ال يؤثر عدم وجودها على كيان الجريمة(. )7

()1المادة( ) 270من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001
()2المواد( ) 900 , 899 , 817التعليمات القضائية للنائب العام 2006
()3نقض جزاء رقم( ) 2004/180جلسة  2005/3/6غزة مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية الصادرة عن
المكتب الفني  2010ص 118
()4رؤوف عبيد  ,مبادئ االجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 525
()5ياسين المشهداني  ,التهمة وتطبيقاتها في القضاء الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 112
()6عبد الرؤف مهدي  ,شرح القواعد العامة  ,لالجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص ,1285ايمن صباح جواد الالمي مرجع سابق ص202
()7حسن بشيت خوين  ,ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية ,مرجع سابق  ,ص 116
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وتجدر اإلشارة إلى أن تعديل التهمة يختلف عن تغيير الوصف القانوني حيث أن تعديل التهمة هو
عبارة عن تحوير في كيان التهمة  ,أي في واحد أو أكثر من عناصرها ,يكون من مستلزماته االستعانة
بعناصر أخرى أو بواقعة جديد تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى  ,ويكون التحقيقات قد شملتها  ,في

المقابل فإن تغيير الوصف هو تغيير في االسم والعنوان فحسب مع اإلبقاء على جميع عناصر الموضوع
كما أقيمت به الدعوى لكن دون إضافة(. )1

لذا فإن تغيير التهمة يصح أن نسميه ق ار ار تتخذه المحكمة في حالة انتقائها لمادة قانونية غير التي

وردت في قرار اإلحالة أخذه في اعتبارها ضرورة التزام المحكمة بالوقائع الموضوعية للحادثة ,أو هو انتقاء
النص القانوني الذي تندرج تحتة وقائع القضية  ,لكن إذا أضافت المحكمة واقعة جديدة لم يكن التحقيق قد

شملها فهنا تكون المحكمة قد تجاوزت صالحيتها القانونية(. )2

وتجدراإلشارة بأنه إذا كانت المحكمة اليجوز لها تعديل التهمة إال بحدود معينة  ,فإنه على النقيض من

ذلك يجوز للنيابة العامة بوصفها سلطة اتهام الحق في طلب تعديل التهمة وذلك بإضافة وقائع جديدة لم

تورد في الئحة االتهام  ,ولو أدى ذلك إلى تغيير أساس االتهام أو زيادة عدد الجرائم المنسوبة إلى المتهم

(. )3

وهذا ما قضت به محكمة النقض الفلسطينية بقولها " ال يوجد في هذا القانون ما يمنع النيابة العامة

من إعادة فتح التحقيق وما يتلوه من إجراءات بما في ذلك التوقيف إذا تبين لها أن هناك أدلة ووقائع جديدة
على وقوع جريمة جديدة متالزمة مع التهم السابقة المنسوبة للمتهمين في ذات الملف التحقيقي " ()4

ولكن نظ ار إلى أن الدعوة بدخولها إلى حوزة المحكمة وخروجها من حوزة النيابة العامة فإن طلب

التعديل هذا يكون مشرط بشرطين األول :أن يكون التعديل باإلضافة أمام محكمة أول درجة حتى ال يترتب
على ذلك حرمان التمهم من إحدى درجات التقاضي ,والثاني  :البد أن يكون التعديل في مواجهة المتهم أو

مع إعالنه إذا كان غائبا(. )5

وال بد على المحكمة وهي بصدد تعديل التهمة أن تسبب قرارها بالتعديل حتى تتمكن محكمة النقض

من فرض رقابتها باعتبار التكييف القانوني من صورة من صور األخطاء في تطبيق القانون وهذا ما

قضت به محكمة النقض في أحد أحكامها بقولها "وجوب بيان أسباب تعديل التهمة " ()6

()1رؤوف عبيد  ,مبادئ االجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص  , 525ايمن صباح جواد الالمي  ,مرجع سابق ص198
()2ياسين المشهداني  ,التهمة وتطبيقاتها في القضاء الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 116
( )3عبد الحميد الشواربي  ,سلطة المحكمة الجنائية في تكييف وتعديل وتغيير وصف االتهام  ,مرجع سابق  ,ص 31
()4استئناف عليا جزاء رقم () 73/3جلسة  1973/3/10الحايك  2003ص5
()5مأمون سالمة  ,االجراءات الجنائية  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق  ,ص 135
( )6استئناف عليا جزاء رقم () 73/3جلسة 1973/3/10الحايك  2003ص5
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المطلب الثالث

سلطة المحكمة في تصحيح الخطأ المادي والسهو الوارد في التهمة
ينص قانون اإلجراءات الفلسطيني على أنه " إذا وقع خطأ مادي في الحكم ال يترتب عليه البطالن,
تتولى المحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ,ويتم التصحيح في

غرفة المداولة ,ولها أيضا بناء على طلب وكيل النيابة العامة تصويب كل خطأ مادي وقع في قرار االتهام"

(. )1

أجاز المشرع للمحكمة أن تقوم من تلقاء نفسها بإصالح كل خطأ مادي وتضارب كل سهو في عبارات

االتهام أو الحكم  ,شريطة أن ال يكون الخطأ المادي أو السهو من شأنه أن يرتب بطالن الئحة االتهام ,
كما يشترط تضارب الخطأ المادي أو السهو أن ال يترتب على الخطأ تعديل في الواقعة المرفوعة بها

الدعوى(. )2

أو تجهيل االتهام المنسوب للمتهم في الئحة االتهام  ,كما يذكر في الئحة االتهام أن الواقعة نصب

بينما في الحقيقة سرقة  ,ومن أمثلة الخطأ المادي أيضا تعديل تاريخ الواقعة وتعديل اسم المجني عليه

والخطأ في تحديد الشيء موضوع السلوك االجرامي (. )3

والمحكمة عند قيامها بتصحيح الخطأ المادي أو السهو فإنها غير ملزمة بلفت نظر المتهم إلى أصالح

األخطاء المادية أو تدارك السهو ,غير أنها ملزمة بذلك إذا كان الخطاء والسهو يرافق توجيه التهمة وتمكين
المتهم من تقديم دفاعه إذا كان الخطأ والسهو من شأنه التأثير في حق المتهم في الدفاع عن نفسه()4

وبإمعان النظر في نص المادة()283والمادة()916من التعليمات القضائية للنائب العام والتي جاءت

مطابقة لها فإن هذه المادة جاءت قاصرة من عده وجوه :

حيث أنها تناولت موضوع تصحيح الخطأ المادي في الحكم دون أن تشير إلى لفظ السهو في عبارات الحكم

أو االتهام أما الوجه الخر وهو الشق الثاني من المادة أنها استخدمت لفظ (ولها أيضا بناء على طلب
وكيل النيابة تصويب كل خطأ مادي وقع في قرار االتهام) حيث أغفل هذا النص أن تضاف إلى تصويب

الخطأ المادي تدارك عبارات السهو أيضا  ,بمفهوم المخالفة لتلك العبارة إذا لم يطلب وكيل النيابة تصويب
الخطأ المادي فإنه ال يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها تدارك الخطأ المادي والسهو في العبارات  ,فكان من

األجدر على المشرع أن يعطي الحق للمحكمة من تلقاء نفسها تصحيح الخطأ المادي وتدارك السهو في

عبارات االتهام من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم كما فعل في الشق األول من ذات المادة في

حالة وقوع الخطأ المادي في الحكم .

والحقيقة أن ما جرى عليه العمل في المحاكم الفلسطينية في قطاع غزة أنه إذا صادف القاضي أو

وكيل النيابة خطأ مادي أو سهو في عبارات االتهام ليس من شأنها اإلخالل باإلحاله أو تجهيل أحد
()1المادة () 283من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة  ,2001والمادة 916التعليمات القضائية للنائب العام 2006
()2عبدالفتاح مراد  ,التصرف في التحقيق الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص  , 164ايمن صباح جواد الالمي  ,مرجع سابق ,ص221
()3رؤوف عبيد  ,مبادئ االجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 531
()4ياسين المشهداني  ,التهمة وتطبيقاتها في القضاء الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 124
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عناصرها حيث يقوم وكيل النيابة بتصحيح الخطأ إذا كان بسيطا في الئحة االتهام المودعة في ملف
المحكمة ويقوم بالتوقيع علية  ,وفي حال كان الخطأ أو السهو كبي ار تقوم المحكمة بتأجيل نظر القضية

وامهال وكيل النيابة مدة زمنية لتقديم الئحة اتهام معدلة.

المطلب الرابع

سلطة المحكمة في تعديل مواد القانون
الحقيقة أن المحكمة ملزمة دائما بتطبيق النص الصحيح على الواقعة الجرمية المرفوعة بها الدعوى ,

ما دام لم يترتب على التعديل المنصب على مواد القانون تغيير وصف أو التعديل في التهمة (. )1
وهذا ماقضت به محكمة النقض الفلسطينية بقولها "يجوز تعديل مادة االتهام " ()2

وتجدر اإلشارة إلى أ ن المحكمة غير ملزمة وهي بصدد أجراء التعديل في مواد القانون إلى لفت النظر

الدفاع إلى هذا التعديل ,فإذا أودعت الئحة االتهام ضد متهم لدى المحكمة بتهمة القتل قصداُ المؤثمة بنص

المادة( ) 214ولكن تم وضع مادة القتل غير القصد وهي( ) 213بدال من(  )214للمحكمة أن تعدل المادة

وتطبق المادة الصحيحة ,وهذا األمر ال يلزم المحكمة بلفت نظر الدفاع لوقوع خطأ مادي في نص المادة

القانونية (. )3

وبإمعان النظرفي المادة( ) 276من قانون اإلجراءات الجزائية وهي بصدد الحديث عن مشتمالت

الحكم الجزائي تطلب أن يشتمل الحكم على المادة القانونية المنطبقة على الفعل في حالة اإلدانة ,

وبمقارنتها بالمادة( ) 241من ذات القانون وهي بصدد الحديث عن مشتمالت الئحة االتهام حيث أن ما
نصت عليه المادة( ) 276ليس شرطا أن تكون نفس المادة القانونية التي تطلبها نص المادة() 241حيث

أنه يجوز للمحكمة تعديل نص المادة بما يتماشى مع صحيح القانون دون أن يمس ذلك أصل الواقعة

المرفوعة بها الدعوى  ,ويعد من قبيل الخطأ المادي في مواد القانون أن تكون الواقعة باالشتراك كالسرقة
باالشتراك خالف نص المادة( )270من قانون العقوبات دون إضافة المادة( )23وهي الخاصة باالشتراك
ففي تلك الحالة يجوز للمحكمة أن تعدل الخطأ المادي في الئحة االتهام واضافة مادة االشتراك .

()1مأمون سالمة  ,االجراءات الجنائية  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق  ,ص 138
()2استئناف عليا جزاء رقم( ) 75/160جلسة  1976/1/17الحايك  2003ص171
()3عبد الحميد الشواربي  ,سلطة المحكمة الجنائية في تكييف وتعديل وتغيير وصف االتهام  ,مرجع سابق  ,ص 132
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المطلب الخامس

التزام المحكمة بتنبيه المتهم عند تعديل التهمة أو تغيير الوصف القانوني
يجب عند تعديل التهمة أو تغير الوصف القانوني أو تدارك الخطأ المادي أو السهو في عبارات
االتهام أن يتم تنبيه المتهم لهذا التغيير والتعديل ,فإن طلب أجال لتحضير دفاعه وجب منحه ذلك الطلب ,
وهذا القاعدة هي تطبيق للمبدأ السابق والقاضي بوجوب إعالم المتهم بالتهمة المنسوبة إليه في الئحة

االتهام ()1

واذا ما حجزت القضية للحكم وأرادت المحكمة تعديل التهمة بإضافة ظرف مشدد وجب عليها فتح باب

المرافعة واعالن المتهم بالظرف الجديد  ,فإذا لم تقم بتنبيه المتهم بالتعديل الجديد لتقديم دفاعه تكون
إجراءات المحاكمة مشوبة بعيب جوهري يبطل الحكم (. )2

واذا كان في الدعوى أكثر من متهم البد من تنبيه كل متهم إلى تغيير الوصف مادام يشمله  ,والسبب

في ذلك أن المتهمين الذين لم يتم تنبيهم إلى التعديل أو التغيير قد يظنون أن السبب في ذلك أن المحكمة

ال ترغب في تغيير الوصف القانوني بالنسبة لهم وبالتالي ال يترافعون على أساس الوصف الجديد وهذا

ايضا يضر بمصالحهم (. )3

وتجدر اإلشارة إلى أن التنبيه غير واجب في الحوال التالية :

أوال :حالة تعديل التهمة بطريق االستبعاد طالما أن المحكمة قد نزلت عن الوصف األخف دون إسناد واقعة
مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عما عليه الدعوى األصلية .

ثانيا :حاله تعديل الوصف مع بقاء الوقائع المرفوعة عنها الدعوى كما هي حيث تكون العقوبة المترتبة على
الوصف الجديد ال تتجاوز عقوبة الوصف القديم (. )4

وبمفهوم المخالفة فإن الزامية تنبيه المحكمة للمتهم ال تكون إال حينما يكون التعديل والتغير من شأنه

إسناد وقائع جديدة لم تورد في الئحة االتهام حتى لو كان التعديل إلى وصف أخف  ,كذلك حينما يكون
الوصف بإضافة ظروف مشددة(. )5

ولم يتطلب القانون شكال خاصا لتنبيه المتهم إلي تغير الوصف أو تعديل التهمة  ,حيث أن التنبيه قد

يكون صريحا  ,فتجري المحكمة التعديل والتنبيه في مواجهة الدفاع والمتهم وتطلب منه أن يترافع على

أساس الوصف الجديد (. )6

وقد يكون التعديل ضمنيا  ,وهو ال يكون إال حيث تقرر المحكمة إجراء التعديل أو التغيير في الفترة

التالية لقفل باب المرافعة  ,إال أنها تكون قد أخذت في تكوين عقيدتها.بالنسبة لقرار التعديل أثناء المرافعة
ولم يصرح به للدفاع وانما أفصحت له بطريقة ضمنية أن يدخل في اعتباره الوصف الجديد(. )7

()1عبدالفتاح مراد  ,التصرف في التحقيق الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 165
( )2عبد الحميد الشواربي  ,سلطة المحكمة الجنائية في تكييف وتعديل وتغيير وصف االتهام  ,مرجع سابق  ,ص 65
()3عبد الرؤف مهدي  ,شرح القواعد العامة  ,لالجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 1287
()4مأمون سالمة  ,االجراءات الجنائية  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق  ,ص 140
()5ياسين المشهداني  ,التهمة وتطبيقاتها في القضاء الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 105
()6رؤوف عبيد  ,مبادئ االجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص ,530ايمن صباح جواد االمي  ,مرجع سابق227
()7الحميد الشواربي  ,سلطة المحكمة الجنائية في تكييف وتعديل وتغيير وصف االتهام  ,مرجع سابق  ,ص 69
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أما في ما يتعلق بوقت وقوع التنبيه فإنه ال يلزم أن يكون التنبيه قد وقع بعد صدور قرار المحكمة
بالتعديل  ,إذ يكفي أن يكون قد حقق الغرض منه بتوجيه دفاع المتهم الوجهه التي تشمل أيضا الوصف أو

التعديل الجديد حتى لو ن كان ذلك قبل صدور قرار المحكمة(. )1

وباإلطالع على الشق الثاني من نص المادة ( )270اإلجراءات الجزائية والذي جاء فيها " إذا كان

التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية للمدة التي تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من
تحضير دفاعة عن التهمة المعدلة " .

والحقيقة أن مسلك المشرع الفلسطيني بشأن صالحية المحكمة بتنبيه المتهم بالتعديل الجديد جاء في

حالة كون أن التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد  ,وبمفهوم المخالفة فإن التعديل الجديد إذا لم يعرض المتهم
لعقوبة أشد فإن المحكمة غير ملزمة بتنبيه المتهم هذا من جانب .

أ

ما من جانب أخر فإن صيغة النص لم تأت بأسلوب الوجوب وااللزام للمحكمة بضرورة التنبيه حيث

استخدم عبارة تؤجل القضية وكان من األجدر على المشرع أن يستخدم عبارة يجب على المحكمة أو تلتزم

المحكمة .

كذلك ما يأخذ على النص أنه أعطى المحكمة الحق في التأجيل لتمكين المتهم من تحضير دفاعة في

جميع الحاالت سواء طلب المتهم التأجيل أو لم يطلب التأجيل وكان من األجدر على المشرع أن يضيف

عبارة (إن طلب ذلك ) ليكون بشكل واضح وال يكون بحوزة المتهم أي أوجه دفاع فالتالي فإن تأجيل يبطئ
اإلجراءات ,و هذا يتنافى مع سرعة إنجاز الملفات .

أيضا لنا مالحظة أخيرة على صياغة النص حينما اقتصر نص المادة بخصوص التعديل على تعديل

التهمة في ح ين تجاهل تعديل الوصف القانوني وتدارك السهو وتعديل الخطأ المادي في عبارات االتهام
والتعديل الواقع على مواد القانون  ,فمن خالل قراءة صياغة النص فإننا نجد أن المشرع قد خلط بين تعديل

الوصف القانوني وتغيير التهمة حيث أن تعديل الوصف القانوني يقع على الحالة المعنوية للتهمة على

العكس من تغيير التهمة والذي يقع على الحالة المادية لها كما سبق اإلشارة الى ذلك  ,وما يؤكد سالمة
هذا الرأي أنه استخدم عبارة الوصف القانوني في أكثر من موطن في قانون اإلجراءات الجزائية .

وعليه نقترح تعديل(  )270لتصبح كالتالي -:

" يجوز للمحكمة ان تعدل الوصف القانوني للواقعة أو تغير التهمة أو تتدارك السهو في عبارات االتهام أو
تعدل الخطأ المادي أو تعدل مواد االتهام شريطة أن اليبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة

المقدمة  ,وبجب على المحكمة إن كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد أن تؤجل القضية للمدة التي تراها

المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير أوجه دفاعة على التهمة المعدلة أن هو طلب ذلك"

()1مأمون سالمة  ,االجراءات الجنائية  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق  ,ص 145
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المبحث الثالث

سلطة محكمة االستئناف والنقض في التكييف القانوني
سنقسم هذا المبحث الى مطلبين  ,سنتناول في المطلب األول سلطة محكمة االستئناف في التكييف القانوني
 ,وفي المطلب الثاني سنتناول سلطة محكمة النقض في التكييف القانوني ,وذلك على النحو التالي -:
المطلب الول

سلطة المحكمة االستئنافية فى التكييف
ما استقر علية فقها وقضاء وما قرره القانون بان محكمة االستئناف من واجبها اعطاء الواقعة وصفها
الصحيح غير ملتزمة بوصف النيابة العامة المحالة به الدعوى وغير ملتزمة ايضا بوصف محكمة

الموضوع  ,حتى وان كانت محكمة اول درجة غير مخطئة في وصفها ,ولكن ذلك بضوابط محددة تتمثل

في تقييدها بحدود الدعوى كما رفعت من قبل النيابة العامة وفي حدود الجزء المستأنف من الحكم .

وفي ما يلي نعرض لهذا الموضوع من خالل تقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع األول التقييد

بوقائع الدعوى  ,وفي الفرع الثاني نتناول التقييد بالجزء المستأنف من الحكم  ,وذلك على النحو التالي -:
الفرع الول

التقيد بوقائع الدعوى
في بادئ األمر وقبل الخوض في غمار ماهية تقيد المحكمة بوقائع الدعوى البد من معرفة طبيعة

محكمة االستئناف هل هي محكمة موضوع أم قانون ؟ الحقيقة ان التعليمات القضائية للنائب العام 2006
نصت على أ ن االستئناف طريق عادي للطعن في األحكام الصادرة من محاكم أول درجة تتيح النظر مرة

أخرى في موضوع الدعوى أمام محكمة أعلى درجة تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين ويستهدف إلغاء

الحكم المطعون فيهأو تعديله(. )1

وما يأكد ذلك نص المادة( ) 333من قانون اإلجراءات الجزائية والتي نصت على" تجري في

المحاكمة االستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعالنية المحاكمة واجراءاتها وصيغة الحكم النهائي ,ولزوم
الرسوم والنفقات ,وفرض العقوبات ,واالعتراض على الحكم الغيابي ,ولمحكمة االستئناف الصالحيات

المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار في حالة ف ارره ,أو في حالة عدم حضوره إلى
المحكمة بعد تبليغه بموعد المحاكمة إذا كانت الدعوى ممنظورة امامها ".

ويتضح من مجموع النصوص السابقة أن محكمة االستئناف هي محكمة موضوع وقانون يثبت لها ما يثبت

لمحكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى .

ومفاد تقيد المحكمة االستئنافية بوقائع الدعوى  ,أي تقيدها بالوقائع التي طرحت أمام محكمة الدرجة

األولى والتي فصلت فيها في الحكم المستأنف  ,بالتالي يتعين على المحكمة أن ال تنظر وقاع لم تطرح
()1المادة () 997التعليمات القضائية للنائب العام 2006
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أمام محكمة أول درجة  ,كما ال يجوز لها أن تدخل متهمين لم يسبق أن تم محاكمتهم أمام محكمة الدرجة

األول واال بتلك كانت قد أخلت بمبدأ التقاضي على درجتين لكن لها أن تتعرض لبحث أدلة ودفوع جديدة()1

.

وفي ذلك قضت محكمة االستئناف العليا بغزة بقولها " اليجوز طرح وقائع جديدة أمام محكمة

االستئناف لم تعرض على محكمة أول درجة " ()2

وفي هذا الموضوع قضت محكمة االستئناف العليا بغزة بقولها " وحيث أنه لما كانت الواقعة التي

جاءت بالئحة االستئناف جديدة لم تعرض على محكمة الدرجة األولى ولم تحقق وكانت تحقيقها ضروريا

إلمكان تحديد موقف المستأنف من التهمة المسندة إليه قد يتغير معه وجه الحكم عليه لما كان ذلك تعين

إلغاء الحكم المستأنف واعادة القضية للمحكمة المركزية لتحقيق تلك الواقعة ودفاع المستأنف المؤسس عليها
والفصل في الدعوى من جديد على ضوء ما يظهر في هذا التحقيق " (. )3

كذلك قضت محكمة االستئناف العليا في حكم آخر بقولها "يجوز لمحكمة االستئناف تعديل وصف

التهمة حيث أنه لمحكمة االستئناف حين الفصل في االستئناف أن تبسط الحكم القانوني الصحيح على

الواقعة المطروحة وأن تسبغ عليها الوصف السديد الذي يبرز نوع الجرم " ()4

وما يجدر مالحظته أن المحكمة االستئنافية وان كانت مقيدة بالوقائع التي سبق طرحها على محكمة

أول درجة  ,إال انها غير مقيدة بدفوع الخصوم وطرق دفاعهم فيجب على المحكمة االستئنافية النظر في
كل ما يعرضه الخصوم في الدعوى تأييدا أو دحضا للتهمة ,حتى وان كان هذا الدفع أول مرة يثار أمامها
مع مراعاة مبدأ عدم قبول أي دفع يثار ألول مرة أمام محكمة االستئناف إذا كان من دفوع التي تسقط بعدم
إبداءها أمام محكمة أول درجة كالدفع يبطالن التكليف بالحضور (. )5

ومبدا التقاضي على درجتين يقتضي من المحكمة االستئنافية أن تتقيد ليس فقط بالوقائع المطروحة

أمام محكمة الدرجة األولى  ,ولكن يجب أن تكون هذه الوقائع قد تم فصلها في الحكم المستأنف إذا كانت
محكمة أول درجة قد أضافت ظرفا مشددا أو استبعدت بعض العناصر فيها يجوز للمحكمة االستئنافية أن
تنظر في العناصر المستبعدة والظروف المشددة وذلك كونها عناصر عرضت على محكمة أول درجة حيث

باستبعادها واضافتها يعتبر ذلك فصال في الواقعة(. )6

واذا كانت المحكمة االستئنافية مقيدة بالوقائع المشمولة في الحكم المستأنف فإن ذلك يكون في إطار

الوقائع المرفوع عنها الدعوى أمام محكمة أول درجة ,فإذا حدث وتجاوزت محكمة أول درجة وحكمت

()1رؤوف عبيد  ,مبادئ االجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 747
()2استئناف عليا جزاء رقم () 61/36جلسة  1961/11/8الحايك ج  18ص 32
()3استئناف عليا جزاء فلسطيني رقم ( ) 61/63جلسة  1961/11/18وليد الحايك الجزء  18ص 32
()4استئناف عليا جزاء رقم() 64/ 94جلسة  1965/2/21الحايك ج19ص56
()5محمد سعيد نمور  ,اصول االجراءات الجزائية  ,مرجع سابق  ,ص 574
() 6ساهر الوليد  ,شرح قانون االجراءات الجزائية  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق  ,ص , 281محمد علي سويلم  ,تكييف الواقعة االجرامية ,
مرجع سابق ,ص370
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باإلدانة في واقعة لم ترفع فيها الدعوى فإنه يجب على المحكمة االستئنافية أن تلغي الحكم المستأنف

وتفصل في الوقائع التي رفعت بها الدعوى(. )1

واذا ما تقيدت محكمة االستئناف بنظر دعواها بالقيود السابقة فإن االستئناف ينقل الدعوى إلى

المحكمة االستئنافية بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة أول درجة  ,وللمحكمة االستئنافية بعد ذلك أن

تنظر في الدعوى بكامل حريتها ,فيجوز لها تعديل وصف التهمة بما يتفق ووقائع الدعوى  ,كما لها أن

تضيف إلى التهمة الظروف المشددة كان تضيف شرط سبق االصرار إلى جريمة القتل شريطة مراعاة أن ال
يجوز للمحكمة االستئنافية تشديد العقوبة في حكم االستئناف أعماال لمبدأ ال يضار الطاعن بطعنه(. )2

وهذا ما قضت به محكمة االستئناف العليا بقولها "يجوز لمحكمة االستئناف أن تعدل التهمة إلى

الوصف الصحيح المنطبق عليها طالما أنها التخرج عن الوقائع المطروحة " (. )3

وفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية " إن محكمة االستئناف وبصفتها محكمة موضوع مقيدة في

حكمها بتطبيق القانون على الوقائع المطروحة أمامها فكان عليها التحقق من الخصائص التي أوجبها

القانون لتوافر تلك الجريمة وتحقق أركانها والتتقيد في ذلك بالتكييف القانوني المرفوعة به الدعوى كما ورد

في قرار االتهام والئحته الصادرين عن النيابة العامة  ,وعليها أن تبحث الوقائع من جميع الوجوه وتقضي
بما يثبت لديها غير مقيدة بالوصف الذي جاء بإسناد النيابة العامة بل من واجبها ان تصف الواقعة

بالوصف الصحيح الذي يسبغه القانون على ذلك الفعل طبقا لمؤدى المادة( ) 270من قانون اإلجراءات

الجزائية ألن محكمة الدرجة األولى لم تتقيد بالواقعة التي اقتنعت بها عند تطبيق القانون مما أوقعها في فهم
خاطئ في تطبيق القانون االمر الذي أدى الى اختالف التكييف القانون للوقائع التي أقدم عليها المتهم (.)4

كذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية " إن محكمة االستئناف وبصفتها محكمة موضوع مقيدة في

حكمها بتطبيق القانون على الوقائع المطروحة أمامها فكان عليها التحقق من الخصائص التي أوجبها

القانون لتوافر تلك الجريمة وتحقق أركانها والتتقيد في ذلك بالتكييف القانوني المرفوعة به الدعوى كما ورد
في قرار االتهام والئحته الصادرين عن النيابة العامة " (.)5

وأيضا قضت المحكمة في حكم آخر "إن محكمة االستئناف غير مقيدة بالوصف الذي جاء باسناد

النيابة العامة بل من واجبها ان تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي يسبغه القانون على ذلك الفعل طبقا
لمؤدى ومفهوم المادة(  )270من قانون اإلجراءات الجزائية ومن حقها في سبيل ذلك تقدير الدليل ومناقشته

واستخالص الواقعة من خالل أوراق الدعوى حتى تتمكن محكمتنا من بسط رقابتها على قرار الحكم

المطعون فيه " (. )6

()1مأمون سالمة  ,االجراءات الجنائية  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق  ,ص 417
()2محمد سعيد نمور  ,اصول االجراءات الجزائية  ,مرجع سابق  ,ص 575
()3اسنئنتف عليا جزاء رقم() 58/45جلسة 1959/4/4الحايك ج  17ص)91
()4نقض جزاء رقم( ) 2010/1جلسة  2010/4/12رام هللا المجلة القانونية ع 3ص 156
( )5نقض جزاء رقم( ) 2009/16جلسة  2009/7/9رام هللا المجلة القانونية ع 2ص 161
()6نقض جزاء رقم ( ) 2010/66جلسة  2010/4/12المجلة القانونية ع  3ص 179
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كذلك قضت في حكم آخر بقولها " يحق لمحكمة االستئناف تعديل حكم محكمة آول درجة بتشديد
العقوبة آو تخفيفها على آن تكون ضمن العقوبة المقررة قانونا استناداَ لما تملكه من حق الرقابة القانونية
والموضوعية على الحم الصادر وال رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك"()1

يتضح من السابقة األخيرة أن يجوز للمحكمة االستئنافية تشديد العقوبة وال يتأتى ذلك إال من خالل

ظرف مشدد للعقوبة وهذا وجه االستدالل من السابقة .

وتملك المحكمة االستئنافية اسباغ الوصف القانوني السليم على الواقعة حتى وان لم تخطئ محكمة

أول درجة في التكييف  ,حيث أنها وان كانت مقيدة فيما ورد في تقرير االستئناف إال أنها غير مقيدة
باألسباب التي بني عليها االستئناف  ,بل عليها أن ترفع األمور إلى نصابها الصحيح وذلك بتصحيح

األخطاء القانونية التي وقع فيها الحكم المستأنف ()2

وتجدر اإلشارة أنه ليس للمحكمة االستئنافية أن تعدل التهمة بإضافة ظرف مشدد إذا ثبت لها توفر

هذا الظرف أثناء المحاكمة االستئنافية  ,ويستثنى من ذلك أي ظرف لم يظهر إال بعد صدور الحكم
االبتدائي حيث أنه في تلك الحالة يجوز للمحكمة االستئنافية أن تعدل التهمة(. )3

وهذا ما قضت به محكمة االستئناف العليا بقولها " بأنه يجوز لمحكمة االستئناف تشديد العقوبة إذا

كانت التهمة من التهم الخطيرة بصورة من شأنها أن تؤدي إلى االخالل باألمن" ()4

كما يجوز للمحكمة االستئنافية أن تقوم بتعديل التهمة بإضافة عناصر جديدة  ,شريطة أن

تكون الوقائع التي استند عليها التعديل سبق وأن عرضت على محكمة الموضوع ومثال ذلك إضافة العاهة
إلى تهمة الضرب الصادر بشأنها الحكم المستأنف(. )5

كما أن لمحكمة االستئناف أن تصحح كل خطأ مادي أو تدارك كل سهو في عبارات االتهام  ,وذلك

شريطة تنبيه المتهم إلى هذا التعديل أو التغير حتي يتمكن من تحضير أوجه دفاعه(. )6

وتجدر اإلشارة إلى أن المحكمة االستئنافية وهي بصدد نظر الواقعة واذا ما قررت إلغاء الحكم المستأنف
فهي بالخيار إما أن تفصل في موضوع الدعوي بنفسها وبالتالي اتباع اإلجراءات الخاصة بتعديل التهمة

وتغير وصفها القانوني واصالح األخطاء المادية السابقة اإلشارة إليها ,واما أن تعيد الدعوي إلى المحكمة
التي أصدرت الحكم مع تعليمات للسير بموجبها  ,و األخيرة هي من تملك تعديل التهمة وتغير الوصف

القانوي على ضوء تعليمات المحكمة االستئنافية (. )7

وهذا ما أكدته محكمة النقض الفلسطينية في حكم حديث لها بقولها  " ,حيث أن محكمةاالستئناف بما

لها من صالحية بموجب نص المادة(  )337من قانون االجراءات الجزائية إلغاء الحكم المستأنف لمخالفته
()1نقض جزاء رقم () 2004/68جلسة 2005/2/16غزة مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية اصدار المكتب
االفني  2010ص115
()2مأمون سالمة  ,االجراءات الجنائية  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق  ,ص 419
()3رؤوف عبيد  ,مبادئ االجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 748
()4استئناف عليا جزاء رقم( ) 50/73جلسة 1951/1/1الحايك ج 15ص)67
()5ساهر الوليد  ,شرح قانون االجراءات الجزائية  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق  ,ص 286
()6محمد سعيد نمور  ,اصول االجراءات الجزائية  ,مرجع سابق  ,ص 575
()7ساهر الوليد  ,شرح قانون االجراءات الجزائية  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق  ,ص 304
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القانون أو ألي سبب آخر ولها بعد ذلك أما أن تحكم بأساس الدعوى أو إعادة الدعوى للمحكمة التي
أصدرت الحكم أي أن لها استبدال قناعة محكمة الدرجة األولى بالقناعة التي تكونها والحكم في أساس
الدعوى دون أن يكون لمحكمة النقض حق الرقابة عليها في ذلك " ()1

وأيضا نص المادة ( )337إجراءات جزئية حيث نصت على (إذا ألغي الحكم لمخالفة القانون أو ألي

سبب آخر تقضي المحكمة في أساس الدعوى أو تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم بتعليمات

للسير بموجبها, ).وايضا هذا ما نصت عليه المادة( ) 1017من التعليمات القضائية للنائب العام .
الفرع الثاني

التقيد بالجزء المستأنف من الحكم
األصل أنه باالستئناف تطرح الدعوي أمام المحكمة االستئنافية في الحدود التي وردت في تقرير

االستئناف  ,وذلك كون أن هو طريق شرعه المشرع لمصلحة من يسلكه ,وعليه فأن تقرير االستئناف هو
الذي يحدد في الحكم المستأنف الجزء من الحكم الذي يطعن فيه باعتباره فصل في واقعة من واقع الدعوي

وكان فصله فيها غير صالح المستانف وعلية فإن المستأنف بالخيار أما أن يطعن في الحكم المستأنف

برمتة ويترتب على ذلك أن تعرض الدعوي الجزائية برمتها أمام المحكمة االستئنافية  ,أما إذا اقتصر
المستأنف استئنافه على جزء محدد من الحكم المستأنف فأن الدعوي تطرح على المحكمة االستئنافية بقدر

الجزء المستأنف ()2

وهذا ماقضت به محكمة االستئناف العليا بقولها " حيث أنه من المقرر إن المحكمة االستئنافية تتقيد

بالوجه الذي اقيم عليه االستئناف ,حيث قالت بأن أسباب االستئناف وطلبات المستأنف الختامية تنصب
على الحكم الصادر عن تهمة السطو ولم تتعرض البتة لما قضي به عليه بخصوص تهمة الخطف وذلك

يقطع الداللة إن طعنه الراهن قاصر على الحكم بإدانته بالتهمة األولى وهي السطو " ()3

حيث أنه يجوز للنيابة العامة أن تقصر استئنافها في حكم البراءة على ثبوت الواقعة أو الخطأ في

تطبيق القانون ,كما يجوز لها أن تستأنف الحكم في تهمه دون األخرى,وبالنسبة لمتهم دون األخر ,وفي
تلك الحالة ال يجوز للمحكمة االستئنافية التعرض للحكم فيما فصل فيه من وقائع لم يتناولها هذا التقرير اي

تقرير االستئناف (. )4

وللمتهم في المقابل أن يستأنف حكم اإلدانة لعدم ثبوت الواقعة أو الخطأ في تطبيق القانون أو في

تأويلة أو لتخفيف العقوبة ,أو لتقديم التنازل اذا كان القانون يعلق الدعوي الجزائية على شكوى  ,وله أن
يستأنف الحكم في تهمة دون األخر  ,ويجوز ألحد المتهمين في حال تعددهم أن يستأنف الحكم بالنسبة له

دون باقي المتهمين (. )5

()1نقض جزاء فلسطين رقم 2010/115جلسة , 2010/10/31المجلة القانونية ع  3ص267
()2مأمون سالمة  ,االجراءات الجنائية  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق  ,ص 422
()3استئناف عليا جزاء رقم() 65/11جلسة  1965/3/30الحايك ج 19ص75
()4ساهر الوليد  ,في شرح قانون االجراءات الجزائية  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق ص 286
()5رؤوف عبيد  ,مبادئ االجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 749
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وفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية بقولها " اليجوز للمحكمة أن تعدل وصف التهمة المسندة
للمتهم طبقا لنص المادة( ) 270من قانون االجراءات الجزائية ألن هذا التعديل سوف يبنى على وقائع لم
يشملها قرار االتهام والئحته والبينة المقدمة في الدعوى وأنه ليس من اختصاص محكمة البداية بصفتها

االستئنافية خلق جرائم جديدة لم تكن محل طعن امامها "(. )1

وتجدر اإلشارة إلى أنه متى كان المستأنف هو المحكوم عليه وحده هنا ال يجوز أن يضار من

استئنافه  ,وذلك بتعديل الحكم في غير مصلحته حيث أنه على المحكمة االستئنافية أن تتقيد بمراعاة
مصلحة المحكوم عليه إذا كان هو المستأنف  ,إال أن هذا ال يمنعها من تغير الوصف القانوني للواقعة أو
اضافة ظرف مشدد ال يترتب على ذلك تشديد العقوبة عما كانت عليه أمام محكمة أول درجة ( , )2حيث

ينص قانون اإلجراءات الجزائية على أنه " ال يضار المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني المسؤول عن
الحقوق المدنية باستئنافه" ( , )3كذلك ال يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها وال إلغاء الحكم الصادر بالبراءة
إال بإجماع أراء قضاة المحكمة اذا كان الحكم مستأنف من النيابة العامة ,حيث نص قانون اإلجراءات

الجزائية على ذلك بقولة "  -1إذا كان االستئناف مرفوعا من النيابة العامة ,فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو

تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته

 -2ال يجوز تشديد العقوبة وال إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إال بإجماع آراء قضاة المحكمة التي تنظر
االستئناف. )4( ).

والحكمة من ذلك هو وجوب أن يكون لرأي محكمة أول درجة اعتباره اي أنه إذا كان هناك مجال

للترجيح فمن األفضل أن يتم ترجيح ما قضي فيه قاضي محكمة أول درجة والذي سمع وناقش كامل

القضية أمامه(. )5

تجدر اإلشارة إلى أن المحكمة االستئنافية أثناء نظر الدعوى في حدود ما طعن فيه ال تتقيد برأي

محكمة أول درجة  ,بما فصل فيه الحكم في وقائع الدعوى األخرى التي لم يتناولها التقرير ولو ترتب على
ذلك وقوع التناقض بين حكمين محكمة اول درجة وحكمة ثاني درجة  ,ومثال ذلك أن استئناف بعض
المتهمين دون البعض األخر فتقضي المحكمة االستئنافية ببراءة المتهم المستأنف ألي سبب كان دون باقي

المتهمين الذين لم يتقدموا باالستئناف (. )6

وعليه إذا كان المتقدم باالستئناف هو المتهم فإنه ال يجوز أن يضار باستئنافه كما سبق اإلشارة إلى

ذلك  ,وفي المقابل إذا كانت النيابة العامة هي من تقدمت باالستئناف فالمحكمة أن تأييد الحكم أو تلغيه أو
تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته(. )7

( )1نقض جزاء رقم () 2009/47جلسة 2009/6/23رام هللا المجلة القانونية ع 1ص263
()2محمد سعيد نمور  ,اصول االجراءات الجزائية  ,مرجع سابق  ,ص 579
()3نص المادة(  ) 332قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة ,2001المادة( ) 1011التعليمات القضائية للنائب العام 2006
()4نص المادة () 342من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة ,2001المادة ( ) 1023التعليمات القضائية للنائب العام 2006
()5حسن صادق المرصفاوي  ,اصول االجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 804
()6مأمون سالمة  ,االجراءات الجنائية  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق  ,ص 423
()7المادة(  )1/ 342من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة  ,2001المادة ( ) 1022التعليمات القضائية للنائب العام 2006
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حيث أن طرح الدعوى الجنائية أمام محكمة االستئناف بناء على استئناف النيابة العامة فإن ذلك يمنح
المحكمة االستئنافية الحرية الكاملة في ما تراه حتى ولو كان األمر بعكس طلبات النيابة العامة أو متماشيا
معها ,والعلة من ذلك أن النيابة العامة هي تمثل الحق العام والمجتمع والذي يهمه براءة وادانة المجرم (.)1
وينص قانون اإلجراءات الجزائية " تستأنف بحكم القانون األحكام الصادرة بعقوبة اإلعدام والسجن المؤبد

ولو لم يتقدم الخصوم بذلك" (. )2

يتضح من هذا النص أن االستئناف في تلك الحالة يكون بحكم القانون ,أي ال يتوقف على إرادة النيابة

العامة أو المحكوم عليه كما أن قاعدة ال يضار المستأنف باستئنافه ال تنطبق في تلك الحالة .

()1حسن صادق المرصفاوي  ,اصول االجراءات الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 803
()2المادة(  ) 327من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة  ,2001المادة( ) 1004التعليمات القضائية للنائب العام 2006
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المطلب الثاني

رقابة محكمة النقض على التكييف القانوني
لمحكمة النقض باعتبارها محكمة قانون سلطة مراقبة التكييف القانوني من عدة زوايا اولها باعتباره
خطأ في القانون ,ومن زاوية نظرية العقوبة المبررة  ,ومن زاوية عدم جواز الفصل في الدعوى مرتين بناء

على تغيير الوصف القانوني للواقعة .

وفي هذا المقام يقتضي الحديث عن تقسيم المطلب الى فرعين  ,الفرع األول نتناول فيه طبيعة الدور

الرقابي لمحكمة النقض  ,وفي الفرع الثاني نتناول التكييف القانوني كسبب من اسباب الطعن بالنقص
باعتبارها صورة من صور الخطأ في القانوني  ,وذلك على النحو التالي -:
الفرع الول

طبيعة الدور الرقابي لمحكمة النقض
تختص محكمة النقض بتقويم المعوج من جهة القانون  ,أي هي محكمة قانون من الدرجة األولى ,

مكلفة ببحث ما قضى فيه قاضي الموضوع  ,فإن وجدت أن ما أثبت قاضي الموضوع ال عقاب عليه أو أن

القاضي قد أخطأ في وصف الواقعة وذلك بإنزال نص قانوني محل آخر أوكل ما يخالف نصا صريحا في
القانون أو مبدأ قانوني متفق عليه  ,ففي تلك الحالة يحق لمحكمة النقض التدخل في قضاء محكمة أول

درجة(. )1

للفصل في النزاع وتتعرض لكافة المسائل الموضوعية والقانونية  ,فإن محكمة النقض على النقيض

من ذلك فالمحكمة هي للقانون وليست محكمة موضوع  ,ولما كانت الحالة هذه فال يجوز أن يعرض عليها
إال

ما يخالف القانون لتقوم بتوحيد المبادئ القانونية حتى تسير عليها المحاكم الدنيا(. )2

يعتبر طريق الطعن بالنقض طريقا غير عاديا أجازه القانون لألطراف الخصوم للطعن باألحكام النهائية

من أجل تمحيصها وتدقيقها بعناية تامة لمعرفة ما مدى تماشيها مع صحيح القانون من عدمه  ,بالتالي
ليس من شأن محكمة النقض التدخل في أصل وقائع الدعوى أو تقدير أدلتها وانما ينحصر دورها بالحاالت

المخالفة للقانون (. )3

وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا كان التكييف القانوني من مسائل القانون فإنه يخضع في جميع جوانبه

لرقابة محكمة النقض ,بينما إذا صاحب التكييف القانوني عنص ار واقعيا فإنه يفقد ليس قانونية وانما طرحه
على محكمة النقض بالتالي فإن التكييف القانوني المطروح على محكمة النقض يأخذ مفهوما مغاي ار للتكيف

المعروض أمام محكمة الموضوع  ,حيث أن التكيف المعروض أما محكمة الموضوع ينبني على واقع
وقانون ,فإن الشق القانوني هو الذي يعرض على محكمة النقض(. )4

()1سعاد حنا الصايغ  ,النقض الجزائي في فلسطين  ,مرجع سابق  ,ص 367
()2محمد محمود ابراهيم  ,النظرية العامة في التكييف القانوني للدعوى  ,في قانون المرافعات  ,دار الفكر الغربي  ,طبعة  ,1982ص 199
() 3حمدى السعدي  ,ومحمد باره  ,التكييف القانوني في المواد الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 182
()4محمد محمود ابراهيم  ,النظرية العامة في التكييف القانوني للدعوى  ,في قانون المرافعات ص 200

115

ولبحث مدى سلطة محكمة النقض في الرقابة على التكيف القانوني البد من التمييز بين الواقع والقانون

لمعرفة ما هو قانون وبالتالي يخضع لرقابة محكمة النقض وما هو واقع وبالتالي يخرج عن رقابة

المحكمة  ,سيما وأن التكيف القانوني كثي ار مايختلط بالواقعة محل التكييف  ,وهناك عدة معايير قيل بها
للتفرقة بين الواقعة والقانون وهي على النحو التالي:

 -1التمي يز بين األلفاظ التي حدد القانون معانيها واأللفاظ التي لم يحدد القانون معانيها فمثال /حدد
القانون معنى السرقة إال أنه لم يحدد معنى جسامة الخطأ الغيرعمدي ,لذلك فإن الخطأ في القانون

يتحقق عندما يكيف القاضي الواقعة خالفا للفظ قانوني محدد بالنص  ,وعلى العكس من ذلك إذا
انصبت المخالفة على لفظ قانوني غير محدد بنص اعتبر ذلك بمثابه خطأ في الواقع ال رقابة

لمحكمة النقض عليه(. )1

 -2التمييز بين التقدير القانوني والتقدير الغير قانوني  ,ومفاد ذلك أن هناك بعض األفكار يتم تحديدها
بطريقة مجردة وذلك عن طريق االستخالص المنطقي المجرد وهو ما يطلق عليه التقدير القانوني

هو الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وذلك كالقتل واالختالس ,أما األفكار التي ال يمكن تحديد

معناها بطريقة مجردة بل يتم تحديد مدلولها عن طريق األحساس الخاص للقاضي كالوسائل
االحتيالية في النصب واالهانة والسب والبدء في التنفيذ وهو ما يطلق عليه التقدير غير القانوني

وهو ما ال يخضع لرقابة محكمة النقض(. )2

 -3التميز بين التكييف العام والتكييف الخاص  ,ومفاد ذلك أنه في جميع الحاالت التي يكون فيها
التكييف القانوني قابال الكتساب أهمية والتي يصلح بموجبها للتطبيق على جميع الوقائع فإن هذا
التكييف يخضع لرقابة محكمة النقض ,أما التكييف القانوني المرتبط بواقعة معينة وهو التكييف

الخاص فإنه ال يخضع لرقابه مختصة النقض()3

والحقيقة ان التكييف القانوني يخضع لرقابة محكمة النقض أيا كانت األلفاظ التي يستعملها المشرع  ,سواء
كانت تنطوي على مدلول قانوني من عدمه  ,وسواء أكان التكييف القانوني منطقي مجرد مسبوق بإحساس
القاضي وسواء أكان تكييفا عاما أم تكييف خاص بحالة معينة (. )4
الفرع الثاني

التكييف القانوني كسبب من أسباب الطعن في النقض باعتباره صورة من صور الخطأ في القانون
ينص قانون اإلجراءات الجزائية على أنه ال يقبل الطعن بالنقض إال لألسباب التالية منها وهو ما يهمنا في

موضوع البحث " إذا كان الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره " ()5

.

()1امين مصط فى محمد  ,التمييز بين الواقع والقانون في الطعن بطريق النقض  ,دار المطبوعات الجامعية ص45
()2امين مصطفى محمد  ,التمييز بين الواقع والقانون في الطعن بطريق النقض  ,مرجع سابق ص46
()3احمد فتحي سرور  ,الوسيط  ,في قانون االجراءات الجنائية  ,الجزء الثالث ,مرجع سابق ,ص 281
()4امين مصطفى محمد  ,التمييز بين الواقع والقانون في الطعن بطريق النقض  ,مرجع سابق ص, 48محمد علي سويلم  ,مرجع سابق ,ص403
()5المادة( ) 5 / 351قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة  ,2001المادة ( ) 5/ 1034من التعليمات القضائية للنائب العام 2006
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وينص في موضع أخر " يجوز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها
مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون ,أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ,أو أن المحكمة

التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون ,أو ال والية لها للنظر في الدعوى ,أو إذا صدر بعد الحكم
المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى "(.)1

وهذا ما قضت به محمة النقض الفلسطينية بقولها "يجوز الطعن بالنقض في المسائل الجزائية اذا كان

هذا الحكم قد بني مخالفة للقانون او الخطاء في تطبيقه او تفسيره " ()2

ووجه االلتقاء بين تلك النصوص القانونية  ,هو نقض الحكم لوقوع مخالفة للقانون ,أو خطأ في

تطبيقه  ,أو تأويله وهذا هو ما يهمنا في موضوع البحث ,مع اختالف من يبادر في تقديم الطعن  ,حيث
أنه في المادة األولى يتقدم بالطعن أحد الخصوم  , ,أما في المادة الثانية فإن المحكمة من تلقاء نفسها تقوم
بنقض الحكم  ,وهذا دليل واضح على أن محكمة النقض هي محكمة قانون ال واقع  ,حيث أجاز القانون

للمحكة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها .

يقصد بمخالفة القانون  :انتهاك نص قانوني يتعلق بقاعدة من القواعد الموضوعية أو االجرائية  ,أما

بخصوص القواعد الموضوعية  ,فهي التي تورد في قانون العقوبات أو القوانين العقابية الخاصة أو القوانين

غير العقابية كالقانون المدني مثال  ,ومن أمثلة مخالفة القانون الموضوعي الحكم بالحبس بدال من الغرامة

في حالة وجوب الحكم بالغرامة(. )3

ومن السباب المتعلقة بالقانون االجرائي ,كأن يتم تحريك الدعوى الجزائية دون شكوى أو طلب في

حال وجوب تقديم شكوى(. )4

أما المقصود بالخطأ في تطبيق القانون :هو تطبيق قاعدة قانونية غير تلك الواجب تطبيقها ,كأن

تدين المحكمة شخص عن حادثة معينة مع وجود سبب يبيحها(. )5

ويقصد بالخطأ في تفسير القانون :هو أن تعطي المحكمة القانون معنى غير معناه الحقيقي  ,كأن

تخطئ المحكمة في فهم المقصود من االصطالحات والتعبيرات المستخدمة في النص ,أو أن تعمل

المحكمة القياس في غير األحوال التي يجوز فيها إعماله (. )6

تجدر اإلشارة أن المفاهيم الثالثة آنفة الذكر وهي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والخطأ في تفسيره

إنما هي صور ثالث لوضع واحد وهو الخطأ في القانون  ,والتي يترتب عليه خضوع الحكم لرقابه محكمة

النقض إذا شابه عيب مخالفة القانون (. )7

()1المادة(  ) 354قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة  ,2001المادة ( ) 1037من التعليمات القضائية للنائب العام 2006
()2نقض جزاء رقم( ) 2004/372جلسة  2005/6/11غزة مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية اصدار المكتب الفني
 2010ص 138
()3حمدى السعدي  ,ومحمد باره  ,التكييف القانوني في المواد الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 202
()4امال عبد الرحيم عثمان  ,شرح قانون االجراءات الجزائية  ,مرجع سابق  ,ص 906
()5ساهر الوليد  ,شرح قانون االجراءات الجزائية  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق ص 338
()6سعاد حنا الصايغ  ,النقض الجزائي في فلسطين  ,مرجع سابق  ,ص 371
()7حمدى السعدي  ,ومحمد باره  ,التكييف القانوني في المواد الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 203
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والحقيقة إن أهم صور الخطأ في تطبيق القانون أو مخالفة القانون ,هو الخطأ في التكييف القانوني
للواقعة الجرمية ,ويقع الخطأ في التكييف القانوني حينما يقوم القاضي بالحكم بمقتضى نص قانوني ال

تندرج تحته الواقعة الجرمية المعروضة  ,كما لو كانت الواقعة بحسب وصفها الصحيح سرقة إال أن

المحكمة قامت بتكييفها خطأ بأنها خيانة أمانة أو كأن تغير الفعل جرح وهو أذى بليغ (. )1

وقد يقع الخطأ في التكييف القانوني بسبب فهم نص فهما غير سليم  ,كإدخال عنصر في الجريمة ليس

من عناصرها األساسية والعكس باالستبعاد كأن تستبعد عنص ار في الجريمة كالركن المادي أو المعنوي مع

وجوب عدم استبعاده ,ومن صور الخطأ في التكييف ما يتعلق بالظروف القانونية المخففة أو المشددة أو

األعذار القانونية أو أسباب اإلباحة ,حيث أن جميع حاالت الخطأ في التكييف الجنائي تؤثر سلبا في مركز
الطاعن وذلك من خالل الوصول إلى نتائج ال تنسجم مع صحيح القانون (. )2

كذلك من المقرر بأن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هومن التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة

محكمة النقض(. )3

وقد تجد محكمة النقض أن محكمة الموضوع فد أخطأت في تطبيق أحكام القانون  ,وكان خطؤها

مؤث ار في الحكم حينها تقرر نقض الق اررات العامة واعادتها إلى محكمة الموضوع ألجراء محاكمة مجددا
بهيئة جديدة لتنظر الدعوى ,وفي هذه الحالة ال بد أن يمس قرار محكمة النقض الوصف القانوني الذي

كيفته محكمة الموضوع مما يستتبع ذلك أسباغ وصف جديد متماشيا مع تعليمات محكمة النقض(. )4

وهذا ما نصت عليه نصوص قانون اإلجراءات الجزائية والتعليمات القضائية للنائب العام حيث نص

على " اذا قبلت المحكمة سببا من أسباب النقض أو وجدت سببا له من تلقاء نفسها قررت نقض الحكم

المطعون فيه واعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوص لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة

" (. )5

ولمحكمة النقض صالحية في تبديل الوصف القانوني للجريمة من فعل جرمي شديد كانت وصفته

به محكمة الموضوع إلى فعل أقل جسامة شريطه أن يتفق مع طبيعة الفعل الذي ارتكبه  ,وفي هذه الحالة

تصدر محكمة النقض قرارها باإلدانة دون أن توجه تهمه عن الجريمة التي قرت إدانة الجاني بموجبها ,

لكن إذا وجدت محكمة النقض أن تبديل الوصف القانوني من األخف إلى األشد  ,ففي تلك الحالة تقرر
نقض الحكم واحالته لمحكمة الموضوع إلجراء محاكمة مجددا وعلى األخيرة التقيد بتعليمات محكمة

النقض(. )6

وتجدر اإلشارة إلى أن إخالل محكمة الموضوع بحق الدفاع أثناء تعديل الوصف القانوني حتى يتمكن

المتهم من إبداء أوجه دفاعه  ,يعتبر إجراءات المحاكمة مشوبة بعيب جوهري يتوجب نقض الحكم(. )7
()1ساهر الوليد  ,شرح قانون االجراءات الجزائية  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق ص 304
()2حمدى السعدي  ,ومحمد باره  ,التكييف القانوني في المواد الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص204
()3سعاد حنا الصايغ  ,النقض الجزائي في فلسطين  ,مرجع سابق  ,ص 366
()4ياسين المشهراني ص 233
()5المادة(  ) 372من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة  ,2001المادة  1058من التعليمات القضائية للنائب العام 2006
()6ياسين المشهداني  ,التهمة وتطبيقاتها في القضاء الجنائي  ,مرجع سابق  ,ص 116
()7الحميد الشواربي  ,سلطة المحكمة الجنائية في تكييف وتعديل وتغيير وصف االتهام  ,مرجع سابق ,ص 65
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بقي مسالة اخيرة البد من التعريج عليها كصورة من صور رقابة محكمة النقض على التكييف القانوني

وهي نظرية العقوبة المبررة:

يقصد بالعقوبة المبررة :هي إن العقوبة المنطوق بها من قبل محكمة الموضوع تضل قائمة

وقابلة للتنفيذ بالرغم من الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة من حيث استنادها في تكييف الواقعة الى نص

غير النص الواجب التطبيق عليها  ,إال أن العقوبة مشموله مع ذلك بالنصين(. )1

حيث يتميز دور محكمة النقض في حالة توفر نظرية العقوبة المبررة في تصحيح الحكم المطعون فيه دون

نقضه  ,و تستند المحكمة في ذلك الى فكرة المصلحة على أساس أن العقوبة المحكوم بها هي المقررة
حسب القانون الذي تنتفي معة المصلحة في الطعن ونقض الحكم (. )2

وتطبيقا لهذا النظرية نص قانون االجراءات على

 - 1إذا بنيت أسباب الحكم المطعون به  ,على خطأ في ذكر نصوص القانون ,أو في وصف الجريمة ,
أو في صفة المحكوم عليه فال يجوز نقض الحكم إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون

للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع فيه وترد الطعن بالنتيجة.

 -2ال يجوز للمحكوم عليه االستناد إلى الطعن لالمتناع عن تنفيذ الحكم المطعون فيه" (. )3

وهذا ما قضت به محكمة النقض الفلسطينية  .بقولها "اليعتبر الخطأ في ذكر نصوص القانون او في

وصف الجريمة او صفة المحكوم عليه سببا لنقض الحكم إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في

القانون للجريمة بحسب الوقائع المبينة في ال. )4(...

وهذا ما قضت به محكمة النقض الفلسطينية أيضا في حكم آخر بقولها "إذا كانت العقوبة المحكوم

بها الطاعن تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة وهي األشد وان وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها
الطاعن هي من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض عليها في

ذلك "(. )5

ومن أهم تطبيقات العقوبات المبررة حسب نص المادة : 369

 -1الخطأ في ذكر نصوص القانون

تفترض هذه الحالة أن الحكم أعطى الجريمة وصفا صحيحا فقضى بالعقوبة المقررة قانونيا  ,غير أنه

أخطأ في اإلشارة إلى النص الواجب التطبيق فأشار إلى نص أخر يضمن نفس العقوبة(. )6
 -2حالة الخطأ في وصف الجريمة

()1حمدى السعدي  ,ومحمد باره  ,التكييف القانوني في المواد الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 227
()2ساهر الوليد  ,في شرح قانون االجراءات الجزائية  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق  ,ص 306
()3المادة( ) 369قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة  , 2001المادة  1054من التعليمات القضائية للنائب العام 2006
()4نقض جزاء رقم( ) 2009/55جلسة 2009/6/23رام هللا المجلة القانونية ع  1ص  55ص 270
()5نقض جزاء رقم () 2010/48جلسة 2010/7/6رام هللا المجلة القانونية ع 4ص211
()6ساهر الوليد  ,في شرح قانون االجراءات الجزائية  ,الجزء الثاني  ,مرجع سابق  ,ص 357
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تفترض تلك الحالة أن المحكمة كانت قد أخطأت في وصف الواقعة  ,لكنها كانت قد قضت بالعقوبة
كما لو كان الوصف صحيحا  ,فهنا على المحكمة تصحح الحكم وعدم نقض .ومن أمثلة ذلك أن يحكم
على شخص عن جريمة خيانة األمانه التي ارتكبها انتهاكا لعقد الوكاله في حين أن االنتهاك كان لعقد

وديعة ()1

بقي اإلشارة إلى الحالة التي تضمنتها المادة () 389من قانون اإلجراءات الجزائية والتي تقض "

بأنه ال يجوز الرجوع في الدعوى الجزائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة "

وفي اعتقادنا بأ ن ذلك النص يتعلق بالحالة التي ترفع فيه الدعوى الجزائية بشأن جريمة ما على وصف

معين  ,ويصدر حكم نهائي في تلك الدعوى  ,أي استنفذت طرق الطعن وأصبح الحكم نهائي  ,وبعد ذلك

صدر قانون يغير من الوصف القانوني للجريمة  ,ففي تلك الحالة ال يجوز إعادة تحريك الدعوى الجزائية

مرة أخرى على الوصف الجديد  ,ألن فكرة المصلحة هنا تكون قد تحققت وذلك بمعاقبة المتهم على
ماديات الجريمة دون العبرة لوصفها .

أو أن ترى النيابة العامة بأنه رفعت الدعوى الجزائية بوصف معتقدة بصحة في حينها وصدر فيه

حكم من المحكمة المختصة  ,إال انه بعد ذلك استخطأت نفسها ورأت بأن الوصف السليم ليس هو الوصف

األول الذي رفعت به الدعوه هنا اليجوز للنيابة العامة أن ترفع الدعوى الجزائية عن نفس الواقعة وذلك
العتقادها بصحة الوصف الثاني .

وان كان يجوز لها الطعن في حكم محكمة أول درجة طالبة تغيير الوصف القانوني كما سبق اإلشارة اليه .

إذا هذ النص يشترط شرطين لتطبيقه :

األول أن يصدر حكم بات في القضية أي أن يستنفذ طرق الطعن العادية ,والثاني هو وحدة الواقعة
وهذا ما أكدته محكمة النقض الفلسطينية بقولها " اليجوز الرجوع بالدعوى الجزائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء

على تغيير الوصف القانوني للجريمة حيث أنه متى صدر القرار امتنع القاضي الذي اصدره ان يعدله أو

أن يرجع عنه واليجوز ألية محكمة أخرى أن تعيد النظر فيه االبطرق الطعن المقررة قانونا ذلك ان األحكام
الجزائية واجبة االحترام والسبيل للمساس بها مهما كان فيها من العيوب اال بالطرق المنصوص عليها قانونا

" ()2

()1حمدى السعدي  ,ومحمد باره  ,التكييف القانوني في المواد الجنائية  ,مرجع سابق  ,ص 231
)(2نقض جزاء رقم( )2009/ 37جلسة  2009/6/18رام هللا المجلة القانونية ع  2ص 195
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المطلب الثالث

تطبيقات عملية لبعض المسائل التي اثيرت حول التكييف القانوني في عمل النيابة العامة
الحقيقة أن الحقل العملي هو الذي يكشف أوجه القصور الذي تعتري بعض النصوص كما يكشف
اختالف المدارك في فهم وتفسير بعض المواد القانونية  ,ألجل ذلك دأب المكتب الفني على دراسة األخطاء
الشائعة في العمل ومحاولة وضعها في القالب الصحيح وذلك بإسباغ التكييف القانوني السليم وتعميم ذلك

على جميع النيابات لتوحيد العمل بمقتضاها عن طريق افراغها في شكل دوريات أو تعليمات قضائية

تصدر عن النائب العام.

ألجل تلك الغاية سنطرق باب الكتب الدورية والتعليمات القضائية للنائب العام ونحاول الوقوف على

اشهر مسائل التكيف معالجة من المكتب الفني حتى نكون بذلك قد اضفينا على تلك الرسالة الى جانب

السوابق القضائية الصبغة العملية باإلضافة الى الجانب النظري .

(أوال ) :عرف المشرع الفلسطيني السارق في المادة (  ) 263من قانون العقوبات رقم (  ) 74لسنة
1936م بأنه  " :كل من أخذ ونقل ماال قابال للسرقة بغير رضا مالكه بطريق االحتيال ودون أن يكون له

حق صحيح فيه ؛ قاصدا حين أخذه أن يحرم مالكه منه حرمانا مطلقا " .

وتقوم جريمة السرقة على ركن مادي  :قوامه أخذ ونقل مال الغير بغير رضاه وبطريق االحتيال  ,وركن

معنوي  :يتمثل في القصد العام  ,ويقصد به  :أن يعلم الجاني أن المال الذي يستولي عليه هو في ملكية
غيره وحيازته  ,وأن المجني عليه غير راضي عن هذا الفعل  .والقصد الخاص  :المتمثل في نية تملك

الشيء  ,بمعنى  :أن ينتوي الجاني مباشرة السلطات التي ينطوي عليه حق الملكية على الشيء المسروق ,

أي أن يقصد الجاني الظهور على الشيء المسروق بمظهر المالك .

وقد ظهر في العمل قيام بعض أعضاء النيابة العامة بتكييف واقعة السرقة من إحدى المحالت التجارية

بتهمة السرقة من محل المؤثمة بالمادة (  / 273ج ) من قانون العقوبات رقم (  ) 74لسنة 1936م والتي
نصت على أنه  " :إذا ارتكب شخص جرم السرقة في أي حال من األحوال التالية  ,أي :

(ج) إذا سرق الشيء من سفينة أو مركبة مهما كان نوعها أو من محل أو مستودع أو عنبر يستعمل لنقل
أو حفظ البضائع المارة برسم التوسط (الترانزيت) من مكان إلى آخر ...فيعتبر أنه ارتكب جنحة " .

وحيث إن هذا التكييف القانوني ليس في محله ؛ إذ إن قيام الجاني بارتكاب السرقة من إحدى المحالت

التجارية يشكل جناية السرقة من حانوت المعاقب عليها بالمادة (  / 297ب ) من قانون العقوبات رقم (
 ) 74لسنة 1936م والتي نصت على أنه  " :كل من :

(ب) ارتكب سرقة أو جناية في مدرسة أو حانوت أو مستودع أو مخزن أو مكتب أو مصرف أو إسطبل أو

زريبة مواش أو حاصل أو في أية بناية أخرى كما تقدم ثم الذ بالفرار:
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات " .
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وعليه  ,فإننا ندعو أعضاء النيابة العامة إلى ضرورة مراعاة تكييف الوقائع الجزائية التكييف السليم  ,واجراء
التحقيق في مثل هذه الوقائع بمعرفة النيابة العامة ؛ باعتبارها من جرائم الجنايات وليس الجنح (.)1

التعليق  :باإلطالع على تلك الدورية وتلك المادة من تعليمات النائب العام  ,وبامعان النظر في كال
المادتين( \273ج )والمادة( \297ب )من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة وباإلطالع
على كلمة حانوت وكلمة محل المستخدمة في كال المادتين لم نرى اية فارق بين النصين وكالهما ينطبق
على واقعة السرقة من حانوت أ و محل  ,ونرى بان تلك الدورية وتلك المادة ما هي اال محض اجتهاد دون

ان تضع فارقا بين المادتين سابق االشارة إليهما  ,والحقيقة بأننا نرى أن قانون العقوبات رقم( )74لعام

1936تبنى فكرة التجنيح القانوني وأقصد بذلك بأنه يترك للمحكمة وللنيابة سلطة اختيار أي النصين حسب

ظروف الواقعة وحسب مرحلة التحقيق ,وحتى نرسخ ذلك الرأي البد من تدعيمه بأكثر من مثال من واقع
قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة  ,مع مالحظة أن القانون المذكور لم يضع إليه أو معايير تتبع أثناء

عملية التجنيح  ,وكأنه يقول نترك هذا األمر لفطنة عضو النيابة والقاضي المختص

 -1نص المادة( \ 273ب) من قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة والموسوم بالسرقة من بيت سكن ,
وهو ذو وصف جنحة  ,ونص المادة  296والتي جاءت تعالج حالة مجرد دخول المنازل بقصد السرقة دون

ان تقع السرقة الفعلية وهو ذو وصف جناية  ,كما ان نص المادة \297ب عالج حالة دخول المنازل
وارتكاب السرقة الفعلية فيها وأعطاها وصف الجناية  ,علما بأن المشرع لم يضع أي فارق بين تلك النصوص

وهذا يؤكد وجهة نظرنا .

 -2كذلك لم نجد أي فارق بين نص المادة( ) 2\288من قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة والذي

يعالج حالة محاولة السلب  ,وبين نص المادة التالي له والذي يحمل رقم(  ,)289علما بأن كال

النصين استخدم عبارة (كل من اعتدى على شخص آخر بقصد سرقة أي شيئ ,)...مع مالحظة أن

نص المادة ( )2\288ذو وصف جناية بينما نص المادة( ) 289ذو وصف جنحة.

 -3نص المادة( ) 113من قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة والموسومة الشهادة الكاذبة وهي ذات
وصف جنحة  ,ويقابله نص  117والموسوم شهادة الزور وهي ذات وصف جناية علما بأنه ال يوجد

فارق بين كال المادتين  ,ويضاف إلى كال المادتين اليمين الكاذبة والمؤثمة بنص المادة(  )120إذا
عطيت الشهادة مشفوعة بيمين .

 -4أيضا نص المادة () 301والموسومة بالنصب والغش وهي ذات وصف جناية  ,ونص المادة( 303
)والموسومة الحيلة والخداع وهي ذات وصف جنحة  ,وان ما أشارت إليه المادة( )67من التعليمات
القضائية للنائب العام ما هي إال مجرد اجتهاد .

والحقيقة أن نظام التجنيح ليس غريبا حيث أن العمل القضائي في فرنسا أوجد نظام التجنيح القضائي والحقا
أقره المشرع  ,ومقتضى نظام التجنيح يسبغ وكيل النيابة على الواقعة تكييف الجنحة على الرغم من أنها
) )1كتاب دوري رقم( ) 3لسنة  2006الصادر عن النائب العام المستشار احمد المغني  ,المادة( ) 53 ,52من التعليمات القضائية للنائب العام
رقم  2اسنة  2011الشق الجزائي
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جناية إما بالتغاضي عن الظروف المشددة أو باستبعاد بعض الظروف المادية أو المعنوية أو بالتغاضي عن
الوصف األشد في حالة التعدد المادي أو المعنوي ويقدم المتهم على الوصف األخف إلى محكمة الجنح ,

مع مالحظة أن يتضمن أمر اإلحالة بيانا باألعذار أو الظروف المخففة التي بني عليها  ,وال يجوز للمحكمة
عدم الفصل في الدعوة متحججة بعدم االختصاص ,وهذا النظام أخذ به القانون المصري في المرسوم رقم(

 19اكتوبر عام .)1() 1925

(ثانيا ) :تعد واقعة السرقة من سيارة من الوقائع التي انتشرت في اآلونة األخيرة في المجتمع الفلسطيني ,
وقد تالحظ أن بعض أعضاء النيابة العامة يوجهون تهمة السرقة من مركبة المؤثمة بالمادة (  / 273ج )

من قانون العقوبات رقم (  ) 74لسنة 1936م ؛ للذين يرتكبون هذه األفعال .

والواقع أن التكييف القانوني السليم لهذه الجريمة هي جنحة السرقة المعاقب بالمادة (  ) 270من قانون

العقوبات رقم (  ) 74لسنة 1936م ؛ ذلك أن كلمة ( مركبة ) الواردة بالمادة (  / 273ج )  ,ال يقصد بها
المركبة الميكانيكية  ,بل المركبة البحرية ؛ وذلك باالستناد إلى النص اإلنجليزي لقانون العقوبات الفلسطيني

فمن المعروف أن قانون العقوبات الفلسطيني رقم (  ) 74لسنة 1936م وغيره من القوانين الفلسطينية التي

ُسنت زمن االنتداب البريطاني على فلسطين قد صدرت بثالث لغات هي  :العربية والعبرية واإلنجليزية ,
وقد نصت المادة (  ) 34من القانون التفسيري رقم(  ) 9لسنة 1945م على أنه  " :إذا وقع تباين أو
اختالف بين النص اإلنجليزي والنص العربي أو العبري في أي تشريع أو إعالن عام أو منشور أو تشريع

آخر  ,يعتمد النص اإلنجليزي " .

وعليه فإن األمر يقتضي الرجوع إلى النص اإلنجليزي لقانون العقوبات  ,وهو ما أكدته المادة (  ) 4من

قانون العقوبات رقم (  ) 74لسنة 1936م التي جاء فيها أنه  " :يفسر هذا القانون على أساس المبادئ
المتبعة في تفسير القوانين في إنكلت ار  ,وتعتبر األلفاظ والعبارات المستعملة فيه بأنها استعملت للداللة على
المعنى المقصود منها في الشرائع اإلنكليزية  ,وتفسر باالستناد إلى تلك الشرائع بقدر ما يتفق ذلك مع سياق

العبارة  ,إال في المواضع التي ورد فيها نص صريح على خالف ذلك " .

وعلى ضوء ذلك  ,فقد جاء النص العربي للمادة (  / 273ج ) من قانون العقوبات رقم (  ) 74لسنة

 1936م كالتالي  " :إذا ارتكب شخص جرم السرقة في أي حال من األحوال التالية  ,أي (:ج) إذا سرق
الشيء من سفينة أو مركبة مهما كان نوعها أو من محل أو مستودع أو عنبر يستعمل لنقل أو حفظ

البضائع المارة برسم التوسط (الترانزيت) من مكان إلى آخر" .
في حين جاء النص اإلنجليزي للمادة (  / 273ج ) كالتالي :

-(c) if the thing is stolen from any land of vessel or place or deposit used for the
conveyance or custody of goods in transit from one place to another ".

1
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ولما كان النص اإلنجليزي للمادة (  / 273ج ) من قانون العقوبات رقم (  ) 74لسنة 1936م قد استعمل
لفظ (  ) Vesselللداللة على كلمة ( مركبة )  ,وكانت ترجمة هذه الكلمة هي ( حاوية دائرية ـ سفينة أو

قارب كبير )  ,فإنه يخرج منها المركبات الميكانيكية  :كالسيارة أو الباص  ...الخ  ,علما بأن كلمة (

 ) Vehicleتعني السيارة أو المركبة الميكانيكية .

ومن ثم  ,فعلى أعضاء النيابة العامة مراعاة تكييف مثل تلك الوقائع بتوجيه تهمة السرقة المعاقب بالمادة (

 ) 270من قانون العقوبات رقم (  ) 74لسنة 1936م لمن يثبت عليه القيام بسرقة أية أشياء من المركبات

الميكانيكية  :كالسيارات (.)1

التعليق  :تتعلق تلك الدورية بالقاعدة األساسية للتفسير والتي أشارت إليها المادة الرابعة من قانون العقوبات
الفلسطيني المطبق في قطاع غزة  ,وهي في حالة التعارض بين النص العربي والنص االنجليزي يرجح
النص االنجليزي  ,وأن يكون التفسير على ضوء المبادئ المتبعة بإنجلت ار  ,حيث أن التفسير السليم يؤدي

إلى تطبيق النص السليم .

(ثالثا )  :تالحظ في اآلونة األخيرة قيام بعض أعضاء النيابة العامة بالمحافظات الجنوبية بتوجيه تهمة
التهديد المعاقب عليها بالمادة (  / 100ب ) من قانون العقوبات رقم (  ) 74لسنة 1936م  ,وذلك
للشخص الذي يطلق أعيرة نارية في مكان عام على أثر خالف مع أحد األشخاص .

والحقيقة أن هذا الفعل ال يشكل جريمة ( التهديد )  ,إذ إن القصد الجنائي فيها هو( إرهاب شخص يقم في

مسكن )  ,وليس مجرد التهديد  ,حيث نصت المادة (  / 100ب ) على أنه  " :كل من :

(ب) أطلق عيا ار ناريا أو ارتكب فعال من األفعال األخرى التي تكدر صفو الطمأنينة العامة قاصدا بذلك

إرهاب شخص يقيم في مسكن  ...يعتبر أنه ارتكب جنحة " .

وعلى ضوء ذلك  ,فإن التكييف القانوني القويم لهذا الفعل هو جريمة إطالق نار في الطريق العام المعاقب

عليها بالمادة (  / 380ط ) من قانون العقوبات رقم (  ) 74لسنة 1936م والتي نصت على أنه  " :كل

من ارتكب فعال من األفعال التالية بدون عذر مشروع  :ـ  ...ط ـ أطلق عيا ار ناريا داخل حدود مدينة أو

قرية أو في مكان مأهول أو أشعل في الطريق العام أسهما نارية في مكان يحتمل أن يسبب معه ضر ار أو

إزعاجا  ...يعتبر أنه ارتكب مخالفة " .

فجريمة التهديد تعني توجيه عبارة أو ما في حكمها إلى المجني عليه قصدا يكون من شأنه إحداث الخوف

في نفسيته .

فالركن المادي لها يتمثل في إتيان الجاني تعبي ار إليقاع األذى بالمجني عليه أو بشخص ينتمي إليه على
نحو يؤثر في نفسيته أو حرية إرادته .

وهو وفقا ألحكام بالمادة (  ) 100يتم بقيام الجاني بتهديد المجني عليه بهدم مسكنه أو إيقاع الضرر بذلك
المنزل  ,أو تهديده بإلحاق األذى بذاته أو بالنيل من سمعته أو باإلضرار بماله أو بتهديده بإلحاق األذى
بشخص ينتمي إليه أو النيل من سمعته .
1
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ويتعين أن يكون التهديد جديا  ,وعلة ذلك أن المشرع عاقب على التهديد لما يحدثه من تأثير على نفسية
المجني عليه وحرية إرادته  ,وال يكون من شأنه ذلك إال إذا كان جديا  ,ويكفي أن يكون التهديد جديا في
ظاهره  ,بحيث يفهمه المجني عليه كذلك  ,فإذا كان التهديد ظاهره الهزل  ,فال تقوم به الجريمة .

ويستوي بعد ذلك أن يكون التهديد كتابيا أو شفويا  ,كما يستوي أن يكون صريحا أو ضمنيا  ,وال يشترط

إفراغ التهديد في عبارات معينة .

واألصل أن يكون المجني عليه هو المهدد بأن يناله األذى في حق من حقوقه  ,ولكن يجوز أن يهدد األذى

شخصا آخر إذا كانت عالقته بالمجني عليه من شأنها أن تجعل إرادته تتأثر به .

والتهديد قد يوجه من الجاني إلى المجني عليه مباشرة  ,ولكن يجوز أن يوجه إليه أيضا عن طريق شخص

آخر .

وتتم جريمة التهديد بوصول التهديد إلى علم المجني عليه  ,بحيث يتأثر به في نفسيته وارادته .
والشروع فيها متصور إذا بدأ الجاني في ارتكاب الفعل الذي يقوم به  ,ولكن لم يستطع إتمامه  :كما لو

بعث إلى المجني عليه بالرسالة المتضمنة التهديد  ,ولكنها لم تصل إليه .

والقصد الجنائي في هذه الجريمة هو القصد العام وقوامه العلم واإلرادة  ,فيجب أن يكون الجاني عالما

بماهية عباراته وداللتها  ,وأن من شأنها أن تؤثر على نفسية المجني عليه وارادته  ,واذا كان التهديد

مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر  ,فيجب أن يعلم الجاني أن من شأن عباراته التأثير على إرادة المجني عليه
؛ يجعله يلبي الطلب أو يستجيب للتكليف .

وأما بالنسبة لإلرادة فيتعين أن يثبت أن الجاني قد أراد العبارات التي صدرت عنه وأراد إبالغها إلى المجني

عليه وأراد أن تنتج تأثيرها على نفسيته  ,وليس من عناصر التهديد أن تتوافر لدى الجاني نية تنفيذ األمر
الذي هدد به .

هذا ويجدر التنويه إلى ضرورة األخذ بعين االعتبار الفوارق بين جريمة التهديد المؤثمة بالمادة ( ) 100

من قانون العقوبات رقم (  ) 74لسنة 1936م والتهديد بنشر القدح المعاقب عليها بالمادة ( , ) 204

والتهديد باستعمال العنف الفعلي ؛ باعتبارها أحد أفعال جريمة السلب المعاقب عليها بالمادتين (  287و

 ) 288واالبتزاز بالتهديد المعاقب عليها بالمادة (  ) 291من قانون العقوبات (.)1

التعليق  :اخالف تلك الدورية الرأي  ,وذلك النه باالطالع على نص المادة  ,100ان تلك المادة اوردت
اكثر من صورة لفعل التهديد  ,منها ما جاء بالفقرة الثانية وهو التهديد الواقع بواسطة اطالق نار  ,حيث ان

تلك الفقرة لها شقين االول ان يكون االطالق النار يكدر صفو الطمأنينة العامة أي ولتحقيق تلك الغاية
يجب ان يكون في مكان عام لكن شريطة تحقق الشق الثاني وهو ارهاب شخص يقيم في مسكن  ,وعلية
تفترض تلك الفقرة ان يكون الشخص المهدد في مسكن واطالق النار يكون خارج المسكن  ,وعلية ارى بان

نص المادة  100ينطبق باإلضافة الى باقي النصوص القانونية المتعلقة باستخدام السالح والتي تم االشارة

اليها في تلك الدورية أعاله  ,وهنا تنطبق احكام التعدد المعنوي والذي سبق االشارة اليه.
1
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(رابعا )  :درج العمل في بعض النيابات بالمحافظات الجنوبية على إسناد تهمة حيازة سالح ناري بغير
ترخيص المؤثمة بالمادة (  ) 2 / 25من قانون األسلحة النارية والذخائر رقم (  ) 2لسنة 1998م
لألشخاص الذين يلقى القبض عليهم أثناء ارتكابهم إحدى جرائم القانون العام  ,وتلك المادة تعاقب بالحبس

مدة ال تتجاوز ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها (  ) 500خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة
المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو حمل أو نقل سالح ناري أو ذخائر بدون
ترخيص من الجهات المختصة .

والحقيقة  :أنه ال يجوز االكتفاء بإسناد هذه التهمة دون غيرها من التهم المقترفة في الواقعة ذاتها

لألشخاص الذين يرتكبون مثل تلك الوقائع  ,إذ إنها تتناول الحيازة أو الحمل أو النقل غير المشروع للسالح

الناري  ,دون غيرها من األفعال المؤثمة في قانون العقوبات .

ولما كان صدر المادة (  ) 2 / 25من قانون األسلحة النارية والذخائر قد جاء على النحو التالي  " :مع

عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب . " ... :

وكانت المادة (  ) 89من قانون العقوبات رقم (  ) 74لسنة 1936م قد نصت على أن  " :كل من حمل

علنا آلة مؤذية أو سالحا في مناسبة غير مشروعة يعتبر أنه ارتكب جنحة وتصادر منه اآللة أو السالح "

وحيث إنه يكفي لتوافر جريمة إحراز السالح الناري من غير ترخيص مجرد الحيازة المادية أيا كان الباعث
على الحيازة ولو كانت ألمر طارئ أو عارض ؛ ألن قيام هذه الجريمة ال يتطلب سوى القصد العام الذي

يتحقق بمجرد حيازة أو حمل أو نقل السالح الناري بغير ترخيص عن علم وادراك  .فإن األمر يقتض

تطبيق قانون العقوبات على الوقائع المشتركة مع واقعة الحيازة ذاتها .

ومن ثم  ,فعلى أعضاء النيابة العامة مراعاة تكييف مثل تلك الوقائع على النحو التالي  :ـ

أوال  :إسناد تهمة حيازة سالح ناري بغير ترخيص المؤثمة بالمادة (  ) 2 / 25من قانون األسلحة النارية
والذخائر رقم (  ) 2لسنة 1998م لألشخاص الذين يحوزون أو يحملون أو ينقلون سالحا ناريا أو ذخائر
بدون ترخيص من الجهات المختصة  :كمن يضبط وبحوزته سالحا ناريا بمنزله أو بسيارته أثناء قيام

مأموري الضبط القضائي بإجراء التفتيش فيها وفقا ألحكام القانون ؛ متى كانت األسلحة غير مرخصة .

ثانيا  :إسناد تهمة حمل آلة مؤذية أو سالحا في مناسبة غير مشروعة المعاقب عليها بالمادة (  ) 89من
قانون العقوبات رقم (  ) 74لسنة 1936م لألشخاص الذين يحملون األسلحة في مناسبة غير مشروعة :
كمن يضبط وهو يحمل علنا ـ أثناء ارتكاب المشاجرة في مكان عام ـ سالحا ناريا  ,حتى ولو كان السالح

مرخصا من الجهات المختصة .

ثالثا  :توجيه التهمتين سالفتي الذكر للشخص الذي يكون حائ از لسالحا ناريا غير مرخص ؛ متى ضبط
بحيازته سالحا غير مرخص أثناء تواجده في مناسبة غير مشروعة .

هذا وعلى السادة أعضاء النيابة العامةمالحظة أن المادة (  ) 2 / 101من قانون العقوبات رقم ( ) 74

لسنة 1936م نصت على أنه  " :كل من وجد في حالة السكر يحمل سالحا ناريا محشوا أو سكينا أو أي
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سالح قاتل آخر يجوز القبض عليه دون مذكرة قبض ويعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة

أشهر أو بغرامة قدرها عشرون جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين " (.)1

التعليق  :اوافق تلك الدورية الري ونحيل الى ما جاء في البند رابعا أعاله من انطباق حالة التعدد المعنوي
عليها .

(خامسا)  :لوحظ أن بعض أعضاء النيابة العامة يسندون تهمة توصيل المياه الجارية المعاقب عليها بالمادة
(  / 35أ  ) 4 /من قانون المياه رقم (  ) 3لسنة 2002م لألشخاص الذين يختلسون المياه الجارية  .وهذا

األمر في غير محله  ,إذ إن هذه الفقرة تعاقب على إيصال المياه أو سمح بإيصالها دون الحصول على

ترخيص بذلك  ,وليس على واقعة اختالس المياه ذاتها .

واذ نصت المادة (  ) 35منه على أنه  " :مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين األخرى .

أ ـ يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن سنة واحدة أو بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال

تزيد عن خمسة آالف دينار أو بما يعادلها بالعملة المتداولة كل من ارتكب أيا من األفعال التالية  :ـ ...

 4ـ القيام بإيصال المياه أو سمح بإيصالها لنفسه أو للغير دون أن يكون مصرحا له بذلك " .

وكانت المادة (  ) 2 / 285من قانون العقوبات رقم (  ) 74لسنة 1936م قد نصت على أنه )2( ... " :

كل من اختلس مياها جارية يملكها شخص آخر أو حولها لمنفعته أو لمنفعة شخص آخر بطريق االحتيال ,
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات .

وعلى ضوء ذلك فإن قانون العقوبات واجب التطبيق في هذه الحالة ؛ ألن قانون المياه لم يتحدث بصريح

النص عن اختالس المياه  ,وال يجوز في هذه الحالة اللجوء إلى قاعدة أن ( الخاص يقيد العام )  .ومن ثم

 ,فعلى أعضاء النيابة العامة مراعاة تكييف مثل تلك الوقائع على النحو التالي  :ـ

أوال  :إسناد تهمة اختالس المياه الجارية المعاقب بالمادة ( ) 2 / 285من قانون العقوبات رقم ( ) 74
لسنة 1936م لألشخاص الذين يختلسون المياه .

ثانيا  :إسناد تهمة توصيل المياه الجارية دون الحصول على ترخيص المعاقب عليها بالمادة (  / 35أ 4 /
) من قانون المياه رقم (  ) 3لسنة 2002م لألشخاص الذين يقومون بإيصال المياه لمنفعتهم بعد قطعها
عنهم من الجهات المختصة ودون الحصول على موافقتها .

ثالثا  :توجيه التهمتين سالفتي الذكر للشخص الذي يرتكب الواقعتين معا ؛ إذا توافرت عناصرهما وأركانهما

القانونية (.)2

التعليق  :للوهلة االولى يعتقد البعض بان هذه الدورية تتعلق بمسألة التنازع الظاهري للنصوص  ,وهو
النص العام والنص الخاص ,حيث أ ن النص الخاص وهو نص قانون المياه يقدم على النص العام وهو
نص قانون العقوبات  ,لكن لو امعنا النظر في كال النصين نجد فإن األمر على خالف ذلك  ,حيث أننا

نجد أن كل واحد من النصين يعالج مسألة مختلفة عن االخرى  ,علما بأن قانون المياه أشار لمسألة في
1
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غاية األهمية وهي استخدامه عبارة مع عدم االخالل باي عقوبة اشد  ,وبالتالي على فرض ان كال النصين
يعالج نفس المسألة هنا نص قانون العقوبات يعطي عقوبة اشد للواقعة  ,من جانب أخر فان مادة قانون
العقوبات تتحدث عن واقعة االختالس أي توصيل المياه دون عداد  ,بينما مادة قانون المياه تعالج مسألة
هناك عداد لكن مصلحة المياه ألي سب قامت بقطع المياه وقام المتضرر بتوصيل المياه بالعداد لكن دون

إذن من مصلحة المياه

(سادسا ) :درج العمل في النيابة العامة بالمحافظات الجنوبية على إسناد المواد الخاصة في قانون العقوبات
الفلسطيني رقم (  ) 74لسنة 1936م لألشخاص الذين يتهمون بارتكاب وقائع اختالس واالستيالء على
األموال العامة واألضرار بها وخاصة نص المادة (  ) 274من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ( )74لسنة

 , 1936للموظفين الذين يختلسون األموال العامة .

وحقيقة األمر أن مواد قانون العقوبات الفلسطيني رقم ( )74لسنة 1936م بشأن هذه الجرائم ال تنطبق على
وقائع اختالس األموال العامة واالستيالء عليها أو تسهيل االستيالء عليها واألضرار بها  ,كونها ألغيت

واستبدلت بمواد القانون رقم (  ) 69لسنة 1953م المطبقة األمر رقم ( )272لسنة 1953م بداللة األمر
رقم ( )300لسنة 1954م .

إذ نصت المادة األولي من األمر رقم (  ) 272لسنة 1953م على أنه  " :تطبق أحكام القانون المصري

رقم (  ) 69لسنة  1953م الخاص بجريمة الرشوة في المناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين "

قطاع غزة " .

ونصت المادة الثانية منه على أنه  " :تلغي مواد القوانين الفلسطينية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون ؛

األمر الذي يبين معه بأن مواد قانون العقوبات الفلسطيني رقم (  ) 74لسنة 1936م الخاصة بجرائم

اختالس األموال العامة واالستيالء عليها واألضرار بها قد ألغيت بموجب األمر السابق .

وبتاريخ 1954/4/29م صدر األمر رقم ( )300لسنة 1954م  ,والذي بموجبه عدلت المادة األولي من

األمر رقم (  ) 272لسنة 1953م  ,حيث نصت المادة (  )1منه على أنه  " :تعدل المادة األولى من

األمر رقم ( )272و تق أر كاآلتي  :تطبق أحكام القانون المصري رقم (  ) 69لسنة 1953م الخاص بجريمة
الرشوة و اختالس األموال األميرية والغدر في المناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين .

وحيث إنه بتاريخ 1967/8/7م اصدر قائد قوات جيش االحتالل األمر العسكري رقم (  ) 44لسنة 1967م
والذي بموجبه الغي العمل باألمر رقم ( ) 272لسنة 1953م  ,واألمر رقم (  ) 300لسنة 1954م  ,وأعيد

العمل بقانون العقوبات الفلسطيني رقم (  ) 74لسنة 1936م .

وحيث إن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 1994/5/20م اصدر القرار الرئاسي رقم (  ) 1لسنة

 , 1994والتي نصت المادة األولي منه علي أنه  " :يستمر العمل بالقوانين واألنظمة واألوامر التي كانت

سارية المفعول قبل تاريخ 1967/6/5م في األراضي الفلسطينية " الضفة الغربية وقطاع غزة " حتى يتم
توحيدها .
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كما أصدر سيادته بتاريخ 1998/5/20م القرار رقم (  ) 20لسنة 1998م والتي نصت المادة األولي منه
على أنه  " :تلغي المنشورات والق اررات والتعليمات العسكرية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار والصادرة

خالل فترة االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة وضمنها األمر رقم (  ) 44لسنة 1967م .

األمر الذي يتضح معه جليا بأن األمر رقم (  ) 272لسنة 1953م  ,واألمر رقم

(  )300لسنة

1954م واللذين أوجبا تطبيق مواد القانون رقم (  ) 69لسنة 1953م الخاصة باختالس األموال العامة  ,ما
زال ساري المفعول في قطاع غزة وواجب التطبيق على جرائم اختالس األموال العامة واالستيالء عليها

واألضرار بها  ,وذلك بموجب قراري رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سالف الذكر عاليه  ,وبالتالي فإنه ال

مجال لتطبيق المادة (  ) 274من قانون العقوبات الفلسطيني رقم (  ) 74لسنة 1963م كونها ألغيت

بموجب األمر رقم (  ) 272لسنة 1953م  ,واألمر رقم (  )300لسنة 1954م والقرار رقم (  ) 20لسنة

1998م الذي ألغي األمر العسكري رقم (  ) 44لسنة 1967م الملغي لألمرين المذكورين .

وعليه ؛ فإنه يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ذلك والتقيد بتطبيق نصوص مواد القانون رقم ( 69

) لسنة 1953م المطبقة باألمر رقم (  ) 272لسنة 1953م وبداللة األمر رقم (  ) 300لسنة 1954م
على جرائم اختالس واالستيالء على األموال العامة واألضرار بها (.)1

التعليق  :هذه الدورية تعالج مسألة في غاية األهمية إال وهي ضرورة اإللمام بجميع القوانين واهمية مواكبة
التعديالت التي تطرئ  ,حيث أن النص الالحق يلغي النص السابق شريطة معالجة نفس المسألة  ,وهذا ما
أشرنا اليه حين الحديث عن التنازع الظاهري للنصوص

(سابعا)  :عند تكييف واقعة االعتداء بأداة قاتلة في مكان قاتل من الجسد فهنا نوجه للجاني تهمة محاولة
القتل خالفا للمادة()222من قانون العقوبات الفلسطيني رقم( ) 74لسنة  ,1936اما بالنسبة لتوجيه تهمة
ايقاع اذى بليغ بقصد التشوية خالفا للمادة( ) 235من ذات القانون فيجب أن تتوافر لدى الجاني القصد

الخاص بمعنى أنه قبل وأثناء ارتكاب الجاني لجريمته توافر القصد الخاص إليقاع االذى البليغ او التشويه
او التعطيل وقد يستنتج القصد الخاص من الظروف المحيطة بالواقعة لدى قصد التشويه وبيت النية بتشويه

المجني علية  ,كما يجب ان يؤخذ بعين االعتبار مكان االصابة والة الجريمة المستخدمة في الواقعة (.)2

التعليق  :اشارت تلك المادة اهمية القصد الخاص على التكييف القانوني وكيف بتوافره يتغير التكييف
القانوني من نص اتهام الى نص اتهام اخر  ,كما وتطرقت إلى إليه اكتشاف القصد الخاص ,الحقيقة أن
القصد الخاص في تهمة محاولة القتل هو الذي يميزها عن تهمة األذى البليغ  ,كما أن توافر القصد

الخاص وهو قصد التشويه والتعطيل يغير تهمة االذى البليغ من المادة( ) 238إلى المادة () 235علما

بأن هناك فارق في العقوبة بين كال التهمتين  ,والشق اآلخر تطرق إلى آلية االستدالل على توافر القصد

الخاص كما شرحت المادة  ,ونحن تحدثنا باستفاضة عن اهمية القصد الجنائي على التكييف القانوني من

خالل شرح الركن المعنوي كمكون في النموذج القانوني للجريمة .
1

) ) كتاب دوري رقم( ) 12لسنة  2006الصادر عن النائب العام المستشار احمد المغني
2
) ) المادة () 63من التعليمات القضائية للنائب العام رقم 2لسنة  2011الشق الجزائي
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(ثامنا) :عند تكييف واقعة الحصول على األموال بطريق النصب والغش خالفا للمواد( ) 300,301من
قانون العقوبات الفلسطيني رقم ( )74لسنة  1936يجب أن نراعي أن الوسيلة التي حصل بواسطتها المال
غير موجودة بمعنى أن الجاني ادعى وجود شيء ما وحصل على األموال دون وجود حقيقي لهذا الشيئ

الواقع عليه النصب والغش  ,أما عند توجيه جريمة الحصول على األموال بطريق الخداع خالفا للمادة(
) 303من ذات القانون يجب أن نراعي أن محل الجريمة موجودة ووقع عليها الخداع من قبل الجاني  ,في

حين أن نص المادة( ) 306تنحصر فقط في عمليات االحتيال عند بيع ورهن األموال إذا وقعت من فئات

معينه وهي (البائع  ,الراهن  ,المحامي  ,الوكيل ) ولغرض محدد وهو قبول الشخص المحتال عليه الملكيه
المعروضة علية من خالل استخدام افعال محددة وهي (أخفى عن الشاري أو المرتهن مستندا جوهريا يتعلق

بملكية المال المباع أو الرهون أو أي حق أو رهن يتعلق به  ,أو زور شهادة تتوقف أو يحتمل أن تتوقف

عليها الملكية أو أعطى بيانا كاذبا بشأن ملكية المال المعروض للبيع أو للرهن أو أخفى حقيقة جوهرية

تتعلق به ) (.)1

التعليق  :نحيل القارئ لما جاء في تعليقنا في الدورية األولى في هذا المطلب .

(تاسعا)  :إذا وقع الخطأ الطبي ونتج عنه إصابة بسبب تهور أو اهمال جنائي نوجه للجاني تهمة الضرر
خالفا لمادة ( )243من قانون العقوبات الفلسطيني رقم( ) 74لسنة  , 1936أما إذا نتج عن الخطأ الطبي
وفاة مريض بين يدي ممرض أو طبيب حاصل على إجازة الطب نوجة له تهمة التسبب في الموت بغير

قصد لقلة احتراز خالفا للمادة(  )218من ذات القانون  ,أما إذا نتج عن الخطأ الطبي موت شخص من
غير طبيب بمعنى أنه يدعي أنه طبيب لكنه في حقيقته غير حاصل على إجازة الطب ففي تلك الحالة

نوجه له تهمة القتل عن غير قصد خالفا لمادة () 222من ذات القانون (.)2

وجوب التفرقة بين تهمة التسبب في موت شخص آخر وتهمة القتل عن غير قصد باعتبارهما نوعين
لجريمة الخطأ وفق مغيارين رئيسيين وهم :

 -1معيار مشروعية الفعل من عدمه

إذا كان الفعل الذي أحدث النتيجة وهي الوفاة مشروع ولكنه أحدثها بسبب إهمال الجاني  ,فهنا نوجه له تهمة
التسبب في موت شخص آخر خالفا للمادة(  ,) 218أما إذا كان الفعل غير مشروع فنوجه للجاني تهمة

القتل عن غير قصد .
 -2معيار درجة جسامة اإلهمال  ,إذا كان اإلهمال غير جسيم بحيث ال يكون قد بلغ درجة اإلهمال الجرمي
 ,نوحه تهمة التسبب في موت شخص آخر خالفا للمادة ) , (218أما إذا كان اإلهمال جسيم وبلغ درجة

اإلهمال الجرمي فنوجه تهمة القتل عن غير قصد (.)3

1

) ) المادة(  )67من التعليمات القضائية للنائب العام رقم 2لسنة  2011الشق الجزائي
2
) ) المادة ( )70من التعليمات القضائية للنائب العام رقم 2لسنة  2011الشق الجزائي
3
) ) المادة( ) 72من التعليمات القضائية للنائب العام رقم 2لسنة  2011الشق الجزائي
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التعليق  :أوافق هذا التفسير الرأي  ,وأؤكد على أهمية التفسير على التكييف القانوني  ,بحيث لو كان
التفسير سليم فان التكييف القانوني وبالتبعية اختيار الوصف القانوني سيكون سليما أيضا ,وهذا يستتبع توقيع
العقاب كما يبتغي المشرع .
(عاش ار)  :يجب التفرقة بين جريمتي الجرح خالفا للمادة( )241من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ()74
لسنة  1936وجريمة االذى البليغ خالفا للمادة ( )238من ذات القانون  ,حيث انه عند توجيه التهمة

المناسبة للفعل الجرمي يجب ان يؤخذ بعين االعتبار مكان االصابة والة الجريمة المستعملة وذلك من خالل
الرجوع للتقرير الطبي فاذا كان الجرح سطحي او قطعي فهنا نوجه تهمة الجرح اما اذا كانالجرح غائر او

عميق فهنا نوجه تهمة ايقاع اذى بليغ (.)1

التعليق  :تتعلق تلك المادة بأهميةجمع االدلة وأثرها على التكييف القانوني  ,وخصت تلك المادة الدليل
الناتج عن الخبرة  ,حيث أن التقرير الطبي الذي يعده الطبيب المنتدب كخبير لهو في بالغ االهمية على

عملية إختيار الوصف القانوني السليم  ,حيث إن تلك المادة تقول لو كان الجرح المشار إليه في التقرير

الطبي قطعي أو سطحي تكون الواقعة جنحة الجرح  ,بينما إذا كان الجرح غائر أو عميق تكون الواقعة
جناية االذى البليغ  ,بالتالي لوال التقرير الطبي لما تأتى لنا معرفة الوصف القانوني السليم .

1

) ) المادة( ) 64من التعليمات القضائية للنائب العام رقم 2لسنة  2011الشق الجزائي
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الخاتمة
آليت على نفسي من خالل هذه الرسالة أن أحاول تناول جميع الجزيئات التي كانت تعترضني في
العمل والمتعلقة بالتكييف القانوني بشيء من الدراسة والتأصيل من خالل مواكبة النظريات العلمية ومحاولة
شرح النصوص القانونية المعنية من واقع فهمي لتلك النظريات ,قد أكون وجدت صعوبة في تطويع بعض

االفكار لتتماشى وموضوع الدراسة وأحيانا كنت أنقل تلك األفكار بقليل من التصرف وأعزي هذا األمر لقلة
الدراسات في هذا الموضوع

لذلك ربما كان يظهر للوهلة االولى للقارئ بان تلك الموضوعات هي

موضوعات القانون العام كما وجدت في الكتب العامة  ,صحيح هذا الكالم لكن ما من موضوع تناولته إال
وله أهمية بالغة لدراستي واشرت الى أثره في التكييف القانوني ,حاولت قدر اإلمكان أن ال تكون تلك الدراسة
نظرية محضة وذلك من خالل تناولي لبعض السوابق القضائية والتي قمت بتوزيعها على دراستي حسب

الموضوع المطروح للدراسة  ,كما وتناولت بعض التعليمات القضائية للنائب العام في اكثر من موطن كلما
افتقرت الى النص القانوني او السابقة القضائية ,واخير قصرت دراستي على قانون العقوبات الفلسطيني

المطبق في قطاع غزة رقم ( )74لسنة  1936ولم اتناول القانون المطبق في الضفة الفلسطينية وذلك كون
ان القانون رقم ( )74لسنة  1936هو الذي يهمنا بقدر كبير سواء في الدراسة او في العمل.
بعد توفيق اهلل عز وجل في اعداد تلك الرسالة على هذا الوجه المعروض خلصنا الى مجموعة من
النتائج والتوصيات وذلك على النحو التالي :
اوال  -:النتائج :
-1يترتب على الخطأ في التفسير خطأ في التكييف القانوني  ,وبالتالي يخضع ذلك لرقابة محكمة النقض
باعتبارهما خطأ في القانون .

-2لتكييف الجرائم استنادا الى تقسيمها الثالثي (جناية  ,جنحة  ,مخالفة ) أثار هامة سواء من ناحية تقادم
الجريمة والعقوبة أو من ناحية االختصاص النوعي أو من ناحية المحاكمات الغيابية أو من ناحية طرق

الطعن الخ.
 -3يتأثر المساهم في الجريمة بظروف المساهم اآلخر وبالتبعية بالوصف القانوني الخاص به ويختلف
االمر عما إذا كانت تلك الظروف شخصية ام مادية .
 -4للقصد الجنائي أهمية بالغة في التكييف القانوني  ,حيث أن هناك بعض الجرائم ما يميزها عن غيرها هو
قصد مرتكبها  ,كجريمة محاولة القتل واألذى البليغ مثال حيث أن ما يميز جريمة محاولة القتل هو قصدها

الخاص أي نية ازهاق الروح  ,وهذه النية تنعدم في األذى البليغ.
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 -5لكل جريمة شروط مفترضة تميزها عن غيرها سواء تعلقت بالواقعة كإفتراض الحمل في األجهاض ,أو
بالجريمة كإفتراض صفة الموظف في جريمة الرشوة  ,وال تقوم الجريمة بدونها لدواعي التكييف القانوني حتى

وان توافر ركناها المادي والمعنوي .

 -6إن كل جريمة قد تقع يلحق بها ظروفا مخففة واخرى مشددة ,فعلى صعيد الظروف المخففة ليس لها
أثر على الوصف القانوني فال يقلبها من جناية إلى جنحة ألن العبرة بالعقوبة التي يقرها القانون ال تلك التي

ينطق بها القاضي  ,أما بشأن األسباب المشددة الوجوبية على الوصف القانوني فان أثرها يرجع للنص

القانوني فهو الذي يحدد هذا األثر  ,وأخي ار فليس لألسباب المشددة الجوازية أي أثر على الوصف القانوني
ألن التشديد لم يكن في الجريمة وانما في شخص مرتكبها .
 -7للنيابة العامة كسلطة تحقيق صالحية وزن األدلة وتقديرها  ,إذ ال يقتصر دور النيابة على مجرد البحث
عن األدلة ويترك تقديرها للمحكمة بل على العكس من ذلك  ,وتلك السلطة تخضع لتقدير محكمة

الموضوع اثناء نظر القضية .

 -8المادة ( )48من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة وضعت المبدأ العام في حالة التعدد
المادي للجرائم وذلك بتعدد العقوبات وتنفيذها على التوالي ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك

 -9في حالة التعدد المعنوي للجرائم  ,إذا كان أحد األوصاف مقترن بعذر معفي فإن آثر ذلك العذر يختلف

عما إذا كان يلحق بالوصف األشد أم األخف ,فاذا كان يلحق بالوصف األخف فال أثر لذلك العذر على

الوصف األشد ألن األخير هو الذي يعتد به القانون ,أما إذا كان األعفاء منصب على الوصف األشد فإنه
يؤثر بالفعل على جميع أوصافه وال يجوز معاقبة الفاعل على الوصف األخف كونه داخل في الوصف

األشد ,ويقع نفس الحكم إذا كان أحد األوصاف معلق على شكوى.
 -10إن حكم التعدد المعنوي للجرائم هو تطبيق النص الذي يقرر العقوبة األشد والعلة من ذلك تكمن في أن
الجاني لم يصدر عنه غير سلوك واحد وبالتالي فهو ال يستحق سوى عقوبة واحدة
 -11إذا تنازع نصين بشكل ظاهري فإن العبرة بالنص الخاص كونه يقيد العام  ,وحينها ال أهمية ألي
النصين الحداثة او األسبقية في تاريخ الصدور كما ال أهمية للعقوبة إال ما استثني بنص لمراعاة العقوبة

األشد .

-12األصل إ نه اليجوز معاقبة الشخص على ذات الفعل مرتين  ,لكن يستثنى من ذلك حالة تفاقم النتيجة
االجرامية في الجرائم الواقعة على الجسد وخاصة جرائم األذى البليغ التي تفضي إلى القتل  ,حيث أنه يجوز

معاقبته على القتل بعد الحكم باإلدانة على األذى البليغ إذا حدثت الوفاه خالل سنة ويوم .
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 -13استنادا لمبدأ عينية الدعوى الجزائية فانه ال يجوز للمحكمة إحداث تغيير في أساس الدعوى بإضافة
وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق والمرافعة  ,بل إن للنيابة وحدها بوصفها سلطة إتهام أن

تطلب من المحكمة هذه االضافة .

 -14استنادا لمبدأ شخصية الدعوى الجزائية فإنه اليجوز للمحكمة أن تقضي باإلدانة أو البراءة على شخص

غير الذي أُحيل إ ليها  ,لكن في المقابل لها الحرية في ان تخلع على المتهم الصفة كما ترى من وقائع

القضية فلها أن تصف الفاعل بأنه شريك والعكس .
 -15ان الوصف الذي تسبغه النيابة على الواقعة غير ملزم لمحكمة الموضوع وعليه يحق لها تعديل
الوصف القانوني للواقعة من تلقاء نفسها دونما حاجة إلى إنتظار طلب النيابة وذلك كونها المسؤولة عن

الوصف الصحيح للوقائع .

 -16يجوز لمحكمة تعديل الوصف القانوني للواقعة على أساس استبعاد بعض الوقائع إن إقتنعت بعدم
ثبوتها بحق المتهم كأن تعدل الوصف من سلب الى سرقة عادية وذلك بإستبعاد عنصر اإلكراه .
 -17هناك فارق بين تعديل الوصف وتعديل التهمة  ,حيث أن األخير هو عبارة عن تحوير في كيات
التهمة المادي أي في واحد أو أكثر من عناصرها  ,في المقابل فإن تعديل الوصف ينصب على تغيير في

االسم والعنوان فحسب  ,مع االبقاء على جميع العناصر كما أُقيمت بها الدعوة .

 -18تملك محكمة اإلستئناف أسباغ الوصف القانوني السليم على الواقعة دون التقيد بتكييف محكمة أول

درجة.

 -19تراقب محكمة النقض التكييف القانوني من ثالثة وجوه  ,األول بإعتباره خطأ في القانون والثاني من
زاوية نظرية العقوبة المبررة  ,والثالث وهو ما نصت علية المادة ( )389من قانون اإلجراءات الفلسطيني

والتي نصت علي (ال يجوز الرجوع في الدعوى الجزائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على تغيير الوصف

القانوني للجريمة ) .
ثانيا  -:التوصيات :

-1نوصي السلطة القضائية برافديها المحاكم والنيابة العامة وبالتعاون مع نقابة المحامين وأساتذة الجامعات
المختصين  ,بتشكيل لجنة أو عقد مؤتمر سنوي للوقوف على مواطن القصور في قانون العقوبات وقانون
االجراءات الجزائية  ,وادراج ما يتمخض عن ذلك المؤتمر من توصيات في شكل تعليمات قضائية وفي وقت

الحق عرضها على المجلس التشريعي إلقرارها بشكل قوانين مع مالحظة مواكبة ما يستجد من نظريات

قانونية .
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 - 2تفعيل نظام التجنيح القضائي اليثير أي صعوبة سيما وان معظم الجنايات تُرادفها جنح من ذات الجنس
في قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة  ,لذلك نوصي المشرع الفلسطيني إفراد قانون يعطي
المشروعية له مع توضيح آليتهُ وضوابطه .
 -3نحث المشرع الفلسطيني بتبني نص المادة( ) 17من قانون العقوبات المصري والتي عالجت أثر
الظروف المخففة على العقوبة  ,وعدم اإلكتفاء باإلشارة إليها في السابقة القضائية رقم ( )50\69استئناف
عليا جزائي) ,حيث نصت المادة ( )17من قانون العقوبات المصري على التالي " يجوز في مواد الجنايات

إذا إقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفت القضاء تبديل العقوبة على الوجه اآلتي:
 -1عقوبة اإلعدام بعقوبة األشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
 -2عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة األشغال الشاقة المؤقتة والحبس.
 -3عقوبة األشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي ال يجوز أن ينقص عن ستة أشهر
 -4عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي ال يجوز أن تنقص عن ثالثة شهور " .

-4ضرورة التدخل من قبل المشرع الفلسطيني واإلهتداء بما أخذت به بعض التشريعات العربية من إعطاء
النيابة العامة بنص صريح سلطة تقدير ووزن االدلة في مرحلة التحقيق االبتدائي  ,وسد الباب أمام أي

اجتهاد مبني على عدم اليقين سواء من قبل السلطة القضائية أو بعض الفقهاء.

-5نامل من المشرع الفلسطيني أفراد نص خاص لمعالجة حالة التعدد المعنوي على غرار نص المادة( 48
)من قانون العقوبات الفلسطيني والذي جاء يعالج حالة التعدد المادي  ,علما بأن قانون العقوبات المصري
افرد نصا خاصا بالتعدد المعنوي حيث نص على " إذا كون الفعل الواحد ج ارئم متعددة وجب اعتبار الجريمة
التي عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " .

 -6نوصي المشرع الفلسطيني بتعديل نص المادة( ) 270من قانون اإلجراءات الفلسطيني وذلك لتدارك
بعض النواقص منها عدم اقتصار تنبيه المحكمة للمتهم بالتعديل على مجرد تعرضه لعقوبة أشد  ,من جانب

اخر تبني صيغة الوجب بشأن تنبيه المحكمة للمتهم  ,واضافة عبارة بناء على طلب المتهم,

واليك الصيغة المقترحة للنص " يجوز للمحكمة ان تعدل الوصف القانوني للواقعة أو تغير التهمة أو تتدارك
السهو في عبارات االتهام أو تعدل الخطأ المادي أو تعدل مواد االتهام شريطة أن ال يبنى هذا التعديل على
وقائع لم تشملها البينة المقدمة  ,وبجب على المحكمة إن كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد أن تؤجل

القضية للمدة التي تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير أوجه دفاعة على التهمة المعدلة إن هو

طلب ذلك" .

 -7نأمل من المشرع الفلسطيني تعديل نص المادة( ) 283من قانون اإلجراءات الجزائية ,
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حيث أنها تناولت موضوع تصحيح الخطأ المادي في الحكم دون أن تشير إلى لفظ السهو في عبارات الحكم

أو االتهام أما الوجه الخر وهو الشق الثاني من المادة أنها استخدمت لفظ (ولها أيضا بناء على طلب وكيل
النيابة تصويب كل خطأ مادي وقع في قرار االتهام) حيث اغفل هذا النص أن تضاف إلى تصويب الخطأ
المادي تدارك عبارات السهو أيضا  ,بمفهوم المخالفة لتلك العبارة إذا لم يطلب وكيل النيابة تصويب الخطأ

المادي فإنه ال يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها تدارك الخطأ المادي والسهو في العبارات  ,فكان من األجدر
على المشرع أن يعطي الحق للمحكمة من تلقاء نفسها تصحيح الخطأ المادي وتدارك السهو في عبارات

االتهام من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم كما فعل في الشق االول من ذات المادة في حالة وقوع
الخطأ المادي في الحكم .
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