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أنا الموقع أدناه  ،مقدـ الرسالة التي تحمل عنواف :

المَبَّرَرة
نظرية العقوبة ُ
" دراسة مقارنة "

أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىو نتاج جيدؼ الخاص  ،باستثناء ما تمت اإلشارة
إليو حيثما ورد  ،وأف ىذه الرسالة ككل  ،أو أؼ جزء منيا لـ يقدـ مف قبل لنيل أؼ درجة أو
لقب عممي أو بحثي لدػ أؼ مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرػ .

Declaration
The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the
researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any
other degree or qualification .

اسـ الطالب  :أحمد عالم إبراىيم ضاىر
التوقيع :
التاريخ :
خ

إىداء
 إلى كل مف في الوجود بعد هللا ورسولو  ،إلى بسمة الحياة وسر الوجود  ،إلى رمز الحب والعطاء  ،إلى
مف آثرت عمى نفسيا التعب واإلجياد في سبيل راحتنا  ،إلى مف تحممت الكثير واخفت ىموميا عنا  ،إلى
مف أفنت بشبابيا حتى جعمتني شابا  ،متحميا باألمل والتفاؤؿ  ،إلى مف كاف دعاؤىا سر نجاحي ،
وحنانيا بمسـ جراحي  ،إلى أمي الحبيبة ...
 إلى مف أعطى دوف انتظار  ،إلى مف عز عف نفسو الغالي والنفيس مف أجمي  ،إلى مف كبرني وعممني ،
إلى مف سخر كل ما يستطيع مف أجل أف يرػ ىذا اليوـ  ،إلى مف كافح بحياتو وبمالو مف أجل أف أعيش
ىذا الفخر  ،أحمد هللا الذؼ أمد في عمرؾ لترػ ثما ار قد تعبت مف أجميا وقد حاف حصادىا بعد طوؿ
انتظار  ،إلى أبي العزيز ...
 إلى مف سارت معي نحو الحمـ خطوة بخطوة  ،إلى مف شاركتني بصبرىا وايمانيا ووقفت بجانبي وتحممت
معي عبء الحياة والدراسة  ،إلى مف كانت لي عونا ورفيقا دائما  ،إلى يد المودة والرحمة رفيقة دربي
زوجتي العزيزة أفاض هللا عمييا بالعمـ واإليماف .
 إلى قرة عيني وسندؼ بعد هللا  ،إلى مف آثروني عمى أنفسيـ  ،إلى مف حبيـ يجرؼ في عروقي ويميج
بذكراىـ فؤادؼ  ،أخواني وأخواتي األعزاء .
 إلى مف سرنا سويا ونحف نشق طريق العمـ معا نحو النجاح  ،إلى مف تحموا باإلخاء وتميزوا بالوفاء
والعطاء  ،إلى مف سعدت معيـ وبرفقتيـ تطيب الحياة  ،إلى أصدقائي األعزاء .
 إلى مف أشعموا الشمعة في دروب عممنا  ،إلى مف وقفوا عمى المنابر وأعطوا مف حصيمة فكرىـ لتنير
دربنا  ،إلى الشموع التي ذابت في كبرياء لتنير كل خطوة في دربنا لتذلل كل عائق أمامنا فكانوا ُرسل
لمعمـ واألخلؽ  ،أىدؼ ىذا العمل المتواضع لمف أعتبرىـ تيجاف عمى رأسي أساتذتي األجلء :

 أ.د فتحي الوحيدي  ،،أستاذؼ ومف كاف لو الفضل عمي دائما في مرحمة الدراسة . أ.د عبد الرحمن أبو النصر  ،،أستاذؼ ومعممي الفاضل . د .ساىر الوليد  ،،عميد كمية الحقوؽ ُ ،مميمي وقدوتي ومف كاف لو البصمة الواضحة في مسيرتيالتعميمية .
اجيا من هللا أن يكون عمى قدر الجيد
إلى كل ىؤلء أىدي ىذا العمل ر ا
ش

شكر وتقدير وعرفان
إنو لمف دواعي سرورؼ أف أتقدـ بأسمى معاني الشكر واالمتناف واالعتراؼ بالجميل ألستاذؼ
الفاضل الدكتور/

ساهر ابراهيم الوليد
أستاذ القانون الجنائي المشارك  ،وعميد كمية الحقوق بجامعة الزىر  -غزة

مثمي األعمى في العمـ والمعرفة  ،والذؼ شرفني بإشرافو عمى ىذه الرسالة وزينيا مف طيف
عممو  ،وانو لشرؼ لي أف يرأس لجنة المناقشة والحكـ عمى ىذه الرسالة  ،فيو منارة القانوف
الجنائي وأحد أعمدتيا في فمسطيف  ،فمو مني كل التقدير والثناء عمى ما قدمو لي طواؿ فترة
إعداد ىذه الرسالة  ،مف نصائح وتوجييات سديدة  ،كاف ليا األثر البالغ في إنجاز ىذا العمل
 ،وخصوصا نصيحتو لي باختيار عنواف الرسالة والمضي في البحث فيو لندرة مف كتب في
ٍ
بشكل دقيق  ،فكل الشكر والتقدير لو عمى وقوفو بجانبي إلخراج ىذه الرسالة
ىذا الموضوع
بالشكل المطموب  ،وىو صاحب الفضل بعد هللا في توفيقي في ىذه الرسالة  ،مع تمنياتي لو
بدواـ الصحة والعافية .
كما أسجل خالص ثنائي وامتناني إلى أستاذؼ الكريميف ،الدكتور /عبد هللا خميل الف ار  ،أستاذ
الم ارفعات المشارؾ بكمية الحقوؽ في جامعة األزىر بغزة  ،والدكتور /عدلي عبد الفتاح نصار
 ،أستاذ القانوف الجنائي المساعد بكمية القانوف والممارسة القضائية في جامعة فمسطيف بغزة ،
لتفضميما بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة واثرائيا ،فإنو لشرؼ لي أيضا بأف تكوف لجنة المناقشة
مف أفضل أعمدة القانوف في فمسطيف .
ظ

الباحث

ممخص
ظيرت نظرية العقوبة المبررة ألوؿ مرة قبل الوقت الذؼ وجد فيو قانوف تحقيق الجنايات
الفرنسي الممغي  ،حيث كانت الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية ترفض الطعف طالما
العقوبة الصادرة تستند عمى أساس قانوني أيا كاف الخطأ الواقع في ذكر المادة المطبقة ،
وبالتالي يكمف األساس التاريخي ليذه النظرية في المادتيف  144و  141مف قانوف تحقيق
الجنايات الفرنسي الممغي المتيف نصتا عمى عدـ قبوؿ طمب نقض الحكـ إذا بني عمى الخطأ
في ذكر نص القانوف وكانت العقوبة المحكوـ بيا في حدود العقوبة المقررة في القانوف لمجناية
أو الجنحة أو المخالفة  ،والجدير بالذكر ىنا بأف قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي الحالي قد
قنف ىذه النظرية في المادة  ، 895ثـ توالت التشريعات المقارنة في تقريرىا كالمشرع المصرؼ
والمشرع الفمسطيني .
وقد انقسـ الفقو بصدد موضع دراسة نظرية العقوبة المبررة وما إذا كاف يجب بحثيا عند
فحص موضوع الطعف أـ عند قبوؿ الطعف مف الناحية الشكمية  ،حيث ذىب جانب مف الفقو
إلى أف توافر العقوبة المبررة يؤدؼ إلى رفض الطعف ال إلى عدـ قبولو شكل  ،ومف ثـ فإف
بحث ىذه النظرية يكوف عند فحص موضوع الطعف  ،وليس عند قبولو مف الناحية الشكمية ،
في حيف درج جانب آخر مف الفقو عمى دراستيا ضمف تطبيقات المصمحة في الطعف باعتبار
أنيا تستند إلى شرط المصمحة في الطعف  ،ومع ذلؾ فنحف نرػ أف دراستنا لنظرية العقوبة
المبررة تستند أساسا إلى أنيا تعد أحد أوجو الفصل في الطعف بالنقض وىي صورة تصحيح
الحكـ .
ؼ

وعندما نعرض ليذه النظرية عند الفصل في موضوع الطعف  ،فإف اليدؼ الذؼ يحدونا نحو
تمؾ الدراسة ال يجب أف يكوف مجرد سرد اآلراء التي قيمت في تمؾ النظرية  ،وخاصة اآلراء
التي قامت بنقدىا  ،كما أف اليدؼ ال يجب أف يكوف مجرد عرض لتطور النظرية أو
التطبيقات القضائية ليا بشكل واسع  ،بل يجب وضع رؤية عامة وشاممة لمتعرؼ عمى
الخطوط األساسية التي تحكـ النظرية  ،والفمسفة التي قامت عمييا محكمة النقض في تطبيقيا
بغرض الوصوؿ في النياية إلى القيمة القانونية لتمؾ النظرية .
وفي النياية ؛ ال شؾ أف التعرض لنظرية العقوبة المبررة يقتضي علج العديد مف المسائل
التي تتعمق بمفيوـ النظرية  ،واألساس التاريخي ليا  ،فضل عف شروط ومجاؿ تطبيقيا ،
وبياف المصمحة التي تعود عمى المحكوـ عميو مف خلليا  ،باإلضافة إلى القيمة القانونية
لتمؾ النظرية  ،وتقدير ما إذا كاف مف األفضل اإلبقاء عمييا أـ إلغاؤىا  ،وتمييد ىذا كمو
بالتعرض إلى أسباب الطعف بالنقض والتطرؽ لصلحيات محكمة النقض لممرتيف األولى
والثانية .

ـ

Abstract
The Justified Penalty theory existed for the first time in France before the
issuance of the Felonies Investigation Code that time where the criminal
circle that follows the French Cassation Court which used to refuse the
challenge in case of the verdict is well-established in a legal base with
disregard to the wrongdoing made in the applied article. So, the historical
base for this theory is found within the texts of article 411 and 414 of the
above-mentioned code. Recently. The criminal procedural code in France
mentioned this theory in article 598 and the other international codes
adopted the same meaning.
The legal jurisprudence has no Opinio Juris with respect to the theory of
justified penalty, whether shall it be heard in time of hearing the challenge
subject or shall it be in case of accepting the challenge according to its form.
One of the views says that the existence of the justified penalty theory leads
to the refusal of the challenge. Then the hearing of such penalty must be in
case of the change hearing. On the other side, another party of the jurist say
that the penalty theory shall be heard in the time of the challenge subject
searching. This theory – the justified penalty – is considered as one of the
most well-known and well-established theories in the Cassation court's
working.
This study does not concentrate on the views that have been said by the
jurists about the justified penalty, especially those who are against it, but to
shed light on the most important concepts that rule this theory and the
methodology that have been used by the cassation court in its working.
At the end, this thesis implies many matters that relate this theory; its
historical basis, its elements and conditions, its scope and the benefit gained
by the convicted person. Also, this thesis includes the importance of such
theory. So, we had to talk about the cassation challenge reasons and the
tasks and permissions.
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المقدمة
تشرؼ محكمة النقض عمى ُحسف تطبيق القانوف  ،وتأويل نصوصو وتفسيرىا  ،سعيا منيا
لتوحيد الحموؿ القانونية في المنازعات التي تطرح عمى القضاء  ،وذلؾ سواء بعلج أخطاء
المحاكـ األخرػ أو عمى األقل درء اختلفيا بشأف تطبيق القانوف  ،ومف ثـ فإف محكمة
النقض محكمة قانوف وليست محكمة موضوع باستثناء األحواؿ التي نص عمييا القانوف .
وقد اقتضت رسالة محكمة النقض ىذه أف ُيبنى الطعف بالنقض عمى األسباب القانونية التي
تدور حوؿ مخالفة نصوص قانوف العقوبات مف حيث تطبيقيا أو تأويميا أو تتعمق بمخالفة
نصوص قانوف اإلجراءات الجزائية المتعمقة بنظر الدعوػ والحكـ فييا أو بمخالفة القانوف
بشكل عاـ .
وتتخذ محكمة النقض مف الوقائع التي ُبني عمييا الحكـ المطعوف فيو  ،أساسا لمراقبة مدػ
سلمة الحكـ في تطبيقو لمقانوف  ،فيي تسمـ بما قرره الحكـ بشأنيا باعتبار أف ىذه الوقائع
تستقل محكمة الموضوع بتقديرىا واالطمئناف إلى الدليل المستمد منيا  ،فميس لمطاعف بالنقض
– خلفا لمطاعف بالمعارضة أو االستئناؼ – أف يؤسس طعنو عمى الخطأ في تقدير الوقائع ،
ولو كانت لو مصمحة في ذلؾ  ،إذ يكوف طعنو حينئذ غير مقبوؿ ومف ذلؾ تأسيس الطعف
عمى المجادلة في ثبوت االتياـ أو تجريح أقواؿ الشيود أو التشكيؾ في اقتناع المحكمة أو
طمب تخفيض العقوبة مجردا دوف نعي عمى الحكـ مخالفتو القانوف .
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غير أنو ال يكفي لقبوؿ الطعف بالنقض أف يؤسس عمى أحد أوجو مخالفة القانوف شكل أو
موضوعا  ،وانما يتعيف أف يكوف لمطاعف مصمحة لنقض الحكـ  ،فالمصمحة مناط الطعف كما
أنيا مناط الدعوػ  ،وىكذا تكوف المصمحة قيدا ثانيا عمى قبوؿ الطعف بالنقض زيادة عمى
وجوب بنائو عمى الخطأ في تطبيق القانوف أو البطلف في اإلج ارءات  ،وبناء عمى ذلؾ قد
نجد محكمة النقض تقوـ بتصحيح الحكـ دوف نقضو  ،وذلؾ حرصا عمى وقت القضاء مف أف
يضيع في بحث أمور نظرية بحتة ليس ليا أؼ آثار عممية .
ومف ىنا ظيرت فكرة أو نظرية العقوبة المبررة التي أقامتيا محكمة النقض الفرنسية  ،فاستقر
قضاء محكمة النقض عمى أنو ال جدوػ مف الطعف في حكـ اإلدانة الذؼ ينطوؼ عمى خطأ
قضائي  ،إذ كانت العقوبة المحكوـ بيا مبررة  ،أؼ داخمة في العقوبة الواجب الحكـ بيا إذا لـ
يتوافر ىذا الخطأ  ،وفي ىذه الحالة يقتصر دور محكمة النقض عمى إثبات ىذا الخطأ دوف
أف يمتد إلى موضوع الحكـ المطعوف فيو  ،فيقتصر دورىا ىنا عمى تصحيح ىذا الخطأ دوف
تعديل العقوبة أؼ ابقاء العقوبة كما ىي  ،ألف ىناؾ شيء آخر برر وجودىا وتطبيقيا رغـ
الخطأ الذؼ شاب الحكـ .
وبناء عمى ذلؾ قمنا بتقسيـ ىذه الدراسة إلى أربعة فصوؿ  ،سنتحدث في الفصل التمييدؼ
عف سمطة محكمة النقض عند الطعف في الحكـ  ،وفي الفصل األوؿ بياف ماىية نظرية
العقوبة المبررة ونشأتيا  ،وفي الفصل الثاني بياف شروط ونطاؽ تطبيق نظرية العقوبة المبررة
واستعراض مسمؾ القضاء فييا  ،وفي الفصل الثالث بياف موقف الفقو مف نظرية العقوبة
المبررة .
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 حدود الدراسة :
يتحدد نطاؽ ىذه الدراسة في موضوع نظرية العقوبة المبررة  ،ومدػ تطبيقيا قضائيا  ،وذلؾ
وفقا لقانوف اإلجراءات الجزائية  ،وليذا سوؼ يقتصر الباحث عمى دراسة نظرية العقوبة
المبررة كدراسة مقارنة بيف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة  ،1004وقانوف
اإلجراءات الجزائية الفرنسي الصادر في  34ديسمبر لسنة  ، 4981وقانوف محكمة النقض
المصرية رقـ  81لسنة  ، 4989وذلؾ مع بياف أوجو الشبو واالختلؼ بينيـ في كيفية
التعاطي مع ىذه النظرية كونيا حاولت أف تجد حل لمكثير مف المشاكل التي تواجييا محكمة
النقض عند عرض الطعوف عمييا .

 أىمية الدراسة :
 -4تحقيق التوازف بيف قاعدتيف أساسيتيف  ،أوليما أف كل مخالفة لمقانوف تجيز لمحكمة
النقض إبطاؿ الحكـ  ،وثانييما ضرورة عدـ قبوؿ أؼ طعف ال يكوف لصاحبو مصمحة في
إقامتو  ،وبالتالي فإف األىمية تكمف في الحاالت التي يتعيف فييا عمى محكمة النقض أف
تقرر إحالة الدعوػ إلى محكمة الموضوع  ،إذ تستطيع استنادا ليذه النظرية أف ترفض
نقض الحكـ عمى الرغـ مما يشوبو مف عيب  ،وتقوـ بتصحيحو بدال مف اإلحالة إلى
محكمة الموضوع وتنتيي الدعوػ بالتالي أماـ محكمة النقض .
 -1الوقوؼ عمى الجيود الفقيية والقانونية لبياف العمل بنظرية العقوبة المبررة لمبرراتيا
العممية.
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 -3معرفة اإلطار القانوني وحدود نظرية العقوبة المبررة .
 -1الوقوؼ عمى الواقع العممي لتطبيق حاالت نظرية العقوبة المبررة  ،ومدػ أىمية ذلؾ
بالنسبة لمحكمة النقض .
 -8إبراز الضوابط القانونية لتطبيق نظرية العقوبة المبررة في التشريعات المختمفة محل ىذه
الدراسة .
 -6الخروج مف حالة النص الجامد إلى حالة المرونة بمواكبة المجاالت الجديدة والتي ال
تسعفيا النصوص التشريعية وذلؾ عف طريق إعماؿ النظرية .
 -1تسميط الضوء عمى نظرية العقوبة المبررة بمعرفة أىميتيا مف الناحية العممية وبياف أبعادىا
ومفيوميا وشروطيا التي يجب أف تتوافر إلعماؿ تطبيقيا .

 صعوبات الدراسة :
إف نظرية العقوبة المبررة وفقا لقانوف اإلجراءات الجزائية لـ تطرؽ بحثا بالشكل الكافي  ،وىذا
ىو العائق الرئيس الذؼ واجيو الباحث  ،وىو نقص المراجع القانونية المتخصصة في ىذا
الموضوع  ،وىو أمر وفقا لرأينا الشخصي بقدر ما ىو نقطة تسجل عمى البحث  ،بقدر ما ىو
نقطة تسجل لصالح البحث  ،ألنو يبرر أىمية البحث وجديتو وأصالتو .
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 تساؤلت الدراسة :
تستند ىذه النظرية أساسا إلى شرط المصمحة في الطعف أو قاعدة " حيث ال مصمحة فل
دعوػ "  ،وىذا يدعو إلى تساؤؿ رئيس يتمحور في أنو ىل يمكف اعتبار نظرية العقوبة
المبررة استثناء مف قاعدة " أف كل خطأ يفتح بابا لمنقض " ؟
وينبثق عف ىذا التساؤؿ تساؤالت فرعية ال بد لنا مف اإلجابة عمييا وىي -:
 -4ما ىو مفيوـ نظرية العقوبة المبررة ؟ ومتى ظيرت النظرية ألوؿ مرة ؟ وما ىو سندىا ؟
 -1ما ىي سمطة محكمة النقض في تحقيق ىدفيا ؟
 -3إذا كاف الطعف بالنقض قد بني عمى نسبة الخطأ في القانوف بالمعنى الواسع إلى الحكـ
المطعوف فيو  ،فإلى أؼ مدػ يمكف لمحكمة النقض أف تراقب أحكاـ القضاء لكشف ىذا
الخطأ  ،وبالمقابل ىل تممؾ تصحيحو دوف نقضو ؟
 -1ما مدػ صلحية محكمة النقض عند الطعف لممرة األولى  ،وما مدػ صلحيتيا عند
الطعف لممرة الثانية ؟
 -8ىل المصمحة دائما متوافرة عند الطعف بالنقض ؟
 -6ما مدػ ترابط المصمحة مع نظرية العقوبة المبررة ؟
 -1ما مدػ توافر مصمحة المحكوـ عميو في الطعف بالنقض وفقا لممادة  369مف قانوف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  ،والمادة  10مف قانوف النقض المصرؼ والمادة  895مف
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قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي ؟ وما مدػ االختلؼ بيف نص المادة  381والمادة 369
مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ؟
 - 5ىل توسعت التشريعات المقارنة في النص عمى نظرية العقوبة المبررة ؟
 -9مف األسبق في نشأة نظرية العقوبة المبررة  ،القضاء أـ التشريعات ؟
 - 40ىل ىناؾ تعارض بيف نظرية العقوبة المبررة ومبدأ تفريد العقوبة ؟
 -44ما ىي شروط تطبيق نظرية العقوبة المبررة ؟ ما ىي مجاالت تطبيقيا ؟ وما ىي
الحاالت التي ال يمكف تطبيق النظرية فييا ؟
 -41ىل لنظرية العقوبة المبررة أثر في التعدد الحقيقي لمجرائـ ؟
 -43ىل يجوز لممحكمة التصدؼ لمسألة التكييف عندما يكوف التكييف الخاطئ ىو جناية
والصحيح جنحة ؟؟
 -41في ظل اختلؼ القوانيف الجزائية في تساوؼ العقوبة بيف الفاعل والشريؾ واعماال لنظرية
العقوبة المبررة  ،ما ىو مصير الحكـ المطعوف فيو في حاؿ إف كاف القانوف لـ يساوؼ بينيـ
مف ناحية العقوبة ؟
 - 48ما ىو موقف الفقو مف نظرية العقوبة المبررة ؟
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 منيجية الدراسة :
سنعتمد في دراستنا عمى المنيج المقارف بيف القوانيف التي أخذت بيذه النظرية  ،ونخص
بالدراسة ؛ قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة  ،1004وقانوف اإلجراءات
الجنائية الفرنسي الصادر في  34ديسمبر لسنة  ، 4981وقانوف محكمة النقض المصرية رقـ
 81لسنة  ، 4989واالستعانة بما استقرت عميو محاكـ النقض في فرنسا ومصر وفمسطيف ،
واستعراض آراء الفقياء التي قيمت في ىذه النظرية .

خطة الدراسة :
سوؼ يتـ تقسيـ ىذه الدراسة إلى أربعة فصوؿ وذلؾ عبر اآلتي -:
 الفصل التمييدي  :سمطة محكمة النقض عند الطعن بالحكم .
 الفصل األول  :ماىية نظرية العقوبة المبررة ونشأتيا .
 الفصل الثاني  :ضوابط تطبيق نظرية العقوبة المبررة .
 الفصل الثالث  :موقف الفقو من نظرية العقوبة المبررة .
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الفصل التمييدي
سمطة محكمة النقض عند الطعن في الحكم

كما نعمـ بأف النقض طريق طعف غير عادؼ في األحكاـ النيائية الصادرة عف آخر درجة في
الجنح والجنايات  ،ويكوف ىدؼ الطعف بالنقض فحص الحكـ لمتحقق مف مطابقتو لمقانوف ،
سواء مف حيث القواعد الموضوعية التي طبقتيا  ،أو مف حيث اجراءات نشوئو  ،أو
اإلجراءات التي استند الييا

(ٔ)

.

وقد تمجأ بعض التشريعات إلى حصر سمطة محكمة النقض في مناقشة صحة التكييف
القانوني دوف أف تتجاوز ذلؾ إلى النظر في موضوع ووقائع الدعوػ  ،حيث يبقى ىذا األمر
مف اختصاص مرجع قضائي آخر

(ٕ)

.

وبناء عمى ما سبق  ،فل يمكف لمحكمة النقض اتخاذ أؼ اجراء مف اجراءات التحقيق التي
تممؾ مباشرتيا محكمة الموضوع  ،وال تممؾ محكمة النقض إعادة فحص وقائع الدعوػ بأؼ
1

) ( ٓكٔٞو ٗؿ٤د قس٘ – ٢جُٔٞؾُ ك ٢شٍـ هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س – خ ؽ – جُٔكحًٔس ٝجُـؼٖ ك ٢جالقٌحّ  -وجٌ جُٜ٘ؼس
جُؼٍذ٤س – جُوحٍٛز –  -1987ص . 179
2
) ( ٝذًُي ال ٣ؼطرٍ جُ٘وغ وٌؾس غحُػس ٖٓ وٌؾحش جُطوحػٝ ، ٢هى ضطر٘ ٠ذؼغ جُطشٍ٣ؼحش ضٞس٤غ سِـس ٓكٌٔس جُ٘وغ ُطشَٔ
جالنطظحطٓ ٖ٤ؼحً ٓ ،غ ػىّ جالنالٍ ذطٍض٤د وٌؾحش جُطوحػٓٝ ٢ػحٍ ػِ ٠يُي جُوؼحء جُلِسـ ، ٢٘٤ق٤ع ُٔ ٌٖٔ٣كٌٔس جُ٘وغ
ك ٢ذؼغ جألقٞجٍ جُ٘ظٍ ك ٢جُٞهحتغ و ٕٝجالنالٍ ذطٍض٤د وٌؾحش جُطوحػٝ ، ٢ضـر٤وحً ًُُي قٌٔص ٓكٌٔس جُ٘وغ جُلِسـ٤٘٤س ك٢
ٌجّ جهلل ذحُو " ٍٞإٔ ٓكٌٔس جُ٘وغ ُ٤سص وٌؾس غحُػس ك ٢سِْ جُٔكحًْ ذَ ٓ ٢ٛكٌٔس هحٗ ٕٞضٍجهد جألقٌحّ جٍُٔكٞػس ئُٜ٤ح  ٝضوٌٍ
ٓى ٟجٗـرحهٜح ػِ ٠جُوحٗٝ ، ٕٞال ض٘ظٍ ك ٢جُٞهحتغ ئال ك ٢أقٞجٍ جسطػ٘حت٤س و ٕٝجالنالٍ ذطٍض٤د وٌؾحش جُطوحػ ٢جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح
– ٓٞهغ هحٗ ٕٞكِسـ- ٖ٤
ٌهْ ُ 271س٘س  2009كظَ ذطحٌ٣م 2/2/2010
ٗوغ
"-
ك ٢جُوحٕٗٞ
 ، http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=14053ضحٌ٣م جُُ٣حٌز  ، 2016/5/24جُسحػس . ّ 8225
 ٝذحُ٘ظٍ جُ ٠جُوؼحء جُلٍٗس ٢كاٗ ٚال ٣ؼطرٍ ٓكٌٔس جُ٘وغ ٓكٌٔس وٌؾس غحُػس ٖٓ وٌؾحش جُطوحػٝ ، ٢ال ٌٜ٘ٔ٣ح إٔ ضلظَ ك٢ٓٞػٞع جُىػ ، ٟٞق٤ع هحٍ جُلوٌٝ ٚ٤ذسر " ٍ٤إٔ ٓؿِس جُ٘وغ ُ٤س هحػ٤حً ُِٔٞجؿ٘٣ ٌُٚ٘ٝ ٖ٤كٔ ٢جُوٞجٗ٣ ٌُٖٝ ، " ٖ٤ؿَٞ
جسطػ٘حء ُِؿٔ ؼ٤س جُؼٔ٤ٓٞس ُٔكٌٔس جُ٘وغ إٔ ضلظَ ك ٢جُٔٞػٞع ػ٘ى جُـؼٖ ٍُِٔز جُػحٗ٤س ٝ ،هى أنً ذًُي جُوحٗ ٕٞجُٔظٍ. ١
جٗظٍ ذحُطلظ 2 َ٤أقٔى كطك ٢سٍ – ٌٝجُ٘وغ ك ٢جُٔٞجو جُؿ٘حت٤س – خ ؽ – وجٌ جُٜ٘ؼس جُؼٍذ٤س  -جُوحٍٛز –  – 1997ص 18
– . 21 – 19
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ٍ
شكل مف األشكاؿ لتتحقق مف ثبوتيا أو تحرؼ كيفيتيا لمتحقق مف صحتيا  ،بل يقتصر دورىا
عمى مناقشة صحة التكييف القانوني ليذه الوقائع التي قامت بفحصيا والتثبت منيا  ،وكيفية
حدوثيا

(ٔ)

.

ومما تقدـ يتضح لنا أف محكمة النقض تنيض خارج درجات التقاضي بضماف حسف تطبيق
القانوف  ،وكفالة توحيد كممة القانوف في أحكاـ القضاء

()2

 ،لذلؾ فإف طبيعة محكمة النقض

بوصفيا خارج درجات التقاضي تقتضي أف ينحصر اختصاصيا في بحث العيوب التي شابت
الحكـ المطعوف فيو  ،وبالتالي فإف أسباب الطعف يجب أف تنصرؼ إلى ما أخطأ فيو ىذا
الحكـ

(ٖ)

.

1

) ( ًُُٝي ه َ٤أٗ ٚال جنطظحص ُٔكٌٔس جُ٘وغ ك ٢شإٔ جُٞهحتغ ٝ ،أٗ ٚال ٣ورَ أ ١ؾىٍ ٓٞػٞػ ٢أٓحٜٓح  ،أٗظٍ ٓ 2كٔٞو
ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ – ٢ؾغ سحذن – ص ، 179
ٝأ٣ؼحً  2سحُْ جقٔى جٌٍُو -أط ٍٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س ك ٢جُطشٍ٣غ جُلِسـ – ٢٘٤جٌُطحخ جُػحٗ – ٢جُـؼٖ ك ٢جألقٌحّ – ٌٓطرس
جُوىِ –  – 2003ص . 230
2
) ( ُٝوى ؾحء هٍجٌ ٓكٌٔس جُ٘وغ جُٔظٍ٣س شحٓالً ٞ٣ػف جنطظحطحضٜح ق ٖ٤هحُص ك ٢قٌْ ُٜح " ال ضهطض ٓكٌٔس جُ٘وغ ئال
ذطو ْ٣ٞجُٔؼٞؼ ٖٓ ؾٜس جُوحٗ٤ُ ٕٞس ئال  ،كٌِٓ ٠ٜلس ذإٔ ضأنً ٓح أغرط ٚهحػ ٠جُٔٞػٞع هؼ٤س ٓسِٔس  ٝإٔ ضركع ك ، ٚ٤كإ
ٝؾىش ٓح أغرط ٚهحػ ٠جُٔٞػٞع ال ػوحخ ػِ ٚ٤أ ٝإٔ ًٛج جُوحػ ٠أنـأ كٝ ٠طق ٓح أغرط ٚكـرن ٓحوز ُ٤سص  ٠ٛجُٔ٘ـروس أ ٝأٗٚ
أ َٔٛئؾٍجء ٖٓ جإلؾٍجءجش جُوحٗ٤ٗٞس جألسحس٤س جُط ٠ذىٜٗٝح ضلسى جُٔكحًٔس أ ٝأٗ ٚأنَ ذؼٔحٗس هحٗ٤ٗٞس ٖٓ ػٔحٗحش جإلضٜحّ أٝ
جُىكحع أ ٝأٗ ٚأ َٔٛذ٤حٕ ًٌٖ ٖٓ أًٌحٕ جُؿٍٔ٣س أ ٝظٍف ٓشىو ٓػالً ٓغ أٗ ٚػحهد ػِ ٠ئػطرحٌ غرٞش ًٛج جًُ ٟأ ِٚٔٛأ ٝؿ ٍ٤يُي
ٓٔح ٣هحُق ٗظحً طٍ٣كحً ك ٠جُوحٗ ٕٞأٓ ٝرىأ هحٗ٤ٗٞحً ٓطلوحً ػِ - ٚ٤ئٕ ٝؾىش ٓكٌٔس جُ٘وغ ش٤ثحً ٖٓ ضِي جألٓ ٝ ٌٞأشرحٜٛح جُط٠
ضأضٓ ٠هحُلس ُِوحٗ ٕٞكٜ٘حُي كوؾ ُٜ ٌٕٞ٣ح قن جُطىنَ كٔ٤ح أغرط ٚهحػ ٠جُٔٞػٞع  .أٓح إٔ ٣طظِْ جُٔطُ ْٜىٜ٣ح ٖٓ ػؼق أوُس
جُػرٞش أ ٖٓ ٝػىّ ئقسحٕ جُوحػ ٠ضوىٍٛ٣ح أ ٖٓ ٝػىّ جُىٌٝجٕ ٓغ جُىكحع ك٘ٓ ًَ ٠كٓ ٝ ٠سِي ٖٓ ٓ٘حق ٠أهٞجُٓ ٝ ٚسحٌُٜح ٝ
جإلؾحذس ك ٠قٌٔ ٚػٖ ًَ طـٍ٤ز ً ٝرٍ٤ز ٖٓ ذ٤حٗحض ٝ ٚئسط٘طحؾحض - ٚئال ٓح ًحٕ ؿِرحً ٓؼ٘٤حً طٍ٣كحً ٓأٌٓٞجً هحٗٗٞحً ذاؾحذط ٚأٌ ٝكؼٚ
ٓسررحً  -كًٜج جُطظِْ ال سرُٔ َ٤كٌٔس جُ٘وغ ئُ ٠جُ٘ظٍ كٜٔٓ ٚ٤ح  ٌٖ٣ك ٠يجضٓ ٚإ٣ىجً ذأٓطٖ جألوُس  ،يُي ذإٔ ٓكٌٔس جُ٘وغ ُ٤سص
وٌؾس ئسطث٘حك٤س ضؼ٤ى ػَٔ هحػ ٠جُٔٞػٞع كط٘ظٍ ك ٠جألوُس  ٝضوٜٓٞح ذٔح ضسطأ ٝ َٛضٍ ٟئٕ ًحٗص ٓ٘طؿس ُإلوجٗس أ ٝؿ٘ٓ ٍ٤طؿس ،
 ٝئٗٔح  ٠ٛوٌؾس ئسطػ٘حت٤س ٓكؼس ٓ٤ىجٕ ػِٜٔح ٓوظ ٌٞػِٓ ٠ح سِق ٖٓ جٍُهحذس ػِ ٠ػىّ ٓهحُلس جُوحٗ. " ٕٞ
ٗوغ ؾُجتٓ ٢ظٌٍ ١هْ ُ 338س٘س  46م  ،ؾِسس ٓ – 17/1/1929شحٌ ئُ 2 ٚ٤سؼحو ق٘ح جُظح٣ؾ – جُ٘وغ جُؿُجت ٢ك٢
كِسـ – ٖ٤وجٌ جُٔ٘حٌز ُِ٘شٍ – ؽ – 2010 – 1ص . 8
3
) ( قحٓى جُشٍ٣ق – جُ٘وغ جُؿ٘حت – ٢ؽ – 1وجٌ جُلٌٍ جُؿحٓؼ - ٢جالسٌ٘ىٌ٣س –  – 2012ص . 45أقٔى كطك ٢سٍ-ٌٝ
ٍٓؾغ سحذن – ص . 387
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لكن السؤال المثار في ىذا الموضع ؛ ما ىي سمطة محكمة النقض في تحقيق ىذا اليدف؟
فإذا كاف الطعف بالنقض قد بني عمى نسبة الخطأ في القانوف بالمعنى الواسع إلى الحكـ
المطعوف فيو  ،فإلى أي مدى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب أحكام القضاء لكشف ىذا
الخطأ  ،وىل تممك تصحيحو ؟
ولإلجابة عمى ذلؾ كمو  ،فإنو يتعيف عمينا في ىذا الفصل أف نبيف أسباب الطعف بالنقض ،
إضافة إلى بياف صلحيات محكمة النقض عند الطعف لممرة األولى  ،ثـ صلحياتيا عند
الطعف لممرة الثانية  ، ،وذلؾ عبر تقسيـ ىذا الفصل إلى ثلثة مباحث :

المبحث األول  :أسباب الطعن بالنقض .
المبحث الثاني  :صالحية محكمة النقض عند الطعن لممرة األولى .
المبحث الثالث  :صالحية محكمة النقض عند الطعن لممرة الثانية .
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المبحث األول
أسباب الطعن بالنقض

إف الطعف بطريق النقض ىو طريق غير عادؼ نظ ار ألف المشرع حدد األسباب التي يمكف
الطعف فييا في الحكـ بطريق النقض  ،وقد بيف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ىذه
األسباب في المادة ٖٔ٘
(ٕ)

ٖٓ

(ٔ)

 ،وكذلؾ قانوف محكمة النقض المصرية في نص المادة

 ،وأخي ار قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي في الفصل الثالث منو والمعنوف بأسباب

الطعف بالنقض مف المادة ٔ ٜ٘إلى المادة ٓٓٙ

1

()3

.

) ( ال ٚقبم انطعٍ ببنُقض إال نألسببة انخبنٛت:
 1ئيج ٝهغ ذـالٕ ك ٢جإلؾٍجءجش أغٍ ك ٢جُكٌْ. 2ئيج ُْ ضٌٖ جُٔكٌٔس جُط ٢أطىٌضٓ ٚشٌِس ٝكوًح ُِوحٗ ،ٕٞأ ُْ ٝضٌٖ ُٜح ٝال٣س جُلظَ ك ٢جُىػ.ٟٞ 3ئيج طىٌ قٌٔحٕ ٓط٘حهؼحٕ كٝ ٢هص ٝجقى كٝ ٢جهؼس ٝجقىز. 4جُكٌْ ذٔح ٣ؿح َٝؿِد جُهظْ. 5ئيج ًحٕ جُكٌْ جُٔـؼ ٕٞك ٚ٤ذ٘ ٢ػِٓ ٠هحُلس جُوحٗ ،ٕٞأ ٝػِ ٠نـأ ك ٢ضـر٤و ،ٚأ ٝك ٢ضلس.ٍٙ٤ 6نِ ٞجُكٌْ ٖٓ أسرحذ ٚجُٔٞؾرس ،أ ٝػىّ ًلح٣طٜح ،أ ٝؿٔٞػٜح ،أ ٝض٘حهؼٜح.ٓ 7هحُلس هٞجػى جالنطظحص أ ٝضؿح َٝجُٔكٌٔس سِـحضٜح جُوحٗ٤ٗٞس.ٓ 8هحُلس جإلؾٍجءجش جألنٍ ٟئيج ًحٕ جُهظْ هى ؿِد ٍٓجػحضٜح  ُْٝضسطؿد ُ ٚجُٔكٌٔس ٣ ُْٝؿٍ ضظك٤كٜح كٍٓ ٢جقَ جُٔكحًٔسجُط ٢ضِٜ٤ح .
2
) ( نكم يٍ انُٛببت انعبيت ٔانًحكٕو عهٔ ّٛانًسئٕل عٍ انحقٕق انًدَٛت ٔانًدعٗ بٓب ببنطعٍ أيبو يحكًت انُقض فٗ األحكبو
انُٓبئٛت انصبدزة يٍ آخس دزجت فٗ يٕاد انجُبٚبث ٔانجُح ٔذنك فٗ األحٕال اٜحٛت:
 -1ئيج ًحٕ جُكٌْ جُٔـؼ ٕٞكٓ ٚ٤ر٘٤ح ػِٓ ٠هحُلس جُوحٗ ٕٞج ٝػِ ٠نـح ك ٠ضـر٤و ٚج ٝك ٠ضأِٚ٣ٝ
 -2ئيج ٝهغ ذـالٕ ك ٠جُكٌْ  -3 .ئيج ٝهغ ك ٠جإلؾٍجءجش ذـالٕ أغٍ ك ٠جُكٌْ .
ٝال ٣ؿ َٞجُـؼٖ ٖٓ جُٔىػ ٠ذحُكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٔسث ٍٞػٜ٘ح ئال كٔ٤ح ٣طؼِن ذكوٞهٜٔح جُٔىٗ٤س
ٝجألطَ جػطرحٌ إٔ جإلؾٍجءجش هى ٌٝػ٤ص أغ٘حء جُىػٓٝ ٟٞغ ًٛج كِظحقد جُشإٔ إٔ ٣ػرص ذٌحكس جُـٍم إٓ ضِي جإلؾٍجءجش هى
أِٔٛص أ ٝنُٞلص ٝيُي ئيج ُْ ضٌٖ ًًٌٓٞز كٓ ٠كؼٍ جُؿِسس ٝال ك ٠جُكٌْ كايج يًٍ ك ٠أقىجٔٛح أٜٗح جضرؼص هال ٣ؿ َٞئغرحش ػىّ
ئضرحػٜح ئال ذـٍ٣ن جُـؼٖ ذحُطُ. ٍ٣ٝ
ئال إٔ جُوحٗ ٕٞهى سٔف ذحُـؼٖ ك ٢هؼح٣ح جُؿ٘ف أٓحّ وٝجتٍ جُؿ٘ح٣حش ذٔكحًْ جالسطث٘حف ذىال ٖٓ ٓكٌٔس جُ٘وغ ٝيُي ُطهل٤ق
جُؼدء ػِٓ ٠كٌٔس جُ٘وغ ٌ .جؾغ جُوٍجٌ ذوحٌٗ ٕٞهْ ُ 7س٘س ٝ 2016جُهحص ذطؼى َ٣ذؼغ أقٌحّ جُوحٌٗ ٕٞهْ ُ 57س٘س . 1959
3
) ( فقد َصج انًبدة  595ببنقٕل " ٚجٕش نكم يٍ انُٛببت انعبيت ٔانًحكٕو عهٔ ّٛانًسئٕل عٍ انحقٕق انًدَٛت ٔانًدعٗ بٓب
انطعٍ أيبو أ٘ غسفت يٍ غسف يحكًت انُقض فٗ األحكبو انُٓبئٛت انصبدزة يٍ آخس دزجت فٗ يٕاد انجُبٚبث ٔانجُح ٔذنك فٗ
األحٕال اٜحٛت "2
ٗ ٢ٛٝلس أسرحخ جُـؼٖ ذحُ٘وغ جُطٌٝ ٢وش ك ٢جُطشٍ٣غ جُلِسـًُُ ، ٢٘٤ي ال وجػُ ٢طٌٍجٌٛح ٌ ،جؾغ جُٜحٓش ٌهْ ٗ ٖٓ 1لس
 ًٙٛجُظلكس .
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ويلحع في معظـ التشريعات أنيا عممت عمى تحديد األسباب الموجبة لمطعف بالنقض في
األحكاـ القابمة لمطعف  ،حيث أوردتيا عمى سبيل الحصر

(ٔ)

 ،وىذا ما يراعي وظيفة

محكمة النقض باعتبارىا الييئة القضائية العميا  ،التي تختص بمراعاة التطبيق السميـ لمقانوف
وتأويل نصوصو وتفسيرىا  ،واليدؼ مف ذلؾ ىو توحيد الحموؿ القانونية بالنسبة لموقائع التي
تعرض عمى القضاء  ،وتفاديا لما في أحكاـ القضاء مف أخطاء في حدود احتراـ مبدأ حرية
القاضي في تكويف عقيدتو والحكـ بما يراه مناسبا

(ٕ)

.

وبناء عمى ما سبق بيانو  ،فإنو يتعيف عمينا أف نبيف أسباب الطعف بالنقض وفقا لما جاء بو
قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  ،مع ما أخذت بو بعض التشريعات المقارنة في ىذا
الشأف.

1

) (  ًٙٛ ٖٓٝجُطشٍ٣ؼحش ؛ انخشسٚع انسٕز٘ ق٤ع قظٍ  ًٙٛجألسرحخ ك ٢جُٔحوز  ٖٓ 342هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س جُس، ١ٌٞ
ًًُٝي انًشسع انًصس٘ ك ٢جُٔحوز  ٖٓ 30هحٗ ٕٞجُ٘وغ ؛ ق٤ع قظٍ  ًٙٛأسرحخ جُـؼٖ ك ٢غالغس أسرحخ ؛ ًًُٝي انًشسع
األزدَ ٙك ٢جُٔحوز  ٖٓ 274هحٗ ٕٞجط ٍٞجُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س جألٌوٗ . ٢جٗظٍ  2سحُْ أقٔى جٌٍُو – ٍٓؾغ سحذن – ٛحٓش ٌهْ 1
 ص . 2412
) ( ًُُٝي جسطُِّ جُٔشٍع إٔ ٣ر٘ ٢جُـؼٖ ذحُ٘وغ ػِ ٠جقى ٟجألٝؾ ٚجُوحٗ٤ٗٞس جُطٗ ٢ض ػِٜ٤ح ٝ ،ؾؼَ ؾُجء ٓهحُلس يُي ٞٛ
ػىّ هر ٍٞجُـؼٖ  .أٗظٍ ٓ 2أٓٓ ٕٞكٔى سالٓس – هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س ك ٢جُطشٍ٣غ جُٔظٍ – ١جُؿُء جُػحٗ – ٢وجٌ جُٜ٘ؼس
جُؼٍذ٤س  -جُوحٍٛز –  – 2000ص . 570
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أولا  :إذا وقع بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم -:
ويفترض في ىذه الحالة بأف اجراء مف اجراءات الدعوػ قد شابو البطلف  ،وبالتالي فإف ىذا
اإلجراء الباطل قد أثر في الحكـ

(ٔ)

 ،وبذلؾ تختمف ىذه الحالة عف حالة البطلف في الحكـ

 ،حيث أف بطلف الحكـ ىنا ال يكوف لعيب شاب الحكـ ذاتو نتيجة مخالفة القواعد االجرائية ،
وانما يرجع إلى بطلف اإلجراءات السابقة والتي امتد أثرىا إلى الحكـ  ،فيي تفترض أوال وقوع
بطلف في اإلجراءات السابقة عمى الحكـ  ،سواء في ذلؾ اجراءات التحقيق االبتدائي
إجراءات المحاكمة

(ٖ)

()2

أو

.

إال أف ىناؾ رأؼ مف الفقو قد انتقد ىذا التمييز  ،حيث قاؿ بأف البطلف ليس ىو الجزاء
اإلجرائي الوحيد  ،كما أنو ينصب عمى إجراء مف اإلجراءات التي يباشرىا القاضي  ،أما
قضاء المحكمة مف حيث مضمونو فيو ليس إجراء ؛ وانما ىو قرار يجب أف يكوف موافقا
لمقانوف

(ٗ)

.

ونحن بدورنا نتفق مع القول السابق  ،بأف بطلف الحكـ ال يكوف بطلنا بالمعنى الذؼ تقدـ
بو الرأؼ األوؿ  ،حيث أف الحكـ ليس إجراء  ،وانما ىو قرار يتـ الطعف بو بناء عمى مخالفتو
لمقانوف وليس لمخالفتو اإلجراءات التي امتدت إلى الحكـ .

1

) ( ٝذٔل ّٜٞجُٔهحُلس أٗ ٚئيج شحخ جالؾٍجء جُرـالٕ ٣ ُْٝإغٍ ًٛج جُرـالٕ ك ٢جُكٌْ جُٔـؼ ٕٞك ، ٚ٤كاٗ ٚال ٣ؿ َٞهر ٍٞجُـؼٖ ،
ٝذحُطحُ ٢ال ٣ظِف ٝؾً ٜح ُِ٘وغ  .أٗظٍ ٓ 2كٔٞو ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ – ٢ؾغ سحذن – ص . 203
2
) ( ئال إٔ اسخبذَب اندكخٕز عبد اهلل انفسا هى جػطرٍ ذـالٕ جالؾٍجءجش كٍٓ ٢قِس جُطكو٤ن جالذطىجت ٢ال ٣إغٍ ػِ ٠جُكٌْ  ،ألٜٗح
ٍٓقِس ٓسطوِس ػٖ ٍٓقِس جُٔكحًٔس  ،ئال أٗ٘ح ًٍٗٛ ٟج جُوٓ ٍٞكَ ٗظٍ  ًٕٞ ،إٔ جالؾٍجءجش جُط ٢جٓطىش ئُ ٠جُكٌْ ًَ ٢ٛ
جالؾٍجءجش جُط ٢سروط ، ٚذٔح كٜ٤ح جالؾٍجءجش جُط ٢ضٔص كٍٓ ٢قِس جُطكو٤ن جالذطىجت ًٕٞ ، ٢إٔ  ًٙٛجالؾٍجءجش هى جسط٘ى ػِٜ٤ح نالٍ
ٍٓقِس جُٔكحًٔس .
3
) ( ػٍٔ جُسؼ٤ى ٌٓؼحٕ ٓ -رحوب هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س (هٞجػى جُٔكحًٔس)  -ؽ  – 2وجٌ جُٜ٘ؼس جُؼٍذ٤س ُِ٘شٍ – جُوحٍٛز -
 – 1984ص . 316
4
) ( أٗظٍ ذحُطلظًُٜ َ٤ج جٍُأٓ 2 ١أٓٓ ٕٞكٔى سالٓس – ٍٓؾغ سحذن – ص . 576
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ويشترط ليذا اإلجراء بأف يكوف جوىريا

(ٔ)

؛ حيث إف اإلخلؿ بالقواعد الجوىرية في

اإلجراءات الجزائية يرتب البطلف  ،والقواعد الجوىرية ىي التي يكوف الغرض منيا تحقيق
مصمحة عامة  ،أو مصمحة المتيـ أو غيره مف الخصوـ  ،ولذلؾ فإف الطعف بالنقض ال
يجوز في ىذه الحالة إذا كانت القاعدة اإلجرائية التي تمت مخالفتيا مف القواعد الغير
الجوىرية بالمعنى المتقدـ  ،ولذلؾ ال يصمح وجيا لمنقض مخالفة اإلجراء لقاعدة إرشادية

(ٕ)

،

ومثاؿ عمى ذلؾ مخالفة إجراءات النداء عمى الشيود  ،واحتجازىـ بعد إجابتيـ عمى األسئمة
التي وجيت إلييـ

(ٖ)

.

وبناء عمى ذلؾ فإف مخالفة أحد شروط صحة إجراءات المحاكمة ؛ مثل عدـ االختصاص أو
الخطأ في تشكيل المحكمة أو توافر سبب مف أسباب عدـ الصلحية  ،أو رد القاضي إال إذا
تمسؾ بو الخصـ  ،أو عدـ احتراـ مبدأ علنية الجمسات  ،أو شفوية المرافعة  ،أو عدـ تمكيف
الخصوـ مف الحضور واإلخلؿ بحقيـ في الدفاع  ،فإنو يترتب عمى ذلؾ كمو بطلف في
اإلجراءات يؤثر في الحكـ

(ٗ)

.

1

) ( ئػحكس ئُ ٠شٍؽ ذإٔ  ٌٕٞ٣جالؾٍجء ؾ٣ٍٛٞحً  ،كاٗ٣ ٚشطٍؽ أ٣ؼ ًح  -1ذإٔ  ٌٕٞ٣جُوحٗ ٕٞهى أٝؾد جضرحػ ٚضكص ؿحتِس جُرـالٕ ،
ٝ -2إٔ  ٌٕٞ٣هى ٝهغ ك ٢جإلؾٍجءجش ذـالٕ أغٍ ك ٢جُكٌْ  .أٗظٍ ذحُطلظٓ 2 َ٤كٔى ػِ ٢جُكِر – ٢جُٞس٤ؾ ك ٢شٍـ هحٕٗٞ
جط ٍٞجُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س – جُؿُء جُػحُع – جُٔكحًٔحش ٝؿٍم جُـؼٖ ك ٢جالقٌحّ – ٌٓطرس وجٌ جُػوحكس ُِ٘شٍ ٝجُط٣َٞغ –
 – 1996ص . 357
2
) ( ٔحطبٛقبً نرنك قضج يحكًت انُقض انًصسٚت ذحُو " ٍٞئيج ًحٕ جُـٍع ٖٓ جُوحػىز ٓؿٍو جُطٞؾٝ ٚ٤جالٌشحو ًٔ ،ح  ٞٛجُشإٔ
ذحُ٘سرس ُِوٞجػى جُهحطس ذطٍض٤د جإلؾٍجءجش ك ٢جُؿِسس جُط ٢ضؼٔ٘طٜح جُٔحوضحٕ  ٖٓ 272 ، 271هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س أٝ
جُوحػىز جُٔوٌٍز ذحُٔحوز  ٖٓ 410جُوحٗ ٕٞيجضٝ ، ٚجُط ٢ضوؼ ٢ذٞؾٞخ ضوى ْ٣جالسطث٘حف كٓ ٢ىز غالغٓٞ٣ ٖ٤حً ػِ ٠جألًػٍ ئُ ٠جُىجتٍز
جُٔهطظس ذ٘ظٍ ، ٙكإ ٓهحُلطٜح ال ضٌ ٕٞذًجضٜح ٓرٌٍجً ُِـؼٖ ذحُ٘وغ " ٗ .وغ ٌهْ  3 ِ ، 413م  ،ؾِسس ٓ 14/7/1952شحٌ
ئُ – ٚ٤ػٍٔ جُسؼ٤ى ٌٓؼحٕ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 317
3
) ( قحٓى جُشٍ٣ق ٍٓ -ؾغ سحذن -ص ٓ . 863كٔٞو ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ – ٢ؾغ سحذن – ص . 204
4
) ( ًًُٝي  ٌٕٞ٣ذـالٕ جُكٌْ ئيج ضؼِن جُرـالٕ ذأقى جإلؾٍجءجش جُؿ٣ٍٛٞس ك ٢جُٔكحًٔس ٓٔح ٓ ُِّ٣رحشٍض ٚهرَ جطىجٌ جُكٌْ ٓػَ
ضالٝز ضوٍ ٍ٣جُطِه٤ض ك ٢جُٔكٌٔس جالسطث٘حك٤س  .جٗظٍ ذحُطلظ 2 َ٤أقٔى كطك ٢سٍ – ٌٝجُ٘وغ ك ٢جُٔٞجو جُؿ٘حت٤س – وجٌ جُٜ٘ؼس
جُؼٍذ٤س ُِ٘شٍ –  – 1997ص  . 202أٗظٍ أ٣ؼحً ذحُطلظ 2 َ٤سح ٍٛجذٍج ْ٤ٛجُ٤ُٞى – شٍـ هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س – جُؿُء
جُػحٍٗٓ – ٢قِس جُٔكحًٔس – ؽ – 2013 -1ص . 334
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وتطبيق ا لذلك قضت محكمة النقض الفمسطينية دائرة غزة بالقوؿ " وحيث أنو يبيف مما سمف
أف محكمة االستئناؼ قد وقعت في خطأ قانوني عندما أصدرت حكميا المطعوف فيو في
غياب المتيـ (المطعوف ضده) وكاف األجدر بيا أف تؤجل االستئناؼ لمنطق بالحكـ لجمسة
قادمة واتخاذ المقتضى القانوني بحقو وفقا لمقانوف  ،وبناء عمى ذلؾ فإف حضور المطعوف
ضده عند تلوة الحكـ أمر ضرورؼ ال يجوز التغاضي عنو أو اغفالو  ،وبالتالي فإنو ال داعي
لمرد عمى أسباب الطعف  ،مما ترػ معو المحكمة نقض الحكـ المطعوف فيو واعادة القضية
()5

إلى محكمة االستئناؼ بغزة لنظرىا مف ىيئة مغايرة "

.

وكأف يكوف كذلؾ أحد القضاة قريب أو لو علقة قوية تربطو بأحد الخصوـ  ،أو أنو قد نظر
في الدعوػ اذا كاف قد سبق لو نظرىا بصفتو قاضيا أو خبي ار أو وسيطا  ،فينا تتحقق حالة
مف حاالت الرد أو التنحي التي نص عمييا القانوف  ،أو أف يكوف القاضي غير كفؤ  ،فينا
تتحقق سبب مف أسباب عدـ صلحية القاضي .
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفمسطينية دائرة غزة بالقوؿ " يعتبر عيبا في اإلجراءات
موجبا لنقض الحكـ متى كاف قاضي الصمح الذؼ نظر موضوع الدعوػ وأصدر حكمو فييا
ضمف ىيئة االستئناؼ لدػ محكمة البداية بصفتيا االستئنافية التي نظرت موضوع االستئناؼ
 ،حيث يغدو الحكـ مخالفا لمقانوف  ،والذؼ يمنع عمى القاضي نظر الدعوػ اذا كاف قد سبق
()2

لو نظرىا بصفتو قاضيا أو خبي ار او وسيطا األمر الذؼ يجعل الحكـ مشوبا بالبطلف "

1

) ( ٗوغ ؾُجتٌ ٢هْ  ، 2005/49ؿُز  ،ؾِسس . 2006/3/28
2
) ( ًٛٝج ٓح ٗظص ػِ ٚ٤جُٔحوز  ٖٓ ٝ/141هحٗ ٕٞأط ٍٞجُٔكحًٔحش جُٔىٗ٤س ٝجُطؿحٌ٣س جُلِسـٌ ٢٘٤هْ ُ 2س٘س ٗ . 2001وغ
ؾُجتٌ ٢هْ  ، 2010/27ؿُز  ،ؾِسس . 2010/7/13
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.

وقضت أيض ا محكمة النقض الفمسطينية دائرة رام هللا بالقوؿ " وبخصوص الوجو الثاني مف
اوجو الطعف المتعمق بمخالفة القرار المطعوف فيو لمقواعد اإلجرائية الجوىرية المتعمقة بالنظاـ
العاـ  ،ذلؾ اف القاضي ( ـ.أ ) كاف وبتاريخ  1006/5/6وبموجب الدعوػ الجزائية رقـ
 1006/4088محامي مدافع عف الطاعف قبل تعيينو بالجياز القضائي سندا لإلنابة الممنوحة
لو مف المحامي الوكيل احمد الدمنيورؼ ويخولو فييا ويمنحو كافة الصلحيات الممنوحة لو
بموجب وكالتو االصمية في ممف الدعوػ والذؼ تقدـ بموجب ىذا التفويض واإلنابة بحكـ
الوكيل إخلء سبيمو بالكفالة لدػ قاضي صمح راـ هللا والذؼ يحمل التظمـ مف قيمة الكفالة
والتي تـ تخفيضيا الى عشريف ألف دينار في ذلؾ الوقت وبالتالي يكوف القاضي المذكور قد
خالف صريح احكاـ المواد مف  460-489مف قانوف اإلجراءات الجزائية النافذ والتي اتت
بصورة امره يمتنع عمى القاضي مف االشتراؾ في نظر الدعوػ إذا كانت الجريمة قد وقعت
عميو شخصيا او اذا كاف قد قاـ في الدعوػ بعمل مأمور الضبط القضائي او بوظيفة النيابة
العامة او المدافع عف احد الخصوـ  ،االمر الذؼ يغدو معو باف جميع اإلجراءات التي تمت
مف خلؿ ىيئة المحكمة والذؼ كاف القاضي ( ـ.أ ) قد باشر اإلجراءات واصدار الحكـ فييا
يغدو باطل لعدـ صلحيتو ابتداء بالجموس بييئة المحكمة مصدرة الحكـ المطعوف فيو النتياء
مدة الندب وفق نصوص القانوف وكذلؾ اعماال بصريح المواد  460-489مف قانوف
اإلجراءات الجزائية النافذ وصريح المادة  8/4/414مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية
()5

والتجارية النافذ" .

.

1

) ( ٗوغ ؾُجتٌ ٢هْ ٌ ، 2014/169جّ جهلل  ،ؾِسس . 2014/7/2
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مع أف الكفالة ال تمنع القاضي الذؼ كاف مترافعا فييا مف الجموس عمى منصة الحكـ  ،وىنا
نرػ عدـ توافر سبب مف أسباب رد القاضي .
باإلضافة إلى ما قضت بو محكمة النقض الفرنسية بالقوؿ " إف صمة قرابة أحد قضاة الغرفة
الجنائية األولى في محكمة االستئناؼ بالمحكوـ عميو سبب ٍ
كاؼ لنقض الحكـ "

()5

.

وكذلؾ مخالفة أحد شروط صحة اجراءات التحقيق االبتدائي ؛ مثل القبض والتفتيش
واالستجواب وسماع الشيود  ،فإذا شاب البطلف أحد ىذه اإلجراءات التي ينتج عنيا دليل
تعتمد عميو المحكمة في اقتناعيا فإنو يترتب عميو البطلف الذؼ يوجب الطعف

(ٕ)

.

كأف يستحصل المحقق عمى اعتراؼ المتيـ عف طريق االكراه  ،فاستند إليو حكـ محكمة
الدرجة األولى  ،ثـ محكمة الدرجة الثانية  ،ولـ يكف في الدعوػ دليل ادانة آخر غيره  ،فينا
يتوافر سبب النقض .
وتطبيق ا لذلك قضت محكمة النقض الفمسطينية دائرة غزة بالقوؿ " االعتراؼ يجب أف يتوافق
مع ظروؼ الواقعة وفقا لنص المادة  141مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ  3لسنة ، 1004
وبما أف االعتراؼ قد جاء بطريق االكراه  ،وفقا لما ىو مبيف مف أدلة وبراىيف مف محامي

1

)(
, CRITIQUE DE LA THÉORIE DE LA PEINE JUSTIFIÉE
http://ledroitcriminel.fr/la_science_criminelle/penalistes/le_proces_penal/instruction/roux_peine
_justifiee.htm
2
) ( ًُُٝي كإ ذـ الٕ جُورغ ٝجُطلط٤ش ٣سططرغ ذـالٕ جالػطٍجف جُ٘طحتؽ ػٜ٘ٔح  ،كايج جسط٘ىش جُٔكٌٔس ئُ ٠جالػطٍجف جُرحؿَ قط٠
ٓغ جسطرؼحوٛح جُىُ َ٤جُٔسطٔى ٜٓ٘ٔح ًحٕ سررحً ٓٞؾرحً ُِـؼٖ ذحُ٘وغ  ،ألٕ جالػطٍجف ًحٕ ٗحضؿحً ٖٓ جُورغ ٝجُطلط٤ش  .أٗظٍ  2سحٍٛ
جذٍج ْ٤ٛجُ٤ُٞى – ٍٓؾغ سحذن ص  . 333أٗظٍ أ٣ؼحً  2سحُْ أقٔى جٌٍُو – ٍٓؾغ سحذن  -ص . 242
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الدفاع  ، ...فإف الحكـ مشوبا بالعيب  ،مما يجعمو مبر ار لمنقض لمخالفتو نص المادة
 4/384مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ  3لسنة " 1004

()5

.

وقضت أيضا  " :يجب أف يكوف االعتراؼ مستوفيا لشروط صحتو الواردة في المادة  141مف
قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ  3لسنة  ، 1004وىي أف يتفق االعتراؼ مع ظروؼ الواقعة ،
فإذا كاف االعتراؼ ال يتفق مع ظروؼ الواقعة  ،فإنو ال يؤخذ بو وال يعوؿ عميو "

()2

.

إال أنو يمكف لبطلف ىذه اإلجراءات أف ال يكوف مؤثر في الحكـ إذا لـ يعتمد الحكـ عمى
الدليل المستمد مف ىذه اإلجراءات  ،فإذا وقع التفتيش باطل ولـ تعتمد المحكمة عمى الدليل
المستمد منو فينا ال يكوف بطلنا

(ٖ)

.

وتطبيق ا لذلك قضت محكمة النقض الفمسطينية دائرة رام هللا بالقوؿ " وحيث ترػ محكمة
النقض اف االعتراؼ الوارد عمى لساف المتيـ (الطاعف) يكفي لوحده لتأسيس الحكـ الجزائي
عميو مف حيث االدانة  ،االمر الذؼ ترػ معو محكمة النقض اف ما توصمت اليو محكمة
الموضوع مف حيث االدانة واالعتماد عمى اعتراؼ المتيـ كبينة واستبعاد ما تـ مف إجراءات
أثناء التفتيش  ،وبالتالي تحديد العقوبة مستخمصا استخلصا سائغا وسميما يتفق وصحيح
القانوف  ،ىذا وبالوصوؿ الى أف الحكـ المطعوف فيو واقع في محمو ومتفق مع القانوف ال يناؿ
()4

منو ىذا السبب وال يجرحو ويتعيف رده "

.

1

) ( ٗوغ ؾُجتٌ ٢هْ  ، 2010/29ؿُز  ،ؾِسس . 2010/9/15
2
) ( ٗوغ ؾُجتٌ ٢هْ  ، 2010/25ؿُز  ،ؾِسس . 2010/6/30
3
) ( كحُشٍؽ جُالَّ إلٌٓحٕ جُـؼٖ ذحُ٘وغ ذإٔ  ٌٕٞ٣جالؾٍجء جًُ ١شحذ ٚجُرـالٕ هى أغٍ ك ٢جُكٌْ  ،كايج ُْ  ُٚ ٌٖ٣أ ١جغٍ ك ٢جُكٌْ
كال ٣ورَ ًسرد ُِـؼٖ  .أٗظٍ ذحُطلظٓ 2 َ٤أٓٓ ٕٞكٔى سالٓس – ٍٓؾغ سحذن – ص ٝ . 584أ٣ؼًح  2أقٔى كطك ٢سٍٍٓ – ٌٝؾغ
سحذن – ص ٝ . 203أ٣ؼحً ٓ 2كٔٞو ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ – ٢ؾغ سحذن – ص ٝ. 206أ٣ؼحً  2سح ٍٛجذٍج ْ٤ٛجُ٤ُٞى – ٍٓؾغ سحذن –
ص .337 - 336
4
) ( ٗوغ ؾُجتٌ ٢هْ ٌ ، 2014/107جّ جهلل  ،ؾِسس . 2014/7/7
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وتجدر اإلشارة ىنا أنو ال يجوز الدفع ببطلف اجراء سابق عمى المحاكمة ألوؿ مرة أماـ
محكمة النقض ما لـ يكف متعمقا بالنظاـ العاـ  ،ما داـ لـ يدفع بو أماـ محكمة الموضوع ،
كما ال يجوز تعييب اإلجراءات التي جرت في المحاكمة الصادر بناء عمييا الحكـ المطعوف
فيو  ،ما داـ الطاعف لـ يطمب مف المحكمة تحقيقا معينا بشأنيا

(ٔ)

.

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفمسطينية دائرة رام هللا بالقوؿ " ولما كانت المحكمة
االستئنافية في حكميا المطعوف فيو قد توصمت بنتيجة حكميا الى أف الوكالة المعطاة
لممحاميف المذكوريف فييا مف والد المتيـ (الطاعف) ال تخوليـ تمثيل المتيـ فقد كاف عمييا
بصفتيا محكمة موضوع اف تمغي الحكـ المستأنف وتعتبر جميع اإلجراءات التي تمت باطمة
ابتداء مف الجمسة االولى التي حضر فييا المحامي وانتياء بصدور الحكـ كونيا إجراءات
تمت دوف حضور محاـ موكل حسب األصوؿ  ،ال أف تحكـ برد االستئناؼ شكل  ،انما
بتصحيح اإلجراءات الباطمة وتنظر في الدعوػ مف جديد بما ليا مف صلحية بصفتيا محكمة
موضوع  ،لذا وحيث أف المحكمة االستئنافية التفتت لدػ نظرىا االستئناؼ عف كل ما أشرنا
إليو آنفا فإف حكميا يغدو والحالة ىذه معتل مستوجبا النقض"

1

()2

.

) ( ٝضـر٤وًح ًُُي هؼص ٓكٌٔس جُ٘وغ جُٔظٍ٣س ذحُو " ٍٞال ٣ؿ َٞجُىكغ ذؼىّ جؾٍجء ضكِ٤لَ ًٔ٤لحُِٔ ١ٝؼلرٞؿحش ؿحُٔلح ُلْ ٘٣لحَع
ك ٢يُي أٓحّ ٓكٌٔس جُٔٞػٞع "ٗ .وغ ٌهْ ٓ . 12/2/1968 ، 19 ِ ، 34شحٌ ئُ 2 ٚ٤سحُْ جٌٍُو – ٍٓؾغ سحذن – ص .243
2
) ( ٗوغ ؾُجتٌ ٢هْ ٌ ، 2014/220جّ جهلل  ،ؾِسس . 2014/12/28
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ثانيا  :إذا لم تكن المحكمة مشكمة وفقا لمقانون أو لم تكن ليا ولية الفصل في
الدعوى -:
مف أحد األسباب التي تبرر الطعف بالنقض صدور الحكـ عف محكمة لـ تكتمل عناصر
تشكيميا  ،أو لـ تكف ليا والية الفصل في الدعوػ

(ٔ)

 ،وبناء عمى ذلؾ إذا لـ يكتمل تشكيل

المحكمة بكل العناصر اللزمة لصحة ىذا التشكيل حسب القانوف  ،أو كانت المحكمة التي
أصدرت القرار ال والية ليا في الفصل في الدعوػ  ،فإف ذلؾ يكوف سبب ٍ
كاؼ يبرر الطعف
بالنقض

(ٕ)

.

أولا  /من حيث تشكيل المحكمة  :إذا لـ يتوافر العدد القانوني لمقضاة  ،فإف ذلؾ يكوف سببا
كافيا يمكف االستناد إليو لمطعف بالنقض  ،وكذلؾ األمر إذا لـ يتوفر حضور ممثل النيابة
العامة أو كاتب الجمسة

(ٖ)

.

فإذا كاف تشكيل المحكمة يقتضي أف يكوف مكونا مف ثلثة قضاة وصدر الحكـ مف أربعة ،
فإف ذلؾ يكوف سببا لمنقض  ،ألف تشكيل المحكمة يكوف متعمقا بأسس النظاـ القضائي
ويترتب عمى مخالفتو بطلف الحكـ

(ٗ)

.

1

) ( سح ٍٛجذٍج ْ٤ٛجُ٤ُٞى – ٍٓؾغ سحذن – ص . 337
2
) ( كوى ٗظص جُٔحوز  ٖٓ 475هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س جُلِسـ ٢٘٤ػِ٣ " ٠طٍضد جُرـالٕ ػِ ٠ػىّ ٍٓجػحز أقٌحّ جُوحٕٗٞ
جُٔطؼِوس ذطشٌ َ٤جُٔكحًْ أ ٝذٞال٣طٜح أ ٝذحنطظحطٜح أ ٝذـ ٍ٤يُي ٓٔح ٓ ٞٛطؼِن ذحُ٘ظحّ جُؼحّ ٝؾحَش جغحٌض ٚك ٢أ٣س ٍٓقِس ٖٓ
ٍٓجقَ جُىػًٔ ، ٟٞح ضوؼ ٢ذ ٚجُٔكٌٔس ٖٓ ضِوحء ٗلسٜح " .
3
) ( سح ٍٛجذٍج ْ٤ٛجُ٤ُٞى – ٍٓؾغ سحذن  -ص . 337
4
) ( ٔبٓرا قضج يحكًت انُقض انًصسٚت ذحُو " ٍٞجُٔوٌٍ هؼحءً إٔ أقٌحّ جُٔكحًْ جالذطىجت٤س ضظىٌ ٖٓ غالغس أػؼحء ًٛٝ ،ج
جُطشٌ٣ َ٤طؼِن ذأسس جُ٘ظحّ جُوؼحت٣ٝ ، ٢طٍضد ػِٓ ٠هحُلط ٚذـالٕ جُكٌْ  ،كايج غرص ٖٓ ذ٤حٕ جُكٌْ جُٔـؼ ٕٞكٓ ٖٓٝ ٚ٤كؼٍ
ؾِسس جُ٘ـن ذحُكٌْ إٔ جُ٤ٜثس جُط ٢أطىٌضً ٚحٗص ٓشٌِس ٖٓ أٌذؼس أػؼحء نالكحً ُٔح أٝؾر ٚجُوحٗ ، ٕٞكإ ًٛج جُكٌْ  ٌٕٞ٣ذحؿالً
٣ٝطؼ ٖ٤ػِٓ ٠كٌٔس جُ٘وغ ػ٘ى ٗظٍ جُـؼٖ ك ٚ٤إٔ ضوٍٕ جُ٘وغ ذحإلقحُس " ٗوغ ٓ – 1985/6/6ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ ِ 36
ٌهْ  -135ص ٓ – 767شحٌ ئُ – ٚ٤سؼحو ق٘ح جُظح٣ؾ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 353
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وقد قضت محكمة النقض الفمسطينية في رام هللا بالقول " تتمخص أسباب الطعف في القوؿ
أف القرار المطعوف فيو وليد اجراءات باطمة ومخالف ألحكاـ قانوف تشكيل المحاكـ النظامية
رقـ  8لسنة  1004التي أوجبت أف تنعقد ىيئة محكمة البداية بصفتيا االستئنافية مف ثلثة
قضاة  ،فضل عف أف القرار محل الطعف قد صدر في جمسة لـ يحضرىا وكيل النيابة "

(ٔ)

.

وقضت أيضا " إف القرار الصادر عف محكمة بداية جنيف ق ار ار منعدما كونو قد صدر عف
قاض فرد خلفا لنص المادة ( )41مف قانوف تشكيل المحاكـ النظامية رقـ  8لسنة 1004
التي توجب انعقاد محكمة البداية مف ىيئة مكونة مف ثلثة قضاة "

(ٕ)

.

ثانيا  /من حيث ولية المحكمة  :كأف يصدر الحكـ مف محكمة لـ تنعقد ليا والية الفصل في
الدعوػ ومخالفة لقواعد االختصاص

(ٖ)

.

لذا فقد نظـ قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ذلؾ وعيف المحاكـ ورتبيا  ،كما حرص
المشرع عمى تحديد والية كل منيا  ،وكذلؾ قانوف تشكيل المحاكـ بما جاء بو مف تنظيـ ليذه
المحاكـ  ،فإذا خالفت المحكمة ىذا النظاـ أو الترتيب كاف قرارىا عرضة لمنقض  ،بل يمكف
لمحكمة النقض أف تتصدػ لمدعوػ مف ذات نفسيا ولمصمحة المتيـ وفقا لممادة . 381
وبناء عمى ذلؾ إذا حكمت محكمة الصمح في جناية تكوف قد خالفت نص المادة  461مف
قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ  3لسنة  1004والتي تنص عمى " تختص محاكـ الصمح بنظر
جميع المخالفات والجنح الواقعة ضمف اختصاصيا  ،ما لـ ينص القانوف عمى خلؼ ذلؾ ".
1

) ( ٗوغ ؾُجتٌ ٢هْ ٌ ، 2005/32جّ جهلل  ،ؾِسس ٓ . 2005/9/13شحٌ ئُ – ٚ٤سؼحو ق٘ح جُظح٣ؾ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 354
2
) ( ٗوغ ؾُجتٌ ٢هْ ٌ ، 2004/1جّ جهلل  ،ؾِسس ٓ . 2004/3/2شحٌ ئُ – ٚ٤سؼحو ق٘ح جُظح٣ؾ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 355
3
) ( ٓكٔى طركٗ ٢ؿْ – جُٞؾ ُ٤ك ٢هحٗ ٕٞأط ٍٞجُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س – وجٌ جُػوحكس ُِ٘شٍ ٝجُط٣َٞغ  -ػٔحٕ  – 2006 -ص
. 543
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كذلؾ األمر فيما لو حكمت محكمة البداية في مخالفة أو جنحة قدمت ليا بيذه الصفة  ،تكوف
قد خالفت المادة 465

()5

مف قانوف اإلجراءات الجزائية ويكوف حكميا قابل لمنقض .

وكذلؾ أيضا لو خولفت قواعد التصويت فمـ يصدر الحكـ بأغمبية اآلراء  ،أو لـ يصدر
باإلجماع في الحاالت التي تطمبو القانوف فييا  ،كحكـ االعداـ مثل  ،فيشترط لصدور حكـ
اإلعداـ بأف يصدر باإلجماع وفقا لممادة 111

()2

مف قانوف اإلجراءات الجزائية .

وتطبيقا لذلك جاء حكم محكمة النقض الفمسطينية بدائرة غزة مخالفا لمقانون عندما قاؿ " ل
يشترط الجماع لصدور الحكم بتأييد حكم محكمة الموضوع الصادر باإلعدام شنقا حتى
الموت  ،حيث يكفي أف يصدر حكـ محكمة االستئناؼ بتأييد االعداـ باألغمبية  ،طالما أنو قد
()3

صدر عف محكمة الموضوع باإلجماع "

.

فكاف يجدر عمى المحكمة بأف تطبق صريح القانوف وفقا لما نصت عميو المادة  111مف
قانوف اإلجراءات الجزائية .

ثالثا  :صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة -:
إف صدور حكميف متناقضيف في واقعة واحدة عمى ذات الشخص  ،يعتبر مف األسباب التي
تبرر نقض الحكـ  ،وذلؾ الستحالة تنفيذ ىذيف الحكميف الصادريف في دعوييف مختمفتيف وفي

1

) ( " -1ضهطض ٓكحًْ جُرىج٣س ذ٘ظٍ ؾٔ٤غ جُؿ٘ح٣حشٝ ،ؾٍجتْ جُؿ٘ف جُٔطالَٓس ٓؼٜح ٝجُٔكحُس ئُٜ٤ح ذٔٞؾد هٍجٌ جالضٜحّ -2 .ئيج
ً ٕٞجُلؼَ جُٞجقى ؾٍجتْ ٓطؼىوز ،أ ٝئيج ٝهؼص ػىز ؾٍجتْ ُـٍع ٝجقىًٝ ،حٗص ٍٓضرـس ذرؼؼٜح ذك٤ع ال ضورَ جُطؿُتسًٝ ،حٗص
ئقى ًٙٛ ٟجُؿٍجتْ ٖٓ جنطظحص ٓكٌٔس جُرىج٣س ،جنطظص  ًٙٛجُٔكٌٔس ذ٘ظٍٛح ؾٔ٤ؼحً".
2
) ( " ذؼى جنططحّ جُٔكحًٔس ضهطِ ٢جُٔكٌٔس ك ٢ؿٍكس جُٔىجُٝس ٝضىهن كٔ٤ح ؿٍـ أٓحٜٓح ٖٓ ذ٘٤حش ٝجوػحءجشٝ ،ضؼغ قٌٜٔح
ذحإلؾٔحع أ ٝذحألؿِر٤س فًٛب عدا عقٕبت اإلعداو فخكٌٕ بإجًبع اٜزاء".
3
) ( ٗوغ ؾُجتٌ ٢هْ  ، 2011/96+92ؿُز  ،ؾِسس . 2012/11/29
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جريمة واحدة  ،ومخالفة لمقانوف ولمبدأ الحجية  ،سواء صد ار مف محكمة واحدة أو مف
محكمتيف مختمفتيف

(ٔ)

.

كأف يصدر حكما عف محكمة الموضوع ببراءة المتيـ  ،وفي نفس الوقت يصدر عنيا حكما
آخر بإدانتو عف ذات الواقعة المسندة إليو والواردة في الئحة االتياـ

(ٕ)

.

وذلؾ عمل بالمبدأ القانوني الذؼ يقوؿ " ل يجوز أن يحاكم المرء عن حكمين في واقعة
واحدة " .

رابع ا  :الحكم بما يجاوز طمب الخصم :
إف صدور حكـ مف محكمة الموضوع يجاوز طمب الخصـ كالتعويض عميو بمبمغ أكثر مما
طمب  ،فإنو يعتبر مف أسباب الطعف بالنقض  ،وبناء عمى ذلؾ إذا قضت المحكمة لممدعي
بالحق المدني بمبمغ أكثر مما طمبو كتعويض عف األضرار التي لحقت بو مف جراء الجريمة ،
كاف ذلؾ سببا موجبا لمطعف بالنقض

(ٖ)

.

ومثاؿ عمى ذلؾ كأف يطالب المدعي بالحق المدني بمبمغ ألف دينار كتعويض عف األضرار
التي لحقت بو جراء الجريمة التي اقترفيا المدعي عميو  ،فتحكـ المحكمة لو بمبمغ ألف
ومائتي دينار  ،فينا المحكمة تجاوزت ما طمبو الخصـ  ،وذلؾ يعد سببا كافيا لمطعف
بالنقض .

1

) ( ؿحٌم ٓكٔى جُىٍ٣ج – ١ٝجُٞؾ ُ٤ك ٢شٍـ هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س جُلِسـ – ٢٘٤ؼ – 2ؽ - 2013 – 1ص .282
ٓكٔى ػِ ٢جُكِرٍٓ – ٢ؾغ سحذن  -ص . 371
2
) ( ؿحٌم جُىٍ٣جٍٓ - ١ٝؾغ سحذن – ص . 282سح ٍٛجذٍج ْ٤ٛجُ٤ُٞى – ٍٓؾغ سحذن – ص . 337
3
) ( سح ٍٛجذٍج ْ٤ٛجُ٤ُٞى – ٍٓؾغ سحذن – ص . 338
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خامسا  :إذا كان الحكم المطعون فيو بني عمى مخالفة القانون أو الخطأ في
تطبيقو أو تفسيره -:
إذا بنيت األحكاـ عمى مخالفة القانوف أو الخطأ في تطبيقو أو تأويمو فإف الطعف بالنقض
يكوف مقبوال بصحيح القانوف  ،والمقصود بالقانوف ىنا القواعد القانونية الموضوعية واإلجرائية
المنطبقة عمى واقعة الدعوػ  ،وىي ال تنحصر فقط في قواعد قانوف العقوبات والقوانيف
المكممة لو  ،وانما تشمل كل ما تتضمنو الفروع األخرػ لمنظاـ القانوني  ،إضافة إلى القوانيف
اإلجرائية

(ٔ)

.

ويتحقق ىذا السبب في حالة كوف الحكـ المطعوف فيو مبنيا عمى مخالفة القانوف أو عمى خطأ
في تطبيقو أو في تفسيره  ،والمقصود بمخالفة القانوف ىنا قانوف العقوبات وقوانيف العقوبات
الخاصة التي تنشئ جرائـ ترتب ليا عقوبات وتعرؼ تمؾ القوانيف بالقوانيف الموضوعية

(ٕ)

.

وىذا ىو الوجو الموضوعي أؼ الذؼ يكوف فيو الحكـ معيبا مف ناحية تطبيق قانوف العقوبات
وتفسيره أو ما يتعمق بأركاف الجريمة أو تشديد العقوبة أو تخفيفيا  ،وتشمل أيضا القوانيف غير
العقابية  ،التي اعتمد عمييا المشرع في تحديد أركاف بعض الجرائـ الجنائية

1

(ٖ)

.

) ( ٝضشَٔ هٞجػى ٣طؼ ٖ٤ػِ ٠جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ضـر٤وٜح ػ٘ى جُ٘ظٍ ك ٢جُٔسحتَ جأل٤ُٝس جُط٣ ٢طٞهق ػِٜ٤ح جُكٌْ ك ٢جُىػٟٞ
جُؿُجت٤س ً ،وٞجػى جُوحٗ ٕٞجُٔىٗ ٢جُط ٢ض٘ظْ جٌُِٔ٤س ٝضؼٍف ػوٞو جألٓحٗس ٝهٞجػى جُوحٗ ٕٞجُطؿحٌ ١جُط ٢ضكىو ٓىُ ٍٞجُش٤ي .
أٗظٍ  2سح ٍٛجذٍج ْ٤ٛجُ٤ُٞى – ٍٓؾغ سحذن – ص . 338
2
) ( سحُْ أقٔى جٌٍُو – ٍٓؾغ سحذن  -ص . 244
3
) ( ًحُوحٗ ٕٞجُٔىٗ ٢جًُ٣ ١كىو ػوٞو جُٞو٣ؼس ٝػحٌ٣س جالسطؼٔحٍ ك ٢ؾٍٔ٣س جسحءز جالتطٔحٕ ٝ ،جُوٞجػى جُط ٢ضكىو قن جٌُِٔ٤س ك٢
ؾٍٔ٣س جُسٍهس ٝ ،جُوٞجػى جُٔطؼِوس ذوحٗ ٕٞجالقٞجٍ جُشهظ٤س جُط ٢ضكىو ػالهس جُُٝؾ٤س ك ٢ؾٍجتْ جُُٗح ٝجألػًجٌ جُٔكِس ٖٓ
جُؼوحخ .أٗظٍ ٓ 2كٔى طركٗ ٢ؿْ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 541
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وقد استعمل المشرع الفمسطيني ثلث تعبيرات لمداللة عمى ىذا الوجو وىي مخالفة القانوف
والخطأ في تطبيقو  ،والخطأ في تأويمو  ،ونحف نتفق مع ما قالو جانب مف الفقو أف األوؿ
منيا يغني عف سائرىا  ،فمخالفة القانوف يشمل الخطأ في تطبيقو وتأويمو  ،أؼ مخالفة
لمتطبيق السميـ لمنص القانوني

(ٔ)

.

ومثاؿ عمى الخطأ في تطبيق القانوف أو مخالفتو  ،كأف يخطئ الحكـ في وصف التيمة أو
بتوقيع العقوبة المقرر ليا كأف تعتبر المحكمة التيمة سرقة بينما ىي إساءة ائتماف أو احتياؿ
أو العكس  ،أو اعتبار الفعل مجرما في حيف أنو يتوافر سبب مف أسباب التبرير أو االباحة
كالدفاع الشرعي

(ٕ)

 ،أو أف تقضي المحكمة بمعاقبة المتيـ عف فعل ال يعاقب عميو القانوف

بوصفو جريمة  ،أو أف تعتبر الفعل الصادر مف المتيـ ضربا مفضيا إلى الموت في حيف أنو
قتل عمد  ،أو تعتبر فعل المتيـ سرقة تامة في حيف أنو ال يشكل سوػ شروع في سرقة

(ٖ)

 ،أو أف تقضي بتوقيع عقوبة السرقة رغـ ما يؤدؼ إليو التطبيق الصحيح لقواعد القانوف
المدني مف ثبوت الماؿ المختمس لممتيـ

(ٗ)

.

أو تقضي المحكمة بصحة إجراءات مأمور التبميغ  ،في حيف يكوف المراد تبميغو لـ يبمغ
شخصيا أو يبمغ أحد أقربائو  ،والذؼ يترتب عمى ذلؾ بطلف اإلجراءات التي تمت بعد
التبميغ .

1

) ( كحُهـأ ك ٢ضـر٤ن جُوحٗٓ ٞٛٝ ٕٞح ٣ؼ٘ ٢ضـر٤ن جُ٘ض ك ٢ؿ ٍ٤جُٔؿحٍ جًُ ١هٌٍ ُٚ ٙجُٔشٍع ٓ ٞٛهحُلس ُِوحٗٝ ، ٕٞجُهـأ ك٢
ضأ َ٣ٝجُوحٗ ٕٞأ ١جُهـأ ك ٢ضلس٘٣ ٍٙ٤ر٘ ٢ػِ ٚ٤ذحُؼٌٍٝز ٓهحُلط . ٚأٗظٍ ٓ 2كٔٞو ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ – ٢ؾغ سحذن – ص . 197
أٗظٍ أ٣ؼحً  2ػٍٔ جُسؼ٤ى ٌٓؼحٕ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 313
2
) ( ٓكٔى طركٗ ٢ؿْ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 541
3
) ( سح ٍٛجذٍج ْ٤ٛجُ٤ُٞى – ٍٓؾغ سحذن – ص. 245 - 244
4
) ( ػٍٔ جُسؼ٤ى ٌٓؼحٕ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 314
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وتطبيق ا لذلك قضت محكمة النقض الفمسطينية دائرة رام هللا بالقوؿ " ولما كاف التبميغ
بالصورة التي تـ تدوينيا بأنو بعد بذؿ الجيد لـ يستطع المحضر تبميغو بالذات األمر الذؼ
يخالف الواقع وما نصت عميو المادتيف  43مف أصوؿ المحاكمات المدنية و 458مف قانوف
اإلجراءات الجزائية المتيف أوجبتا تبميغ الشخص بذاتو إبتداء وحيث أف عبارة بذؿ الجيد كما
ورد في ورقة التبميغ غير كافية وكاف عمى المحضر أف يبيف الجيد الذؼ بذلو حتى يتـ تبميغ
أفراد عائمتو وفق ما قصده المشرع مف نص المادة المذكورة األمر الذؼ يرتب البطلف عمى
مخالفتيا ،وحيث أف التبميغات مف النظاـ العاـ فإننا نجد أف ما استندت إليو محكمة البداية
بصفتيا االستئنافية باعتبار التبميغ قد وقع صحيحا ال يتفق وصحيح القانوف  ،األمر الذؼ
نجد معو أف محكمة البداية بصفتيا االستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانوف وتأويمو وتفسيره
ويكوف الحكـ مستوجبا النقض "

()5

.

1

) ( ٗوغ ؾُجتٌ ٢هْ ٌ ، 2014/237جّ جهلل  ،ؾِسس . 2014/10/1
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سادسا  :خمو الحكم من أسبابو الموجبة أو عدم كفايتيا أو غموضيا أو
تناقضيا -:
تنص المادة  6/384مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أف خمو الحكـ مف أسبابو
الموجبة أو عدـ كفايتيا أو غموضيا مف األسباب التي يقبل الطعف بموجبيا  ،واستنادا إلى
(ٔ)

نص المادة 116

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  ،فإف قرار الحكـ يجب أف

يشتمل عمى األسباب الموجبة لمتجريـ أو عدميا .
وبذلؾ فإف الحكـ النيائي يجب أف يشتمل عمى العمل واألسباب الموجبة لو  ،ألنيا عبارة عف
األسانيد القانونية والواقعية والمنطقية التي استندت إلييا المحكمة في تكويف قناعتيا وبينتيا في
الحكـ إلقناع الخصوـ بصحة الحكـ الذؼ أصدرتو  ،ولتمكيف محكمة النقض مف مراقبة صحة
الحكـ ومطابقتو لمقانوف

(ٕ)

.

وقد عرفت ذلؾ محكمة النقض الفمسطينية دائرة غزة التسبيب بالقوؿ " التسبيب المعتبر في
الحكـ ىو الذؼ يحرر األسانيد والحجج التي بني عمييا سواء مف حيث الواقع أو القانوف والتي
تؤدؼ لموصوؿ إلى منطوؽ الحكـ ببياف جمي يستطاع مف خلليا الوقوؼ عمى مسوغات ما
قضي بو ،ويعمـ مف لو حق الرقابة عمى أحكاـ القضاة مف خصوـ وجميور ومحكمة النقض

1

) ( " ٣شطَٔ جُكٌْ ػِِٓ ٠هض جُٞهحتغ جُٞجٌوز ك ٢هٍجٌ جالضٜحّ ٝجُٔكحًٔس ٝػِِٓ ٠هض ؿِرحش جُ٘٤حذس جُؼحٓس ٝجُٔىػ ٢ذحُكن
جُٔىٗٝ ٢وكحع جُٔطٝ ْٜػِ ٠جألسرحخ جُٔٞؾرس ُِرٍجءز أ ٝجإلوجٗسٝ ،ػِ ٠جُٔحوز جُوحٗ٤ٗٞس جُٔ٘ـروس ػِ ٠جُلؼَ ك ٢قحُس جإلوجٗسٝ ،ػِ٠
ضكى٣ى جُؼوٞذس ٓٝوىجٌ جُطؼ٣ٞؼحش جُٔىٗ٤س " .
2
) ( ًُُٝي ال ٌهحذس ُٔكٌٔس جُ٘وغ ػِٓ ٠كٌٔس جُٔٞػٞع ك ٢ضوىٍٛ٣ح ُِر٘٤حش ٓح وجّ أٗ ٚضوى ٍ٣سحتؾ ٓر٘ ٢ػِ ٠أسرحخ ٖٓ شأٜٗح
إٔ ضرٌٍ ٙؿٓ ٍ٤طؼحٌع ٓغ جُػحذص ك ٢جُىػ . ٟٞأٗظٍ ذحُطلظٓ 2 َ٤كٔى ػِ ٢جُكِرٍٓ – ٢ؾغ سحذن  -ص . 371
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مسوغات الحكـ عمما مفصل إلى قدر يطمئف معو العقل إلى أف المحكمة قد ظاىرت الحذر
في إيقاع حكميا "

()5

.

وبيذا يجب أف يشتمل الحكـ عمى األسباب التي بني عمييا وال يكفي مجرد إيرادىا ما لـ تكف
واضحة وكافية وغير متناقضة  ،وذلؾ لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانوف عمى
الواقعة تطبيقا صحيحا  ،لذلؾ إذا كاف الحكـ قد صدر خموا مف األسباب الموجبة لو  ،أو
جاءت ىذه األسباب غير كافية او غامضة أو متناقضة فإف ذلؾ يعد سببا مف األسباب التي
ُيبنى عمييا الطعف بالنقض

(ٕ)

.

ومثاؿ ذلؾ إذا كانت محكمة االستئناؼ قد فسخت حكـ محكمة البداية الذؼ نفى عف المتيـ
نية القتل بأف اعتبرت نية القتل متوفرة دوف أف تسبب الحكـ تسبيبا كافيا  ،فيكوف حكميا ىذا
معيبا وسببا كافيا لمنقض .
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بالقوؿ " ولما كاف ذلؾ الحكـ المطعوف فيو قد
قصرت أسبابو  ...ودوف أف يستظير في مدوناتو التيمة المنسوبة لممتيـ  ،مما يتعذر معو
تبياف مدػ سلمة أسبابو وصحة الحكـ فإنو يكوف معيبا بالقصور في التسبيب "

()3

1

.

) ( ٗوغ ؾُجتٌ ٢هْ  ، 2003/388ؿُز  ،ؾِسس . 2004/4/7
2
) ( سح ٍٛجذٍج ْ٤ٛجُ٤ُٞى – ٍٓؾغ سحذن – ص . 342
3
) ( ٗوغ ؾُجتٓ ٢ظٌٍ ١هْ  - 40750س٘س  76م – ؾِسس  . 2011/6/11قحٓى جُشٍ٣ق – ٍٓؾغ سحذن – ص . 902
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سابعا  :مخالفة قواعد الختصاص أو تجاوز المحكمة سمطتيا القانونية -:
تنص المادة  1/384عمى أف مخالفة قواعد االختصاص أو تجاوز المحكمة سمطتيا القانونية
مف األسباب الموجبة لمنقض  ،لذلؾ فإف عدـ اختصاص المحكمة الجزائية التي أصدرت
الحكـ  ،يجيز لمخصوـ نقضو حسبما ورد في المادة آنفة الذكر .
وذلؾ ألف قواعد االختصاص الجزائي مف القواعد التي تتعمق بالنظاـ العاـ والتي يجوز اثارتيا
ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض  ،لذا فإف المخالفة ليذه القواعد تبرر الطعف بالنقض  ،ومثاؿ
عمى ذلؾ صدور حكـ مف محكمة الصمح في جناية

(ٔ)

.

كما أف تجاوز المحكمة لسمطتيا القانونية  ،كأف تحكـ عمى شخص لـ ترفع الدعوػ عميو  ،أو
أف تحكـ عمى شخص مف أجل واقعة لـ تطرح أماـ المحكمة  ،أو أف توجو لو تيمة غير
واردة في الئحة االتياـ مف األسباب التي تجيز الطعف بالنقض

(ٕ)

.

وليذا ال يجوز لمنيابة العامة أو المحكمة أف توجو إلى المتيـ أماـ محكمة ثاني درجة تيمة
عف واقعة لـ تعرض عمى المحكمة الجزائية بالدرجة األولى ولـ تفصل فييا  ،لما ينطوؼ عميو
ىذا مف تغيير في أساس الدعوػ ذاتيا  ،بإضافة وقائع جديدة

1

(ٖ)

.

) ( سح ٍٛجذٍج ْ٤ٛجُ٤ُٞى – ٍٓؾغ سحذن – ص . 342
2
) ( ٓكٔى ػِ ٢جُكِرٍٓ – ٢ؾغ سحذن – ص  . 366أ٣ؼحً جٗظٍ  2ػِٓ ٢كٔى ؾؼلٍ ٓ -رحوب جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س – جُٔإسسس
جُؿحٓؼ٤س ُِىٌجسحش ٝجُ٘شٍ ٝجُط٣َٞغ – ؽ – 1994 – 1ص  . 386سح ٍٛجذٍج ْ٤ٛجُ٤ُٞى – ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 343ظـل٠
طهٍ – ١ؿٍم جُـؼٖ ك ٢جالقٌحّ جُؿُجت٤س – ٌٓطرس وجٌ جُػوحكس ُِ٘شٍ ٝجُط٣َٞغ – ػٔحٕ –  – 1998ص . 172
3
) ( سؼحو ق٘ح جُظح٣ؾ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 453

29

ثامنا  :مخالفة اإلجراءات األخرى إذا كان الخصم قد طمب مراعاتيا ولم تستجب
لو المحكمة ولم تجر تصحيحيا في مراحل المحاكمة التي تمييا -:
أىـ األسباب التي توجب النقض ىي ما نصت عميو المادة  ، 5/384ولقد أكدت ىذا المادة
(ٔ)

115

(ٕ)

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  ،وتقابميا المادة 333

مف قانوف

اإلجراءات الجزائية المصرؼ  ،وعميو فإنو إذا تقرر أؼ إجراء فإنو يتناوؿ جميع اآلثار التي
تترتب عميو مباشرة ويمزـ اعادتو متى أمكف ذلؾ .
ولذلؾ فإذا أسست محكمة أوؿ درجة حكميا بإدانة المتيـ عمى ما ورد عمى لساف شاىد
بالتحقيق االبتدائي دوف السماع لشيادتو فدفع المتيـ أماـ محكمة االستئناؼ ببطلف حكـ
محكمة أوؿ درجة إلخلليا بمبدأ شفوية المرافعة  ،فعمى محكمة االستئناؼ أف تصحح ىذا
البطلف بسماع الشاىد  ،أو تلوة أقوالو في الجمسة إذا تعذر سماعو  ،فإف لـ تفعل وأيدت
حكـ أوؿ درجة  ،جاز الطعف حينيا في حكميا بالنقض لبطلف في إجراءات المحاكمة .
وتطبيق ا لذلك قضت محكمة النقض الفمسطينية دائرة رام هللا بالقوؿ " ولما كاف ذلؾ ومع
األخذ بعيف االعتبار أف إفادات المشتكي والمتيميف لدػ الشرطة تشير إلى أف السائق ىو
المتيـ (ؿ) وليس المتيـ (ـ) ومع اإلشارة إلى أف الئحتي الطعف بالنقض واالستئناؼ اتصمتا
بيذه المنازعة  ،لذا فقد كاف عمى محكمة االستئناؼ وتحقيقا لمعدالة وبوصفيا محكمة موضوع
1

) ( " ك ٢ؿ ٍ٤قحالش جُرـالٕ جُٔطؼِن ذحُ٘ظحّ جُؼحّ ٣سوؾ جُكن ك ٢جُىكغ ذرـالٕ جإلؾٍجءجش جُهحطس ذؿٔغ جالسطىالٍ أ ٝذحُطكو٤ن
جالذطىجت ٢أ ٝذحُطكو٤ن ذحُؿِسس ئيج ًحٕ ُِٔطٓ ْٜكحّ ٝقظَ جإلؾٍجء ذكؼ ٌٙٞو ٕٝجػطٍجع ٓ٘٣ٝ ،ٚسوؾ قن جُىكغ ذحُرـالٕ
ذحُ٘سرس ُِ٘٤حذس جُؼحٓس ئيج ُْ ضطٔسي ذ ٚك ٢ق. " ٚ٘٤
2
) ( " ك ٢ؿ ٍ٤جالقٞجٍ جُٔشحٌ جُٜ٤ح ك ٢جُٔحوز جُسحذوس ٣سوؾ جُكن ك ٢جُىكغ ذرـالٕ جإلؾٍجءجش جُهحطس ذؿٔغ جالسطىالالش جٝ
جُطكو٤ن جالذطىجت ٢ج ٝجُطكو٤ن ذحُؿِسس ك ٢جُؿ٘ف ٝجُؿ٘ح٣حش جيج ًحٕ ُِٔطٓ ْٜكحّ ٝقظَ جالؾٍجء ذكؼ ٌٙٞذى ٕٝجػطٍجع ٓ٘ . ٚجٓح
كٞٓ ٢جو جُٔهحُلحش ك٤ؼطرٍ جالؾٍجء طك٤كح  ،جيج ُْ ٣ؼطٍع ػِ ٚ٤جُٔط٣ ُٞٝ ، ْٜكؼٍ ٓؼٓ ٚكحّ ك ٢جُؿِسس ًًُٝ .ي ٣سوؾ قن
جُىكغ ذحُرـالٕ ذحُ٘سرس ُِ٘٤حذس جُؼحٓس جيج ُْ ضطٔسي ذ ٚك ٢ق. " ٚ٘٤
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أف تتبيف عناصر كل جرـ مف الجرائـ المقصودة باالعتراؼ المدوف الوارد عمى لساف المتيميف
وأف تستمع إلى شيادة شاىد النيابة المشتكي (ج .ؼ .ـ .ط) لتكويف القناعة الوجدانية حوؿ
السائق لمشاحنة وقت وقوع الحادث  ،وحيث أف المحكمة المذكورة لـ تنيج النيج سالف
اإلشارة  ،األمر الذؼ يجعل مف حكميا محل الطعف الماثل مخالف لألصوؿ والقانوف وسابق
()5

ألوانو ويتعيف نقضو لورود ىذيف السببيف عميو "

.

ويترتب عمى ذلؾ أنو لكي يكوف الطعف بالنقض مقبوال في مثل ىذا النوع مف اإلجراءات ،
يتعيف عمى الخصـ صاحب المصمحة بأف يتمسؾ ببطلف اإلجراء أماـ محكمة الموضوع
غير أف ىذه المحكمة ال تجيبو إلى طمبو ولـ تقـ بتصحيح البطلف

1

()2

،

(ٖ)

.

) ( ٗوغ ؾُجتٌ ٢هْ ٌ ، 2014/99جّ جهلل  ،ؾِسس . 2014/7/7
2
) ( ٔحطبٛقبً نرنك قضج يحكًت انُقض انفهسطُٛٛت دائسة غصة ذحُو " ٍٞال ٣ورَ ٖٓ جُهظْ إٔ ٣ىكغ ذرـالٕ ذؼغ جإلؾٍجءجش أٓحّ
ٓكٌٔس جُظِف ٓٝكٌٔس جُرىج٣س ئيج ُْ ٣كطؽ ذٜح أٓحّ ٓكٌٔس جالسطث٘حف ٝ ،ذحُطحُ ٢ال ٣ؿ َٞئغحٌز سرد ؾى٣ى ألٍٓ ٍٝز أٓحّ ٓكٌٔس
جُ٘وغ " ٗ .وغ ؾُجتٌ ٢هْ  ، 2013/76ؿُز  ،ؾِسس . 2014/5/15
3
) ( سح ٍٛجذٍج ْ٤ٛجُ٤ُٞى – ٍٓؾغ سحذن – ص . 344
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المبحث الثاني
صالحية محكمة النقض عند الطعن لممرة األولى

يتميز الطعف بالنقض بأثره الناقل  ،بأف أثره محدود عمى اعتبار أف محكمة النقض ليست
محكمة موضوع  ،ومف ثـ ال يترتب عمى الطعف بالنقض نقل الدعوػ برمتيا  ،وانما يقتصر
األثر الناقل عمى المسائل القانونية وال يمتد إلى المسائل الموضوعية

(ٔ)

.

وبالتالي فإف صلحيات محكمة النقض تتقيد عند الطعف لممرة األولى  ،بحيث تكوف مقيدة
بصفة الطاعف إضافة إلى األسباب التي ُبني عمييا الطعف  ،وسنوضح ذلؾ فيما يمي -:

أولا  :تقيد محكمة النقض بصفة الطاعن -:
نصت المادة ٖٙٛ

(ٕ)

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى ىذا القيد  ،وىذه المادة

تقابل الجزء الثاني مف المادة ٕٗ

(ٖ)

مف قانوف النقض المصرؼ  ،والمادة ٕٓ ٙمف قانوف

اإلجراءات الجنائية الفرنسي  ،وتمؾ المواد توضح قيود الدعوػ أماـ محكمة النقض  ،ومنيا
1

) ( سح ٍٛجذٍج ْ٤ٛجُ٤ُٞى – ٍٓؾغ سحذن -ص . 346
2
) ( " -1ئيج ُْ  ٌٖ٣جُـؼٖ ٓوىًٓح ٖٓ جُ٘٤حذس جُؼحٓس كال ٘٣وؼ ٢جُكٌْ ئال ذحُ٘سرس ُٖٔ هىّ جُـؼٖ.
 -2ئيج ًحٕ ٓوىّ جُـؼٖ أقى جُٔكٌ ّٞػًِٝ ْٜ٤حٗص جألسرحخ جُط ٢ذ٘ ٢ػِٜ٤ح جُـؼٖ ضطظَ ذـ ٖٓ ٍٙ٤جُٔكٌ ّٞػِٓ ْٜ٤ؼ ٚك٢
جُىػ ٟٞك٤كٌْ ذ٘وغ جُكٌْ ذحُ٘سرس ئُ ْٜ٤أ٣ؼحً ٣ ُْ ُٞٝوىٓٞج ؿؼ٘حً " .
3
) ( " ال ٘٣وغ ٖٓ جُكٌْ ئال ٓح ًحٕ ٓطؼِوح ذحألٝؾ ٚجُط ٠ذ٘ ٠ػِٜ٤ح جُ٘وغ ٓٝح ُْ ضٌٖ جُطؿُتس ؿٌ٘ٔٓ ٍ٤س ٝئيج ُْ  ٌٖ٣جُـؼٖ
ٓوىٓح ٖٓ جُ٘٤حذس جُؼحٓس كال ٘٣وغ جُكٌْ ئال ذحُ٘سرس ئُ ٖٓ ٠هىّ جُـؼٖ ٓح ُْ ضٌٖ جألٝؾ ٚجُط ٠ذ٘ ٠ػِٜ٤ح جُ٘وغ ضطظَ ذـٖٓ ٍٙ٤
جُٔطٓ ٖ٤ٜٔؼٝ ٚك ًٙٛ ٠جُكحُس ٣كٌْ ذ٘وغ جُكٌْ ذحُ٘سرس ئُ٣ ُْ ُٞٝ ْٜ٤وىٓٞج ؿؼ٘ح " .
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أيضا يتبيف كقاعدة عامة أف محكمة النقض تتقيد عند نظر الطعف في صفة الطاعف ،
وبالجزء المطعوف فيو  ،وباألسباب التي بني عمييا .
وبالتالي إذا تـ الطعف بالنقض في الحكـ مف أحد الخصوـ فإنو ال ينتج أثره إال بالنسبة لو
 ،وال يستفيد منو سوػ الخصـ الطاعف

(ٕ)

(ٔ)

ما لـ يكف غير قابل لمتجزئة  ،وبالتالي ال ينصرؼ

أثره إلى غيره مف الخصوـ الذيف لـ يطعنوا في الحكـ

(ٖ)

 ،وبالتالي فإف صدر الطعف عف

النيابة العامة اقتصر نطاقو عمى الحكـ في شقو الجزائي  ،واذا صدر مف المدعي بالحق
المدني اقتصر نطاقو عمى الحكـ في شقو المدني  ،واذا صدر عف المتيـ اقتصر نطاقو عمى
(ٗ)

أحد شقي الحكـ أو كلىما

.

ولكف ىناؾ استثناء يرد عمى ىذا األصل العاـ  ،وىو إذا كاف الطعف مرفوعا مف النيابة
العامة  ،فإف ىذا النقض ينصرؼ إلى جميع المتيميف سواء أكاف ذلؾ في مصمحتيـ أـ
ضدىـ  ،وسواء طعنوا بالحكـ أـ لـ يطعنوا  ،وىذا ما يستفاد مف نص المادة 4/365

(٘)

.

والحكمة مف ىذا االستثناء ىو صفتيا واعتبارىا ممثمة لممجتمع  ،فيجوز ليا أف تنعى عمى
الحكـ لمخالفتو لمقانوف بما يؤدؼ إلى تبرئة المتيـ .

1

) ( ًُُٝي ٗض جُٔشٍع طٍجقس ػِ ٠ضـر٤ن ٓرىأ ػىّ ؾٞجَ جػٍجٌ جُـحػٖ ذـؼ٘ ، ٚك ٢قحُس ٓح جيج ًحٕ جُـؼٖ ذ٘حءً ػِ ٠ؿِد
أقى جُهظ ّٞؿ ٍ٤جُ٘٤حذس جُؼحٓس .
2
) ( ٝضـر٤وحً ًُُي كاٗ ٚجألطَ ك ٢جُـؼ ٕٞػحٓس ٝ ،جُٔكٌٔس جُٔـؼ ٕٞأٓحٜٓح ال ض٘ظٍ ك ٢ؿؼٖ ُْ ٍ٣كؼ ٚطحقرٝ ، ٚال ٣طؿحَٝ
ٓٞػٞع جُـؼٖ ك ٢جُ٘ظٍ ٝال ٣ل٤ى ٖٓ جُـؼٖ ئال ٖٓ ٌكؼٝ ، ٚال ٣طؼى ٟأغٍ ٙئُ ٠ؿٝ ، ٍٙ٤يُي ًِ ٚؿروحً ُوحػىز جسطوالٍ جُـؼٕٞ
ٝهحػىز جألغٍ جُ٘سرُِ ٢ـؼٖ ٗ .وغ ؾِسس  ، 21 ِ ، 1970 / 4 / 2م ٓ – 109ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ
جُؿُجت – ٢ص . 481
3
) ( ٓأٓ ٕٞسالٓس – ٍٓؾغ سحذن – ص . 591
4
) ( ٓكٔٞو ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ – ٢ؾغ سحذن – ص . 227
5
) ( جٗظٍ ذحُطلظٓ 2 َ٤أٓ ٕٞسالٓس – ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 593كٔٞو ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ – ٢ؾغ سحذن – ص  . 228ػٍٔ
جُسؼ٤ى ٌٓؼحٕ – ٍٓؾغ سحذن – ص  . 346سح ٍٛجذٍج ْ٤ٛجُ٤ُٞى ٍٓ -ؾغ سحذن – ص  . 348سحُْ جٌٍُو – ٍٓؾغ سحذن –
ص . 261
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ثانيا  :تقيد المحكمة بالجزء المطعون فيو وباألسباب التي بني عمييا الطعن -:
نصت المادة ٓ ٖٚمف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أنو " ال ينقض مف الحكـ إال الجزء
الذؼ طعف فيو ما لـ تكف التجزئة غير ممكنة " .
ويستفاد مف ىذه المادة أنيا قيدت محكمة النقض بالجزء المطعوف فيو مف الحكـ كقاعدة عامة
 ،ما لـ تكف التجزئة غير ممكنة وىذا استثناء مف تمؾ القاعدة .
وبناء عمى ذلؾ إذا كاف الطعف مرفوعا مف النيابة العامة  ،فإف سمطة محكمة النقض تقتصر
عمى النظر في الشق الجزائي مف الحكـ دوف أف تمتد لمشق المدني  ،واذا صدر الحكـ في
الدعوػ الجزائية في عدة تيـ منسوبة لممتيـ  ،وطعنت النيابة في إحداىا  ،فينا ال يجوز
لمحكمة النقض أف تنقض الحكـ إال بالنسبة ليذه التيمة

(ٔ)

 ،وكذلؾ األمر سياف إذا طعف

المحكوـ عميو بالتعويض المحكوـ بو لممدعي بالحق المدني  ،فإنو ال يجوز لمحكمة النقض
أف تنقض الحكـ فيما يتعمق بالعقوبة المحكوـ بيا عمى المتيـ

(ٕ)

.

وىذا يعني أف محكمة النقض ال يمكنيا أف تنظر في غير األوجو التي بني عمييا الطعف ،
وفي حدود األسباب التي أودعيا الطاعف في ميعاد الطعف  ،فيما عدا ما نصت عميو المادة
381

(ٖ)

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني مف استثناء ليذه القاعدة

1

(ٗ)

 ،كتصدؼ

) ( أٗظٍ ٓ 2أٓ ٕٞسالٓس – ٍٓؾغ سحذن –ص .596
2
) ( ػٍٔ جُسؼ٤ى ٌٓؼحٕ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 352
3
) ( " ٣ؿُِٔ َٞكٌٔس إٔ ض٘وغ جُكٌْ ُٔظِكس جُٔط ٖٓ ْٜضِوحء ٗلسٜح ئيج ضرُٜ ٖ٤ح ٓٔح  ٞٛغحذص ك ٚ٤أٗٓ ٚر٘ ٢ػِٓ ٠هحُلس جُوحٗ،ٕٞ
أ ٝػِ ٠نـأ ك ٢ضـر٤و ٚأ ٝك ٢ضأ ،ِٚ٣ٝأ ٝإٔ جُٔكٌٔس جُط ٢أطىٌض ُْ ٚضٌٖ ٓشٌِس ٝكوحً ُِوحٗ ،ٕٞأ ٝال ٝال٣س ُٜح ُِ٘ظٍ ك ٢جُىػ،ٟٞ
أ ٝئيج طىٌ ذؼى جُكٌْ جُٔـؼ ٕٞك ٚ٤هحٗ٣ ٕٞسٍ ١ػِٝ ٠جهؼس جُىػ. " ٟٞ
4
) ( ٔٚسٖ اسخبذَب اندكخٕز سبْس انٕنٛد ذإٔ جالسرحخ جُط ٢أٌٝوضٜح جُٔحوز ٝ 354جُط ٢ضؿُٔ ُ٤كٌٔس جُ٘وغ جالسط٘حو ئُٜ٤ح ُ٘وغ
جُكٌْ ٖٓ ضِوحء ٗلسٜح ٝ ،جٌوز ػِ ٠سر َ٤جُٔػحٍ ٤ُٝس جُكظٍ  ،يُي إٔ ٗض جُٔحوز  475هى ؾحَ ُٔكٌٔس جُ٘وغ ذإٔ ض٘وغ جُكٌْ
ٖٓ ضِوحء ٗلسٜح ٓطً ٠حٕ جُرـالٕ ٓطؼِوح ذحُ٘ظحّ جُؼحّ ًٔ ،هحُلس هٞجػى جالنطظحص  .أٗظٍ  2سح ٍٛجذٍج ْ٤ٛجُ٤ُٞى – ٍٓؾغ سحذن
– ص . 351
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محكمة النقض مف تمقاء نفسيا دوف التقيد بأسباب الطعف التي ُبني عمييا الطعف سواء كاف
الطعف مرفوعا مف المتيـ أو مف النيابة العامة .
أو كاف الحكـ غير قابل لمتجزئة

(ٔ)

 ،ويتحدد معيار الحكـ بالنقض الكمي أو الجزئي في مدػ

ارتباط عناصر الحكـ بيا  ،فإذا انصب وجو الطعف بالنقض الذؼ قبمتو المحكمة عمى الحكـ
المطعوف فيو بجميع عناصره كاف النقض كميا  ،أما اذا انصب ىذا الوجو عمى بعض عناصر
الحكـ فإف النقض الكمي يتوقف عمى مدػ ارتباط جميع عناصر الحكـ ببعضيا ارتباطا ال
يقبل التجزئة  ،فإذا تحقق ىذا االرتباط كاف النقض كميا  ،رغـ تعمق وجو الطعف بجزء معيف
مف الحكـ  ،أما إذا لـ يتحقق ىذا االرتباط فإف النقض يكوف جزئيا

1

(ٕ)

.

) ( ٓٝػحٍ ػِ ٠يُي جيج ًحٗص جُؿٍٔ٣طحٕ جُٔس٘ىضحٕ جُ ٠جُٔط ْٜهى جٌضٌرطح ُـٍع ٍٓ ْٜ٘ٓ ًَٝضرـس ذحألنٍ ٟجٌضرحؿحً ال ٣ورَ
جُطؿُتس ٝ ،كظِص جُٔكٌٔس كٜ٤ح ذكٌْ ٝجقى ،كحُـؼٖ كًٛ ٢ج جُكٌْ ٝجٕ جهطظٍ ػِ ٠جقى ٟجُؿٍٔ٣ط٣ ، ٖ٤ط٘ح ٍٝقطٔحً ٓح هؼ ٢ذٚ
جُكٌْ كٔ٤ح ٣طؼِن ذحُؿٍٔ٣س جُػح ٗ٤س  ،قط ٌٖٔ٣ ٠ض٘ل ً٤قٌْ جُوحٗ ٕٞك ٢جُكحُس ذطٞه٤غ ػوٞذس ٝجقىز  ٢ٛػوٞذس جُؿٍٔ٣س جألشى  .جٗظٍ
ذحُطلظٓ 2 َ٤أٓ ٕٞسالٓس – ٍٓؾغ سحذن – ص . 596
2
) ( ٓٝغ يُي كوى ؾٍش ٓكٌٔس جُ٘وغ جُٔظٍ٣س ػِ ٠جٓطىجو ٗوغ جُكٌْ كٔ٤ح هؼ ٠ذ ٚك ٢جُىػ ٟٞجُٔىٗ٤س ئُٓ ٠ح هؼ ٢ذ ٚك٢
جُىػ ٟٞجُؿُجت٤س  ،ئيج ًحٕ جُـؼٖ ٍٓكٞػحً ٖٓ جُٔطٝ ْٜيُي ُكسٖ س ٍ٤جُؼىجُس ُٞٝقىز جألسحِ ك ٢جُىػ . ٖ٤٣ٞجٗظٍ ذحُطلظ2 َ٤
أقٔى كطك ٢سٍٍٓ – ٌٝؾغ سحذن – ص . 434 -433
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المبحث الثالث
صالحية محكمة النقض عند الطعن لممرة الثانية

نصت المادة ٗ ٖٚمن قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أنو " إذا طعف في الحكـ
الصادر بعد النقض األوؿ تنظر محكمة النقض في موضوع الدعوػ ".
إلى جانب ذلك نصت المادة ٘ٗ من قانون محكمة النقض المصرية عمى أنو " إذا طعف مرة
ثانية في الحكـ الصادر مف المحكمة المحالة إلييا الدعوػ تحكـ محكمة النقض في الموضوع
وفى ىذه الحالة تتبع اإلجراءات المقررة في المحاكمة عف الجريمة التي وقعت ".
ويتبيف مف خلؿ النصوص السابقة أف الحكـ الصادر مف المحكمة المحاؿ إلييا الدعوػ
يجوز الطعف فيو مف جديد بطريق النقض  ،وذلؾ متى توافرت الشروط الخاصة بذلؾ .
وبالتالي ؛ تتحوؿ محكمة النقض في ىذه الصلحية إلى محكمة موضوع تباشر جميع
سمطات ىذه المحكمة بالتحقيق في الدعوػ والفصل فييا  ،ويستفاد مف ىذه النصوص أف
المشرع حظر عمى محكمة النقض إحالة الدعوػ إلى محكمة الموضوع  ،وانما أعطاىا
الصلحية الكاممة لمتصدؼ لمموضوع والفصل فيو .

36

والعمة مف ذلؾ أف ال نبقى ندور في حمقة مفرغة وبالتالي تفادؼ تكرار اعادة الدعوػ إلى
محكمة الموضوع  ،وتكرار وقوع البطلف في إجراءات ىذه المحكمة

(ٔ)

.

وتطبيق ىذه المادة تفترض أف يكوف الحكـ غير قابل لمتصحيح فإف طبقت عميو المادة
 4/369مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني الخاصة بنظرية العقوبة المبررة  ،فل تقوـ
محكمة النقض بنقض الحكـ  ،وانما تقوـ بتصحيح الخطأ الذؼ وقع وترد الطعف بالنتيجة التي
استخمصتيا .
وال تتقيد محكمة النقض عند نظرىا لمموضوع بقاعدة ال يضار الطاعف مف طعنو  ،إال إذا
كاف الطاعف في المرتيف ىو المتيـ  ،وتقضي المحكمة في الدعوػ مقيدة بطبيعة الحاؿ
بالحدود التي نقض الحكـ بشأنيا في المرتيف

(ٕ)

.

والجدير بالذكر ىنا أف محكمة النقض تحكـ في الموضوع متبعة نفس اإلجراءات المقررة في
المحاكمة عف الجريمة التي وقعت بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة  ،فإذا كانت
جناية يمزـ حضور محاـ لمدفاع عف المتيـ  ،واذا كانت جنحة فيكوف الحكـ الغيابي الصادر
فييا قابل لمطعف بالمعارضة

(ٖ)

.

1

) ( ًُٜٝج كإ جُكٌْ جًُ ١ضظىٌ ٙجُٔكٌٔس جُط ٢ضكحٍ ئُٜ٤ح ٣ؿ َٞجُـؼٖ ك ٚ٤ذحُ٘وغ ٍُِٔز جُػحٗ٤س  ،كحيج هؼص ٓكٌٔس جُ٘وغ
ذ٘وؼ٣ ، ٚطؼ ٖ٤ػِٜ٤ح إٔ ضلظَ ك ٢جُٔٞػٞع ٓرحشٍز ٔ ،حصد٘ يحكًت انُقض نهًٕضٕع ٔجٕب ٙاذا حٕافسث شسٔط ْرِ انحبنت
ٓ .كٔٞو ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ – ٢ؾغ سحذن – ص . 256
2
) ( ئال أٗ ٚجيج ًحٕ جُـؼٖ جألٓ ٍٝوىٓحً ٖٓ أقى جُهظ ، ّٞكال ٣ؿُٔ َٞكٌٔس جُ٘وغ إٔ ضؼٍ ذ ُٞ ٚهىّ جُـؼٖ جُػحٗ ٖٓ ٢نظْ
آنٍ ًٝ ،حٗص ٓظِكطٓ ٚؼحٌػس ُٔظِكس جُهظْ جأل ، ٍٝكٜ٘ح ضطو٤ى ٓكٌٔس جُ٘وغ ذوحػىز ال ٣ؼحٌ جُـحػٖ ٖٓ ؿؼ٘ٓ . ٚكٔٞو
ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ – ٢ؾغ سحذن – ص . 258
3
) ( أٗظٍ ُِطلظٓ 2 َ٤أٓ ٕٞسالٓس ٍٓ -ؾغ سحذن – ص . 628
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وتطبيق ا لما سبق قضت محكمة النقض الفمسطينية دائرة رام هللا بالقوؿ " وعميو فإف حكـ
محكمة الموضوع القاضي بتخفيف العقوبة عف المطعوف ضده البالغ مف العمر ثمانية
وعشروف عاما حيف ارتكاب فعمتو حسبما ىو ثابت في الئحة االتياـ بعد إدانتو بجناية ىتؾ
عرض القاصر البالغ مف العمر أحد عشر عاما ،معممة أسباب تخفيف العقوبة مف سجنو سبع
سنوات إلى ثلث سنوات ونصف بأنو شاب في مقتبل العمر وأف الفعل قد مضى عميو مدة
تزيد عمى سبع سنوات ال يصمح أف يكوف سببا مخففا تقديريا ىذا فضل عف أف المدة التي
تستغرقيا إجراءات المحاكمة ميما امتدت ال تصمح وال يصح أف تصمح سببا مخففا تقديريا ،
األمر الذؼ يغدو معو الحكـ الطعيف مستوجبا النقض ليذا السبب  ،وليذه األسباب تقرر
المحكمة نقض الحكـ الطعيف وحيث أف الطعف مقدـ لممرة الثانية وعمل بأحكاـ المادة 311
مف قانوف اإلجراءات الجزائية تقرر إلغاء الحكـ في شقو المتعمق بتخفيض العقوبة والحكـ
عمى المطعوف ضده باألشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات "

()5

.

أما في قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي  ،فإنو واف كاف يجيز الطعف بالنقض لممرة الثانية
في الحكـ الصادر مف محكمة اإلحالة  ،إال أنو ال يوجد نص مماثل لنص المادة  18مف
قانوف النقض المصرؼ  ،ونص المادة  311مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  ،ومف
ثـ فإف الطعف بالنقض في حكـ محكمة اإلحالة يختمف تماما عما رسمو القانوف الفمسطيني

1

) ( ٗوغ ٌهْ ٌ ، 2014/25جّ جهلل  ،ؾِسس . 2014/4/8
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والقانوف المصرؼ  ،ذلؾ أف المشرع الفرنسي لـ يمنح محكمة النقض الحق في نظر موضوع
الدعوػ والفصل فيو أو إصدار حكـ تحسـ مف خللو الخصومة بشكل نيائي

()5

.

وليس معنى ما تقدـ أف المشرع الفرنسي ال يجيز الطعف في الحكـ الصادر مف محكمة
اإلحالة  ،بل إنو يجيز الطعف في ذلؾ الحكـ  ،ولكف ىذا الطعف يخضع لضوابط معينة ،
ففي حالة ما إذا لـ تخالف محكمة اإلحالة المبادغ التي تبنتيا محكمة النقض فإنو في ىذا
الفرض ال يمكف الطعف عمى المبادغ القانونية التي أقرتيا محكمة النقض والمتفق عمييا بيف
محكمة النقض ومحكمة اإلحالة  ،ولكف يمكف لمخصوـ الطعف في المسائل األخرػ التي كانت
محل في الطعف األوؿ  ،وفي حكـ محكمة اإلحالة  ،وىي المسائل التي لـ تحسـ  ،ولكف إذا
تعارض حكـ محكمة اإلحالة مع حكـ محكمة النقض فإف الطعف تنظره الجمعية العامة لدػ
محكمة النقض  ،والتي حددت شروطيا المادة  ٜٙٔمف قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي .
وبناء عمى ما سبق نجد اختلفا جوىريا عند معالجة موضوع الطعف بالنقض لممرة الثانية بيف
ا
المشرعيف الفمسطيني والمصرؼ وبيف الفرنسي  ،حيث أوجب المشرعيف الفمسطيني والمصرؼ
أف تفصل محكمة النقض في الطعف وفي موضوع الطعف بصفة نيائية حتى ينتيي النزاع ،
وبذلؾ يكوف المشرع الفمسطيني باإلضافة إلى المشرع المصرؼ  ،قد منحا لمحكمة النقض
سمطة تخالف المبدأ األساسي التي قامت عميو ىذه المحكمة  ،وىو مبدأ الفصل في القانون
دون الوقائع  ،ومما ال شؾ فيو أف انتياج المشرعيف الفمسطيني والمصرؼ ليذا النيج كاف

1

) ( ُ٣ٞس ذٗ - ٌٞظٍ٣س جُؼوٞذس جُٔرٌٍز  ٝضحٌ٣هٜح ؟
? Louis Bore , Théorie de la peine justifiée : du passé
/http://forum-penal.dalloz.fr/2011/01/31/theorie-de-la-peine-justifiee-du-passe
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ليدؼ إنياء النزاع وعدـ إطالة أمده إلى حد بعيد  ،فضل عف المبررات العممية وزيادة عدد
القضايا بصورة كبيرة أماـ محكمة النقض .

ولذلك ؛ لكي يتحقق الطعن بالنقض لممرة الثانية ل بد من توافر الشروط
اآلتية

(ٔ)

-:

 -4أف تكوف محكمة النقض قد نقضت الحكم ألول مرة وأعادت الدعوػ إلى المحكمة
التي أصدرتو .
 -1أن يطعن في الحكم الذؼ أصدرتو المحكمة المحالة إلييا الدعوػ بالنقض  ،ويقضي
في الطعف بقبولو ونقض الحكـ

(ٕ)

.

 -3أف يكوف كل الحكميف المنقوضيف في المرة األولى والثانية قد فصال في موضوع
الدعوى  ،فإذا كاف أحدىما غير فاصل في الموضوع  ،فل يجوز لمحكمة النقض أف
تحكـ في الموضوع وانما يتعيف عمييا إعادة القضية لمفصل فييا مف جديد  ،وحينئذ

1

) ( أٗظٍ ذحُطلظٓ 2 َ٤كٔٞو ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ – ٢ؾغ سحذن – ص  . 257ػٍٔ جُسؼ٤ى ٌٓؼحٕ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 282
ٓأٓ ٕٞسالٓس – ٍٓؾغ سحذن – ص  . 627أقٔى كطك ٢سٍٍٓ – ٌٝؾغ سحذن –ص  . 456سح ٍٛجذٍج ْ٤ٛجُ٤ُٞى – ٍٓؾغ سحذن
– ص  .361سحُْ جٌٍُو – ٍٓؾغ سحذن – ص  .270سؼحو ق٘ح جُظح٣ؾ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 599
2
) ( ٘ٛ ٍٟ٣ٝح جالسطحي جُىًطٓ ٌٞكٔٞو ٓظـل ، ٠أٗ ٚأيج قٌٔص ذرٍجءز جُٔط ْٜألٕ جُلؼَ ال ٣ؼحهد ػِ ٚ٤جُوحٗ ٕٞأ ٝالٗ ٚسوؾ
ذٔؼ ٢جُٔىز ٝ ،ذ٘حء ػِ ٠ؿؼٖ جُ٘٤حذس ٌأش ٓكٌٔس جُ٘وغ إٔ جُلؼَ ٣ؼحهد ػِ ٚ٤جُوحٗ ٕٞأ ٝأٗ٣ ُْ ٚسوؾ ذٔؼ ٢جُٔىز ٝأُـص قٌْ
جُرٍجءز ٝجػحوش جُوؼ٤س جُٓ ٠كٌٔس جُٔٞػٞع ُ٘ظٍ ، ٙكال ٣ؿ ًُٜٙ َٞجُٔكٌٔس إٔ ضكٌْ ٍٓز غحٗ٤س ذإٔ جُلؼَ ال ٣ؼحهد ػِٚ٤
جُوحٗٔ ،ٕٞذنك ألٌ حكى يحكًت انُقض فْ ٙرِ انًسة ٚكٌٕ نّ قٕة انشٙء انًحكٕو بّ ٓ .أٓ ٕٞسالٓس – ٍٓؾغ سحذن – ص
.627
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ألزـ المشرع محكمة اإلحالة بأف تمتزـ بحكـ محكمة النقض وىذا األمر ال يدعو إلى
النقض لممرة الثانية

(ٔ)

.

 -1أف يكوف الطعف لممرة الثانية قد بني عمى ذات األسباب التي بني عمييا الطعن في
المرة األولى  ،وال يشترط ىنا أف يكوف الطاعف في المرة الثانية ىو ذات الخصـ
الذؼ طعف في المرة األولى  ،فيمكف أف يطعف بالمرة الثانية خصما ثانيا ولكف يجب
أف يكوف بنفس الدعوػ .

1

) ( ُْٔب أٚضًب ٚسٖ أسخبذَب اندكخٕز سبْس انٕنٛد إٔ جُـؼٖ ٍُِٔز جُػحٗ٤س ال ٣طظ ٌٞك ٢جالقٞجٍ جُطٗ ٢ظص ػِٜ٤ح  ٖٓ 371هحٕٗٞ
جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س ئيج ًحٕ جُكٌْ جُٔـؼ ٕٞكٓ ٚ٤حٗؼحً ٖٓ جُس ٍ٤ك ٢جُىػ ، ٟٞألٗ ٚك ًٙٛ ٢جُكحُس ضؼحو جُىػ ٟٞئُ ٠جُٔكٌٔس جُط٢
أطىٌضٝ ٚال ٣ؿ ًُٜٙ َٞجألن ٍ٤إٔ ضكٌْ ذؼٌس ٓح هؼص ذٓ ٚكٌٔس جُ٘وغ  .أٗظٍ  2سح ٍٛجذٍج ْ٤ٛجُ٤ُٞى – ٍٓؾغ سحذن -ص
.362
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الفصل األول
ماىية نظرية العقوبة المبررة وتاريخيا

استقر قضاء محكمة النقض عمى أنو ال جدوػ مف الطعف في حكـ اإلدانة الذؼ ينطوؼ عمى
خطأ قضائي  ،إذ كانت العقوبة المحكوـ بيا مبررة أؼ داخمة في العقوبة الواجب الحكـ بيا إذ
لـ يتوافر ىذا الخطأ  ،وفي ىذه الحالة يقتصر دور المحكمة عمى اثبات ىذا الخطأ دوف أف
يمتد إلى ذات الحكـ المطعوف فيو  ،وىذا التقميد القضائي ليس إال تطبيقا لنظرية العقوبة
المبررة التي أقامتيا محكمة النقض الفرنسية .
ولمحديث عف ماىية نظرية العقوبة المبررة وتاريخيا  ،سوؼ نفرد تباعا مبحثيف مستقميف
لمحديث عنيا  ،باإلضافة الى التطرؽ لمبدأ تفريد العقوبة وعلقتو بنظرية العقوبة المبررة ،
وبيذا سوؼ نتحدث في المبحث األوؿ عف مفيوـ نظرية العقوبة المبررة  ،وفي المبحث الثاني
عف تاريخ نشوء ىذه النظرية  ،واألخير سنرػ مف خللو مدػ التلزـ والترابط بيف نظرية
العقوبة المبررة ومبدأ تفريد العقوبة .
المبحث األول  :مفيوم نظرية العقوبة المبررة .
المبحث الثاني  :األساس التاريخي لنظرية العقوبة المبررة .
المبحث الثالث  :نظرية العقوبة المبررة ومبدأ تفريد العقوبة .
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المبحث األول
مفيوم نظرية العقوبة المبررة

األصل المقرر أنو متى تردػ الحكـ خطأ في القانوف جاز الطعف فيو بالنقض  ،ولكف ذلؾ
األصل يتعارض مع القاعدة التي تقرر أن الطعن ل يقبل بغير توافر المصمحة

()5

.

وقد شيدت محكمة النقض الفرنسية نظرية العقوبة المبررة لمتوفيق بيف االعتباريف السابقيف ،
ومؤداىا عدـ جدوػ الطعف في الحكـ باإلدانة  ،إذا كاف ينطوؼ عمى خطأ في القانوف  ،أو
بطلف في اإلجراءات  ،متى كانت العقوبة المحكوـ بيا ال تخرج في نطاقيا نوعا ومقدا ار عف
العقوبة الواجب الحكـ بيا لو لـ يقع ىذا الخطأ أو البطلف

()2

 ،وبذلؾ رجحت المحكمة مبدأ

انتفاء المصمحة عمى مبدأ قابمية الحكـ المخالف لمقانوف لمطعف فيو  ،وكان دافع المحكمة إلى
ذلك ىو العتبارات العممية التي تتمثل في عدم عرقمة الفصل في الدعوى الجنائية

()3

.

وبالتالي ال يقبل الطعف بالنقض طالما لـ تكف لمطاعف مصمحة كافية في نقض الحكـ
المطعوف فيو

()4

.

1

) ( ٓكٔى ػِ ٢س - ِْ٣ٞجالس٘حو ك ٢جُٔٞجو جُؿ٘حت٤س  -وجٌ جُٔـرٞػحش جُؿحٓؼ٤س  -جُوحٍٛز –  – 2006ص . 587
2
) ( نحُى سؼٞو جُؿر - ٌٞجُطلٍ٣ى جُؼوحذ ٢ك ٢جُوحٗ ٕٞجالٌوٗ - ٢وجٌ ٝجتَ ُِ٘شٍ ٝجُط٣َٞغ – ػٔحٕ –  – 2008ص . 152
3
) ( أقٔى شٞه ٢جُشِوحٗٗ – ٢ظٍ٣س جُؼوٞذس جُٔرٌٍز – ٓوحٍ ٓ٘ش ٌٞكٓ ٢ؿِس جُٔكحٓحز – جُؼىوجٕ جُسحذغ ٝجُػحٖٓ – سرطٔرٍ
ٝجًطٞذٍ  – 1988ص ٓ . 64شحٌ ئُ 2 ٚ٤قحٓى جُشٍ٣ق – ٍٓؾغ سحذن – ص . 396
4
) ( ٗحٛى جُؼؿ٤ً - َٞل٤س ٌكغ جُـؼٖ ذحُ٘وغ ك ٢جالقٌحّ جُؿ٘حت٤س ٖٓ جُطوٍ ٍ٣ذحُـؼٖ قط ٠جُكٌْ ك ٢جُ٘وغ – ٓ٘شأز جُٔؼحٌف
ذحإلسٌ٘ىٌ٣س –  – 2000ص .662
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وبناء عمى ما سبق فإف قضاء النقض سواء في مصر أو في فرنسا أو في فمسطيف أو في
التشريعات األخرػ التي تأخذ بنظرية العقوبة المبررة  ،لـ يتعرض لتحديد ماىية العقوبة
المبررة أو كما يطمق عمييا البعض العقوبة المستحقة

()5

.

ولذلؾ فقد اىتـ الفقو واجتيد في إيراد مفيوـ ليا  ،فثمة رأي في الفقو يذىب إلى القوؿ بأف
العقوبة المبررة " :يقصد بيا تمؾ التي توقعيا المحكمة عمى سموؾ لممتيـ أخطأت في تكييفو
أو بناء عمى نص غير الواجب تطبيقو متى كانت في الحدود المقررة لمتكييف الصحيح أو
لمنص الواجب"

()2

 ،في حين يذىب البعض اآلخر إلى أنيا  " :تمؾ التي تقوـ عمى تجنب

اإلحالة مع التصحيح ما دامت العقوبة المحكوـ بيا داخمة في نطاؽ النص المنطبق عمى
الواقعة الثابتة في الحكـ طبقا لصحيح القانوف"

()3

.

بينما اتجو رأي ثالث إلى أف حاصل نظرية العقوبة المبررة يكمف في " :أنو يتعيف الحكـ
برفض كل طعف مبني عمى وجو قانوني صحيح  ،سواء لخطأ في التكييف القانوني لألفعاؿ
المسندة لممحكوـ عميو  ،أو في ذكر نص القانوف المنطبق عمى الوقائع المكيفة تكييفا صحيحا
أو لبطلف الحكـ متى كانت العقوبة التي صدر بيا الحكـ المطعوف فيو تدخل بنوعيا وقدرىا
في حدود العقوبة التي يحكـ بيا فيما لو أف الحكـ قد صدر صحيحا وفق القانوف"

1

()4

.

) ( قسٖ جُؿٞنىجٌ – شٍـ هحٗ ٕٞأط ٍٞجُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س – ٌٓطرس وجٌ جُػوحكس ُِ٘شٍ ٝجُط٣َٞغ – ؽ – 1ػٔحٕ – – 1992
. 641
2
) ( ٓكٔى ػِ ٢جٌُ٤ي – ٌهحذس ٓكٌٔس جُ٘وغ ػِ ٠ضسر٤د جألقٌحّ جُؿ٘حت٤س – ٌسحُس وًطٌٞجٓ ٙوىٓس ٌُِ٤س جُكوٞم ذؿحٓؼس
جالسٌ٘ىٌ٣س – ص . 520
3
) ( ٓكٔى ػحذى – ٖ٣جُـؼٖ ذحُ٘وغ ك ٢جُٔٞجو جُؿ٘حت٤س – ٓ٘شأز جُٔؼحٌف ذحإلسٌ٘ىٌ٣س – ص . 309
4
) ( ٓكٔٞو ػرى ٌذ ٚجُورال - ١ٝجُطٌ٤٤ق ك ٢جُٔٞجو جُؿ٘حت٤س – وجٌ جُلٌٍ جُؿحٓؼ – ٢جالسٌ٘ىٌ٣س –  – 2003ص . 620
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وفي تعبير آخر  " :إذا كانت العقوبة التي قضى بيا الحكـ المطعوف فيو بالنقض – عمى
الرغـ مف خطئو في تطبيق القانوف – مف حيث نوعيا ومقدارىا ما يقرره القانوف إذا لـ يكف
ىذا الخطأ قد حصل  ،فإف الطعف يتعيف رفضو "

()5

.

وثمة رأي رابع يذىب لمقوؿ أف العقوبة المبررة " :ىي التي تقتضي عدـ قبوؿ الطعف في
الحكـ ميما وقع فيو مف خطأ في القانوف  ،أو مف بطلف في اإلجراءات  ،متى كانت العقوبة
ال تخرج عف نطاقيا نوعا ومقدا ار لو لـ يقع خطأ في القانوف وال بطلف"

()2

.

وأخي ار ذىب جانب من الفقو إلى تعريفيا بأنيا " :نظرية مف مقتضاىا أف الطعف بالنقض ال
يكوف مقبوال بالرغـ مف كوف مبناه خطأ في القانوف  ،ألف العقوبة المحكوـ بيا عف خطأ مبررة
أؼ كاف يمكف الحكـ بيا لو أحسنت محكمة الموضوع تطبيق القانوف الصحيح"

()3

.

وبناء عمى التعريفات السابقة  ،فإننا ال بد وأف نستذكر نصوص التشريعات المقارنة لبياف
تعريف شامل وواضح لنظرية العقوبة المبررة .
فقد نصت المادة (  ) ٖٜٙمن قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقم (ٖ) لسنة ٕٔٓٓ
الفقرة األولى منيا عمى " إذا بنيت أسباب الحكـ المطعوف بو عمى خطأ في ذكر نصوص
القانوف ،أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوـ عميو فل يجوز نقض الحكـ إذا كانت
العقوبة المحكوـ بيا ىي المقررة في القانوف لمجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكـ وتصحح
المحكمة الخطأ الذؼ وقع فيو وترد الطعف بالنتيجة ".

1

) ( ٌٓس٤س ذٜ٘حّ – جُٔكحًٔس ٝجُـؼٖ ك ٢جألقٌحّ – ٓ٘شأز جُٔؼحٌف ذحإلسٌ٘ىٌ٣س –  – 1993ص . 280
2
) ( ٌؤٝف ػر٤ى – جُٔشٌالش جُؼِٔ٤س جُٜحٓس ك ٢جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س – ؼ  - 2وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ – ٢ؽ  – 1980 - 3ص .112
3
) ( أٗظٍ ُطِي جٌ٥جء ٓ 2كٔٞو ٗؿ٤د قس٘ – ٢شٍـ هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س – وجٌ جُٜ٘ؼس جُؼٍذ٤س ُِ٘شٍ  - 1988 -ص
 . 1253ك٣َٞس ػرى جُسطحٌ – شٍـ هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س – وجٌ جُٜ٘ؼس جُؼٍذ٤س – .889 – 1986
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وأيض ا تنص المادة (ٓٗ ) من قانون محكمة النقض المصرية رقم  ٘ٚلسنة  ٜٜٔ٘عمى
" إذا اشتممت أسباب الحكـ عمى خطأ في القانوف أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصو  ،فل
يجوز نقض الحكـ متى كانت العقوبة المحكوـ بيا مقررة في القانوف لمجريمة ،وتصحح
المحكمة الخطأ الذؼ وقع ".
إلى جانب نص المادة ( )ٜ٘ٛمن قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي الصادر في ٖٔ
ديسمبر لسنة  ٜٔ٘ٚوالتي نصت عمى " عندما تكوف العقوبة المحكوـ بيا ىي نفس
العقوبة التي بينيا القانوف المنطبق عمى الجريمة فل يمكف ألحد أف يطمب بطلف الحكـ
بحجة وقوع خطأ في ذكر نص القانوف " .
مف خلؿ النصوص السابقة نجدىا تكرس نظرية تسمى نظرية العقوبة المبررة  ،ولمحديث
عف تعريف ومفيوـ واضح ليا  ،فإنو يتوجب عمينا تحميل ىذه النصوص المقارنة لكل مف
التشريع الفمسطيني والمصرؼ والفرنسي  ،ونستخمص منيا تعريف واسع ليذه النظرية -:

أولا  :نظرية العقوبة المبررة في التشريع الفمسطيني -:
بالنظر إلى نص المادة  ٖٜٙمن قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني نجد أف محكمة
النقض ىنا ال تنقض الحكـ بل تقوـ بتصحيحو إذا بنيت أسباب الحكـ المطعوف فيو عمى
خطأ في ذكر نصوص القانوف  ،أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوـ عميو إذا كانت
العقوبة المحكوـ بيا ىي المقررة في القانوف لمجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكـ .

46

وفي ىذه الحالة ال تقتصر محكمة النقض عمى رفض الطعف  ،وانما تصحح الخطأ الذؼ وقع
في الحكـ المطعوف فيو  ،وتبيف الوصف القانوني الصحيح في منطوؽ الحكـ لكي تعمل
النيابة عمى تنفيذه في صحيفة سوابق المحكوـ عميو وغيرىا مف األوراؽ الرسمية

()5

.

ومف خلؿ النص السالف ذكره نرػ بأف المشرع الفمسطيني أورد ثالث حاالت لرد الطعف مع
تصحيح الخطأ الذؼ وقع :
 -4خطأ في ذكر نصوص القانون  :كأف يكوف نص العقوبة الوارد في منطوؽ الحكـ
غير النص الصحيح  ،ولكف العقوبة التي يشمميا ىذا النص ىي ذات العقوبة التي
يشمميا النص الصحيح  ،فينا محكمة النقض ال تقوـ بنقض الحكـ  ،بل تصحح الخطأ
الذؼ وقع في ذكر نص القانوف .
 -1الخطأ في وصف الجريمة  :كأف يكوف الوصف الوارد في منطوؽ الحكـ غير
الوصف الصحيح المنطبق عمى الواقعة  ،ولكف العقوبة التي تشمل ىذا النص الخاطئ
ىي ذات العقوبة فيما لو طبقناىا عمى الوصف الصحيح  ،فينا أيضا تقوـ محكمة
النقض بتصحيح الخطأ دوف نقضو .
 -3الخطأ في صفة المحكوم عميو  :كأف يديف الحكـ المطعوف فيو المتيـ باعتباره فاعل
لمجريمة  ،ويستند الطعف إلى أنو مجرد شريؾ فييا  ،ويكوف المشرع قد ساوػ في
العقاب بيف الفاعل األصمي والمساىـ التبعي كما ىي عميو خطة المشرع الفمسطيني في

1

) ( جقٔى كطك ٢سٍٗ - ٌٝظٍ٣س جُرـالٕ ك ٢هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س  -وجٌ جُٜ٘ؼس جُؼٍذ٤س ُِ٘شٍ –  - 1959ص .343
قحٓى جُشٍ٣ق – ٍٓؾغ سحذن -ص  . 397سؼحو ق٘ح جُظح٣ؾ – ٍٓؾغ سحذن – ص 550
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ٍ
فحينئذ ال ينقض الحكـ بل
قانوف العقوبات المطبق بقطاع غزة رقـ  11لسنة ، 4936
تقوـ المحكمة بتصحيحو  ،وسنقوـ بتفصيل ذلؾ في الفصل الثاني مف الدراسة .
ومن خالل عرض النص الفمسطيني يمكن لنا تعريف ىذه النظرية بأنيا ىي " الخطأ في
ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوـ عميو الذؼ ال يكوف مف
األسباب الموجبة لمنقض ما دامت العقوبة المحكوـ بيا ىي المقررة قانونا لمجريمة  ،بحيث
يتـ تصحيح الحكـ دوف نقضو "

()5

.

ثانيا  :نظرية العقوبة المبررة في التشريع المصري

()2

-:

بالنظر إلى ما جاء في النص المصري تحديدا في المادة  10مف قانوف النقض المصرؼ ،
نجد بأف ىذه المادة جاءت تقنينا لما درج عميو قضاء محكمة النقض المصرية  ،فإذا كانت
الواقعة التي حوكـ المتيـ بشأنيا تبرر قانونا العقوبة المقضي بيا  ،فل مبرر لنقض الحكـ ،
فتصحح المحكمة الخطأ الذؼ وقع فيو الحكـ وتعطي الواقعة وصفيا الصحيح في منطوؽ
الحكـ

(ٖ)

.

ومؤدػ ىذه المادة أنو إذا تبيف لمحكمة النقض مف عرض الحكـ المطعوف فيو لمواقعة أف
الوصف القانوني المعطى ليا في ىذا الحكـ ال يستوعب حقيقتيا  ،أو ال يتطابق معيا  ،وأف
وصفيا الصحيح في القانوف يدرجيا تحت مادة تقرر ليا عقابا أشد مف عقوبة المادة التي
1

) ( ٝجُؿى ٍ٣ذحًًٍُ ذإٔ  ًٙٛجُكحالش ؾحءش ػِ ٠سر َ٤جُكظٍ ال جُٔػحٍ .
2
) ( ػرى جُكٔ٤ى جُشٞجٌذ - ٢ؿٍم جُـؼٖ ك ٢جالقٌحّ جُٔىٗ٤س ٝجُؿ٘حت٤س ٘ٓ -شحز جُٔؼحٌف ذحإلسٌ٘ىٌ٣س – . 1003 – 1996
3
) ( آٓحٍ ػػٔحٕ – شٍـ هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س – جُ٤ٜثس جُٔظٍ٣س جُؼحٓس ٌُِطحخ –  – 1991ص . 901
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طبقيا الحكـ عمييا

()5

 ،فينا تحل المحكمة المادة القانونية الصحيحة في وصف الواقعة

محل المادة غير المناسبة  ،وال تشدد العقوبة ؛ بل تتركيا كما حددىا الحكـ  ،ما دامت تدخل
ضمف حدود العقوبة المقررة في المادة المتطابقة

(ٕ)

.

ومف خلؿ عرض النص المصرؼ  ،ذىب الفقو إلى تعريف ىذه النظرية بأنيا " انتفاء
مصمحة المتيـ في االعتراض عمى الحكـ الصادر ضده والمشوب بخطأ في القانوف  ،إذا
كانت العقوبة المحكوـ بيا تدخل في حدود العقوبة الواجب الحكـ بيا في حاؿ عدـ توافر ىذا
الخطأ "

(ٖ)

.

ونالحظ من خالل ىذا التعريف أف فكرة العقوبة المبررة مبنية عمى مبدأ انعداـ المصمحة ،
ألف الطعف بالنقض في مثل ىذه الحالة ال يعود بالنفع عمى صاحبو  ،طالما أف العقوبة
المحكوـ بيا لف يمسيا تخفيف أو تعديل  ،إذ ىي نفسيا المحددة بالنص القانوني الصحيح ،
ألنو وكما نعمـ بأف المصمحة شرط الزـ في كل طعف  ،سواء أكاف بطريق عادؼ كالمعارضة
أو االستئناؼ أـ بطريق غير عادؼ كالنقض أو إعادة المحاكمة  ،فحيث أنو عند انتفاء
المصمحة ال يكوف الطعف مقبوال  ،وأف المصمحة في الطعف أساسا لمعقوبة المبررة .

1

) ( قٔ٤ى جُسؼىٓ ٝ ١كٔى ٌٓؼحٕ ذحٌ - ٙجُطٌ٤٤ق جُوحٗ ٢ٗٞك ٢جُٔٞجو جُؿ٘حت٤س ٓ -ؿٔغ جُلحضف ُِؿحٓؼحش – ُ٤ر٤ح –  – 1989ص
. 227
2
) ( ٌٓس٤س ذٜ٘حّ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 280
3
) ( ػرى جُكٔ٤ى جُشٞجٌذٍٓ – ٢ؾغ سحذن – ص . 1005
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ولذلك نخمص إلى ما تقدم بو الفقو المصري بأف المصمحة ىي أساس العقوبة المبررة ،
بحيث إذا انتفت ىذه المصمحة  ،فإنو تبقى العقوبة المقررة قانونا ىي الواجبة التطبيق مع
تصحيح الخطأ الذؼ شاب الحكـ

()5

.

ثالثا  :نظرية العقوبة المبررة في التشريع الفرنسي -:
أما بالنسبة لمنص الفرنسي ؛ بالنظر إلى ما جاء في المادة  895والتي نصت عمى أنو "
عندما تكوف العقوبة المحكوـ بيا ىي نفس العقوبة التي بينيا القانوف المنطبق عمى الجريمة
فل يمكف ألحد أف يطمب بطلف الحكـ بحجة وقوع خطأ في ذكر نص القانوف "  ،فقد
اعتبرت محكمة النقض الفرنسية ىذا النص مقرر لقاعدة عامة تتجاوز نطاقيا وىذه القاعدة
ىي ما تقرره نظرية العقوبة المبررة

()2

لمنظرية ىو اشتراط المصمحة في الطعف

 ،وقد اعتبرت المحكمة أيضا بأف األساس المنطقي
(ٖ)

طعنو تعديل في منطوؽ الحكـ المطعوف فيو
مف الطعوف

()5

 ،فل مصمحة لمطاعف إذا كاف لف يترتب عمى
()4

 ،إضافة إلى أف مبررىا العممي ىو الحد

 ،فل محل لشغل المحكمة بطعوف ال مصمحة ألحد منيا وال يترتب عمييا

تعديل منطوؽ الحكـ

()ٙ

.

1

) ( قحضْ ذٌحٌ  -قٔح٣س قن جُٔط ْٜكٓ ٢كحًٔس ػحوُس ٘ٓ -شحز جُٔؼحٌف ذحالسٌ٘ىٌ٣س  – 1999 -ص .334
2
) ( قحٓى جُشٍ٣ق – ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 401كٔٞو ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ – ١ٝؾغ سحذن  -ص . 623
3
) (ٌؤٝف ػر٤ى – ٓرحوب جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س – ٓـرؼس ٜٗؼس ٓظٍ –  – 1962ص . 700
4
( ) Francis Kernaleguen, Institutions judiciaries
http://www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_1994_num_7_3_2171_t1_0413_0000_1#
5
) ( ذٞه ٖ٤جُكسٖ  -ضـ ٍ٤٤جُٞطق ٝضؼى َ٣جُطٜٔس – ٓوحٍ ٓ٘ش ٌٞػِٞٓ ٠هغ ٓىٗٝس جُوحٗٝ ٕٞجُوؼحء جُٔـٍذ. ٢
http://mofawad.blogspot.com/2013/10/blog-post_6092.html
ضحٌ٣م جُُ٣حٌز ّ 11233 ِ – 2016/8/15
6
) ( ٓكٔٞو ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ – ٢ؾغ سحذن  -ص . 1254

50

رابع ا  :مقارنة بين ما جاء في التشريعات الفمسطيني والمصري والفرنسي -:
بالنظر إلى النص الفمسطيني والذؼ أخذ بنظرية العقوبة المبررة في المادة  369مف قانوف
اإلجراءات الجزائية رقـ  3لسنة  ، 1004قد جعل األمر قاص ار عمى الخطأ في ذكر نصوص
القانوف أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوـ عميو  ،فمـ يجز النقض إذا كانت العقوبة
المحكوـ بيا ىي المقررة في القانوف لمجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكـ  ،وبيذا ذىب
جانب مف الفقو

(ٔ)

بالقوؿ بأف المشرع الفمسطيني في المادة 381

()2

مف قانوف اإلجراءات

الجزائية الفمسطيني قد ذكر الخطأ في القانوف مقارنة مع ما جاء بو النص المصرؼ .
إل أننا نرى خالف ذلك ألف المادة  381مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني والخاصة
بنقض الحكـ لمصمحة المتيـ والتي ذكرت أف لممحكمة مف تمقاء نفسيا أف تنقض الحكـ إذا
تبيف ليا أنو بني عمى مخالفة القانوف  ،إذ أف كل مخالفة لمقانوف ىي في حقيقتيا خطأ في حد
ذاتو  ،وىذا سبب مغاير عما نتناولو في نظرية العقوبة المبررة  ،حيث أف المادة  381تقوـ
محكمة النقض بنقض الحكـ ولمصمحة المتيـ  ،أما المادة  369الخاصة بنظرية العقوبة
المبررة والتي ال نجد فييا مصمحة لممحكوـ عميو مف الطعف في الحكـ ما دامت العقوبة
ستبقى كما ىي دوف تعديل  ،إال في حاؿ إف كانت تعود عميو مصمحة أدبية مف التعديل .
ومقارنة بيف نص المادة  10مف قانوف النقض المصرؼ والمادة  895مف قانوف اإلجراءات
الجنائية الفرنسي  ،نجد بأف النص المصرؼ قد جاء أوسع نطاقا مف نص المادة 895

1

) ( سؼحو ق٘ح جُظح٣ؾ – ٍٓؾغ سحذن – ص 554
2
) ( ّ ٣ " 2 354ؿُِٔ َٞكٌٔس إٔ ض٘وغ جُكٌْ ُٔظِكس جُٔط ٖٓ ْٜضِوحء ٗلسٜح ئيج ضرُٜ ٖ٤ح ٓٔح  ٞٛغحذص ك ٚ٤أٗٓ ٚر٘ ٢ػِٓ ٠هحُلس
جُوحٗ ،ٕٞأ ٝػِ ٠نـأ ك ٢ضـر٤و ٚأ ٝك ٢ضأ ،ِٚ٣ٝأ ٝإٔ جُٔكٌٔس جُط ٢أطىٌض ُْ ٚضٌٖ ٓشٌِس ٝكوحً ُِوحٗ ،ٕٞأ ٝال ٝال٣س ُٜح ُِ٘ظٍ ك٢
جُىػ ،ٟٞأ ٝئيج طىٌ ذؼى جُكٌْ جُٔـؼ ٕٞك ٚ٤هحٗ٣ ٕٞسٍ ١ػِٝ ٠جهؼس جُىػ." ٟٞ
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الفرنسي  ،والذؼ اقتصر األخير عمى حالة وجود " خطأ في ذكر النص القانوني "  ،بينما
نجد القانوف المصرؼ قد توسع  ،فنص عمى الخطأ في القانوف أيا كاف نوع الخطأ  ،كما
تحدث في نفس الوقت عف الخطأ في ذكر نصوصو سواء كاف ماديا أـ كاف خطأ فنيا

()5

.

وبرأينا أف القانوف المصرؼ توسعو جاء بغير محمو  ،وذلؾ بأف النص عمى الخطأ في القانوف
أيا كاف نوع الخطأ  ،يفتح ذلؾ بابا واسعا إلعماؿ نظرية العقوبة المبررة  ،ألنو وكما نعمـ أف
الخطأ في القانوف يعتبر سبب موجب لنقض الحكـ .
أما فيما يتعمق باألحكاـ التي تصدر بالبراءة فل تقبل بطبيعتيا تطبيق نظرية العقوبة المبررة ،
ألف المصمحة تكوف منتفية تماما بالنسبة لممتيـ
النظرية عمى األحكاـ الصادرة في الدعوػ المدنية

(ٕ)
(ٖ)

 ،وأيضا ال يوجد مجاؿ لتطبيق ىذه

.

وفي النياية فإ ف حاصل ىذه النظرية أنو يتعيف عدـ قبوؿ الطعف المبني عمى وجو قانوني
صحيح سواء لخطأ في الوصف القانوني لألفعاؿ المسندة لممحكوـ عميو أو في ذكر نص
القانوف المطبق عمى الوقائع الموصوفة وصفا صحيحا

()4

 ،متى كانت العقوبة التي صدر

بيا الحكـ المطعوف فيو تدخل نوعيا وقدرىا في حدود العقوبة التي يحكـ بيا لو أف الحكـ قد
صدر وفقا لمقانوف

(٘)

 ،وبالتالي فإف مصمحة المحكوـ عميو تنتفي بوجود ىذه النظرية  ،ونجد

بأف المشرع الفمسطيني كاف موقفو أفضل في اعتناقو لمنظرية .

1

) ( ٓكٔٞو ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ – ١ٝؾغ سحذن – ص . 622
2
) ( ٓكٔٞو ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ – ١ٝؾغ سحذن  -ص . 626
3
) ( ػرى جُكٔ٤ى جُشٞجٌذٍٓ – ٢ؾغ سحذن – ص . 1006
4
) ( ػِٓ ٢كٔٞو قٔٞوز  -جُ٘ظٍ٣س جُؼحٓس ك ٢ضسر٤د جُكٌْ جُؿ٘حت ٢كٍٓ ٢جقِ ٚجُٔهطِلس  -خ ٕ – جُوحٍٛز –  – 1994ص
.276
5
) ( أقٔى كطك ٢سٍٍٓ – ٌٝؾغ سحذن – ص . 397
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المبحث الثاني
األساس التاريخي لنظرية العقوبة المبررة

ظيرت نظرية العقوبة المبررة ألوؿ مرة قبل الوقت الذؼ وجد فيو قانون تحقيق الجنايات
الفرنسي الممغي

()5

في  11نوفمبر  ، 4505حيث كانت الدائرة الجنائية لمحكمة النقض

الفرنسية ترفض الطعف طالما العقوبة الصادرة تستند إلى أساس قانوني أيا كاف الخطأ الواقع
في ذكر المادة المطبقة  ،فقد أعمنت بحكـ ليا بأنو " بصرؼ النظر عف الجريمتيف المشار
إلييما في الحكـ فأنو ثمة جرائـ أخرػ تبرر العقوبة الصادرة "

()2

.

وبناء عمى ما سبق يجب عمينا أف نوضح األساس التاريخي لنظرية العقوبة المبررة في
التشريعات المقارنة -:

1

) ( ق٤ع  ٍٟ٣ذؼغ جُلو ٚإٔ جُر٘حء جُوؼحتُ٘ ٢ظٍ٣س جُؼوٞذس جُٔرٌٍز هى ذٍَ ٝسـغ ٗؿٔ ٚكٔ٤ح هرَ طى ٌٝهحٗ ٕٞضكو٤ن جُؿ٘ح٣حش
جُلٍٗس ٢جُِٔـٝ ، ٢ذحُطكى٣ى ك ٢ظَ جُطشٍ٣ؼحش جُط ٢طىٌش ك ٢جُس٘س جٍُجذؼس ُِػٌٞز جُلٍٗس٤س  ،أ ١هرَ ٝػغ جُٔحوض، 411 ٖ٤
 ٖٓ 414هحٗ ٕٞضكو٤ن جُؿ٘ح٣حش جُلٍٗس ٢جُِٔـ . ٢أٗظٍ ذحُطلظ2 َ٤
– Adrien Lalanne – Théorie de la peine justifiée -P 131 et 132
ٓشحٌ ئُٓ - ٚ٤كٔى ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ – ١ٝؾغ سحذن – ص . 623
2
) ( ٓكٔى ًَ ٢أذ ٞػحٍٓ– شحترس جُهـأ ك ٢جُكٌْ جُؿ٘حت – ٢وجٌ جُٔـرٞػحش جُؿحٓؼ٤س –  - 1985ص ٌ . 314ؤٝف ػر٤ى –
ٍٓؾغ سحذن -ص  . 94جُكٌْ ٓشحٌ ئُ 2 ٚ٤ؿحَ ١ق٘ ٕٞنِق – جُؼوٞذس جُٔرٌٍز – ٓؿِس ؾحٓؼس ذحذَ – جُؼِ ّٞجالٗسحٗ٤س –
جُٔؿِى  – 14جُؼىو  - 2007 – 2ص . 64
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أولا  :األساس التاريخي لنظرية العقوبة المبررة في القانون الفرنسي -:
يكمف األساس التاريخي ليذه النظرية في المادتيف  144و  141مف قانوف تحقيق الجنايات
الفرنسي الممغي المتيف نصتا عمى عدـ قبوؿ طمب نقض الحكـ إذا بني عمى الخطأ في ذكر
نص القانوف وكانت العقوبة المحكوـ بيا في حدود العقوبة المقررة في القانوف لمجناية أو
الجنحة أو المخالفة

(ٔ)

.

والجدير بالذكر ىنا بأف قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي الحالي قد قنف ىذه النظرية في
المادة 895

()2

 ،وىو نفس ما ورد في نص المادتيف  ، 144و  141مف قانوف تحقيق

الجنايات الفرنسي الممغي  ،مستبدال لفع ( الجناية ) بػ ( الجريمة ) .
وأرست الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية ىذه النظرية في حكميا الصادر في 30
مارس سنة  4511بناء عمى " أف المحكمة العميا سوؼ تحس بالضيق في حريتيا القانونية ،
إذا وجب عمييا بالضرورة نقض حكـ يدعمو نص قانوني لـ يلحظو القاضي "

()3

.

تعبير عف مبدأ العقوبة المبررة رغـ كونو في القيمة مجردا مف أؼ أساس
ا
وقد كاف ىذا القضاء
قانوني  ،إنما كاف منبعثا مف الرغبة في تحقيق األمف االجتماعي المزعزع أنذاؾ بسبب العديد

1

) ( أقٔى كطك ٢سٍٍٓ – ٌٝؾغ سحذن – ص . 396
( ) Article 598 :" Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui
s'applique à l'infraction, nul ne peut demander l'annulation de l'arrêt sous le prétexte qu'il y aurait
erreur dans la citation du texte de la loi " .
ّ " 2 598ػ٘ىٓح ضٌ ٕٞجُؼوٞذس جُٔكٌ ّٞذٜح ٗ ٢ٛلس جُؼوٞذس جُط ٢ذٜ٘٤ح جُوحٗ ٕٞجُٔ٘ـرن ػِ ٠انجسًٚت كال  ٌٖٔ٣ألقى إٔ ٣ـِد
ذـالٕ جُكٌْ ذكؿس ٝهٞع نـأ ك ٢يًٍ ٗض جُوحٗ." ٕٞ
كٜ٘ح جُٔشٍع جُلٍٗس ٢هحّ ذحسطرىجٍ ُلظ جُؿ٘ح٣س ذحُؿٍٔ٣س ُطٌ ٕٞشحِٓس ٌُحكس جٗٞجع جُؿٍجتْ .
3
( ) Cour de cassation, Chambre criminelle, France , 15 décembre 2010, 09-87651:
http://www.juricaf.org/recherche/%22Code+civil%22+%22article+598%22/facet_pays%3AFrance
2
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مف أحداث الشغب والنيب والسمب وقطع الطرؽ والذؼ دفع المحكمة إلى تغميب سرعة التجريـ
عمى شرعيتو

()5

.

وظل مبدأ الشرعية مقر ار في جميع دساتير الثورة الفرنسية  ،فنجده في المادة  5مف دستور
 ، 4194وفي المادة  41مف دستور  4193ومف دستور السنة الثالثة لمثورة  ،كما رددت فيما
بعد جميع التشريعات في كل دوؿ العالـ ىذا التراث االنساني العظيـ والذؼ تجسد بما يعرؼ
بمبدأ الشرعية الجزائية وىو أف ال جريمة وال عقوبة إال بنص  ،والذؼ اعتبر مبدأ أساسيا لكافة
حقوؽ األفراد إزاء السمطات العامة

(ٕ)

.

وتأسيسا عمى ىذا المبدأ كانت محكمة النقض الفرنسية توجب عمى القضاء أف يبينوا في
أحكاميـ باإلدانة تكييف الواقعة والنص المطبق عمييا بغير خطأ في ىذا البياف  ،بل كانت
تصر في السنوات اللحقة لمثورة عمى أنو " ال يجوز النطق بأؼ حكـ إذا لـ يبيف الفعل المسند
لممتيـ طبقا لمقانوف واذا لـ تكف أركاف ىذا الفعل مبينة فيو"

(ٖ)

.

وتوالت بعد ذلؾ القوانيف المؤيدة ليذا االتجاه التشريعي القضائي  ،لمطعف باألحكاـ ونقضيا
في حاؿ ورودىا مخالفة لمقانوف  ،ويكاد الفقو يجمع عمى أف األساس التاريخي لمعقوبة المبررة
ىو قضاء محكمة النقض الفرنسية  ،وأف مصدر ىذا القضاء ىو نص المادتيف  144و 141

1

) ( يع أَُب َسٖ ػىّ طكس  ًٙٛجُؼِس  ،كحُؼِس جُط ٢هحٓص ذٜح ٗظٍ٣س جُؼوٞذس جُٔرٌٍز  ٢ٛجُكى ٖٓ جُـؼ ٕٞجُط ٢ضٍكغ ػِٓ ٠كٌٔس
جُ٘وغ ٓح وجٓص جُؼوٞذس سطرؤً ٠ح  ٢ٛو ٕٝضؼى٤ُٝ ، َ٣س ٘ٛحى ٓح ٣ىػ ٞإلهٍجٌ جُ٘ظٍ٣س – ًٔح سحه ٚجُو ٍٞجُسحذن – ُطـِ٤د
سٍػس جُطؿٍ ْ٣ػِ ٠شٍػ٤طًٛٝ ، ٚج ٓح ٣ط٘حكٓ ٠غ جُٔرحوب جُسحٓ٤س جُط ٢هحٓص ػِٜ٤ح ٓكٌٔس جُ٘وغ ٓ .كٔى ًَ ٢أذ ٞػحٍٓ –
ٍٓؾغ سحذن – ص 315
2
) ( سؼحو ق٘ح جُظح٣ؾ – ٍٓؾغ سحذن – ص 532
3
) ( ٌؤٝف ػر٤ى – ٍٓؾغ سحذن – ص  . 94ؿحَ ١ق٘ ٕٞنِق – ٍٓؾغ سحذن – ص . 65
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مف قانوف تحقيق الجنايات الفرنسي الممغي الصادر في  11نوفمبر  4505في السنة الثانية
عشر لمثورة

(ٔ)

.

وأقرت الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض ىذه النظرية في حكميا الشيير الصادر في 30
مارس  ، 4511والذؼ يقضي برفض الطعف المقدـ عف حكـ صدر بعقوبة عمى اعتبار
الواقعة سرقة منطبقة عمى المادة  104مف قانوف العقوبات الفرنسي (تقابل المادة 4/344
عقوبات فرنسي جديد) وىي ليست إال نصبا معاقبا عميو بالمادة  108مف ىذا القانوف ( تقابل
المادة  4/343عقوبات فرنسي جديد )  ،والعقوبة المحكوـ بيا عمى اعتبار السرقة تدخل في
حدود العقوبة التي يمكف الحكـ بيا عمى اعتبار الواقعة نصبا

()2

.

وكما أسمفنا سابقا بأف قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي الحالي قد نص عمى نظرية العقوبة
المبررة في المادة  895منو  ،ومف الجدير بالذكر في ىذا الخصوص بأف قانوف اإلجراءات
المذكور لـ يفعل أكثر مف جمع المادتيف  144و  141في مادة واحدة مستبدال فقط لفع
( الجناية ) الواردة في المادة  144بػ ( الجريمة ) دوف أؼ تعديل آخر .
كما تجدر اإلشارة أيضا إلى أف محكمة النقض الفرنسية قد توسعت في تطبيق نظرية العقوبة
المبررة في ظل قانوف تحقيق الجنايات الممغي  ،بسبب يرجع إلى طبيعة واليتيا  ،حيث
تقتصر صلحياتيا في حاؿ قبوؿ الطعف عمى إحالة الدعوػ إلى محكمة أخرػ لمعاودة
الفصل فييا مف جديد .

1

) ( ٓكٔٞو ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ – ٢ؾغ سحذن – ص . 1255
2
) ( ٓكٔى ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ – ١ٝؾغ سحذن – ص . 624
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وبذلؾ يمكف القوؿ بأف ىذه النظرية القضائية قد وجدت سندا ليا في التشريع بموجب أحكاـ
المادتيف  141 ، 144مف قانوف تحقيق الجنايات الفرنسي الممغي  ،وتوسعت محكمة النقض
في تطبيقاتيا حيث رفضت العديد مف الطعوف المبنية عمى الخطأ في ذكر نص القانوف  ،إذ
أنو غير ذؼ أثر عمى األحكاـ  ،وىذا االقرار قد جاء بناء عمى أف محكمة النقض ترػ أنيا
سوؼ تكوف في موقف يتسـ بالصعوبة  ،فضل عف شعورىا بالضيق في حريتيا القانونية إذا
فرض عمييا بالضرورة نقض حكـ يرتكز إلى نص في القانوف لكف لـ يلحظو القاضي

()5

.

ثاني ا  :األساس التاريخي لنظرية العقوبة المبررة في القانون المصري -:
أما في مصر  ،فقد طبق القضاء المصرؼ نظرية العقوبة المبررة منذ أواخر القرف العشريف
حيف دخمت األنظمة القضائية الحديثة في مصر  ،دوف وجود نص يقررىا وانما استنادا إلى
فكرة المصمحة في الطعف  ،ولذلؾ كانت محكمة النقض المصرية تقضي برفض الطعف أو
بعدـ قبولو أو بعدـ جوازه النتفاء الجدوػ منو  ،أو عدـ الفائدة منو أو انتفاء المصمحة فيو ،
فمـ تقف المحكمة عند تطبيق النظرية عمى الخطأ في تطبيق قانوف العقوبات  ،وانما توسعت
في تطبيقيا حتى بالنسبة لصور البطلف في الحكـ أو في اإلجراءات  ،إذا لـ تؤدؼ إلى
تغيير مصير الطاعف

(ٕ)

.

1

) ( أٗظٍ ذحُطلظ2 َ٤
- Jean Bernard Denis – La distinction du droit penal general et du droit penal special – 1977 – P.95 .
 ٓكٔى ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ – ١ٝؾغ سحذن – ص . 6252
) ( ػرى جُكٔ٤ى جُشٞجٌذٍٓ – ٢ؾغ سحذن – ص . 1004
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واذا كاف القانوف المصرؼ قد خل مف نص مماثل لنص المادتيف  141 ،144مف قانوف
تحقيق الجنايات الفرنسي يبيف اعتداده بنظرية العقوبة المبررة ؛ إال أنو بالرغـ مف ذلؾ فقد
برزت النظرية في مصر كفكرة قانونية مف اجتياد قضاء النقض المصرؼ  ،إذ طبقيا منذ
ظيوره  ،بالرغـ مف عدـ وجود نص تشريعي يساندىا  ،ومف ثـ يمكف القوؿ بأف مضموف ىذه
النظرية كاف مف المسائل المستقرة في مبادغ محاكـ النقض المصرية

()5

.

ولما صدر قانوف اإلجراءات الجنائية المصرؼ الحالي سنة  4980قنف نظرية العقوبة المبررة
في المادة  ، 133التي نصت بقوليا " إذا اشتممت أسباب الحكـ عمى خطأ في القانوف أو اذا
وقع خطأ في ذكر نصوصو فل يجوز نقض الحكـ متى كانت العقوبة المحكوـ بيا مقررة في
القانوف لمجريمة وتصحح المحكمة الخطأ الذؼ وقع "  ،ثـ ردد ىذا النص مف جديد في القرار
بقانوف رقـ  81لسنة  4989في المادة  10منو في شأف حاالت واجراءات الطعف بالنقض

(ٕ)

.
ويعتبر نص المادة  10مف قانوف النقض المصرؼ تقنيف لتوسع قضاء النقض الفرنسي في
تطبيق نص المادة  144مف قانوف تحقيق الجنايات الفرنسي  ،التي اقتصرت عمى الخطأ في
ذكر نص القانوف دوف الخطأ في القانوف  ،عمى أف المادة المشار إلييا قد راعت اتجاه
القضاء الفرنسي في تخفيف آثار تطبيق نظرية العقوبة المبررة  ،فأوجبت تصحيح الخطأ رغـ
رفض الطعف

(ٖ)

.

1

) ( ٓكٔى طحُف جُؼحوُ – ٢قن جُىكحع أٓحّ جُوؼحء جُؿ٘حتٌ – ٢سحُس وًطٌٞجٓ ٙوىٓس ٌُِ٤س جُكوٞم ذؿحٓؼس جُوحٍٛز – 1992 -
ص  . 235ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ – ١ٝؾغ سحذن – ص  . 626قحٓى جُشٍ٣ق – ٍٓؾغ سحذن  -ص . 404
2
) ( أقٔى كطك ٢سٍٍٓ – ٌٝؾغ سحذن – ص . 398
3
) ( ٌٓس٤س ذٜ٘حّ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 282

58

حيث جاءت نص المادة  133المصرؼ ويقابميا المادة  10مف قانوف محكمة النقض
المصرية  ،أوسع نطاقا مف نص المادة  144مف قانوف تحقيق الجنايات الفرنسي  ،فحيف
تتحدث األخيرة عف حالة وجود خطأ في ذكر النص القانوني فحسب  ،إذ بمادة القانوف
المصرؼ تتحدث عف الخطأ في القانوف  ،أيا كاف نوع الخطأ  -وىذا توسع في غير محمو -
 ،كما تتحدث في نفس الوقت عف الخطأ في ذكر نصوصو سواء أكاف ماديا أـ كاف خطأ فني
 ،فالنص المصرؼ يمثل نظرية العقوبة المبررة بعد التوسع الذؼ القتو في القضاء األجنبي ،
وجاء ليقر ىذا التوسع  ،وليضع حدا لبعض أوجو النقد الذؼ وجيت إلى القضاء الفرنسي
عندما كاف يستند في عدـ قبوؿ كثير مف الطعوف إلى مجرد نص المادة 141 ، 144
بحسب األحواؿ مف قانونيـ

()5

.

ثالث ا  :األساس التاريخي لنظرية العقوبة المبررة في القانون الفمسطيني -:
إذا اتجينا لقانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  ،وبتمحيص نصوصو  ،نجده أنو اعتنق
نظرية العقوبة المبررة

()2

 ،حيث نص في المادة  369في الفقرة األولى منو عمى أنو " إذا

بنيت أسباب الحكـ المطعوف بو عمى خطأ في ذكر نصوص القانوف ،أو في وصف الجريمة
أو في صفة المحكوـ عميو فل يجوز نقض الحكـ إذا كانت العقوبة المحكوـ بيا ىي المقررة
في القانوف لمجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكـ وتصحح المحكمة الخطأ الذؼ وقع فيو
وترد الطعف بالنتيجة ".
1

) ( ٌؤٝف ػر٤ى – ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 112كٔى ًَ ٢أذ ٞػحٍٓ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 331
2
) ( ٓغ أًٗ ٚحٕ ٘ٛحى هحٗ٣ ٕٞـرن هرَ ٝؾٞو هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س ٣ٝ ،سٔ ٠ذوحٗ ٕٞأط ٍٞجُٔكحًٔحش جالضٜحٓ٤س ُْ ٌُٖٝ ،
ٗؿى كٓ ٚ٤ح سٌِ ٚجُٔشٍع ك ٢هحٗ ٕٞجالؾٍجءجش جُؿُجت٤س ذطـر٤ن ٗظٍ٣س جُؼوٞذس جُٔرٌٍز .
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وقد جاء ىذا النص تطبيقا لنظرية العقوبة المبررة  ،التي أرست دعائميا وقواعدىا محكمة
النقض الفرنسية  ،بحيث إذا وجد في الحكـ خطأ قضائي لو صحح لبقيت العقوبة الواردة فيو
عمى حاليا دوف تغيير  ،وفي ىذه الحالة تكتفي محكمة النقض بتصحيح ىذا الخطأ دوف أف
تنقض الحكـ المطعوف فيو .
وترتكز ىذه النظرية عمى فكرة المصمحة المباشرة لمطاعف مف وراء طعنو  ،إذ ال جدوػ مف
نقض الحكـ الذؼ ينطوؼ عمى خطأ إذا كانت العقوبة المقررة فيو ستبقى عمى حاليا بالنتيجة.
وفي ضوء ما تقدـ يمكف القوؿ بأف نظرية العقوبة المبررة تستند في التشريع الفمسطيني إلى
نص قانوني صريح يقررىا .
ونخمص من كل ما سبق بيانو إلى أف الفضل في نشأة نظرية العقوبة المبررة يعود ابتداء
إلى محكمة النقض الفرنسية التي ساىمت مساىمة فعالة في ارساء دعائميا وتقنينيا  ،األمر
الذؼ جعل منو مبدأ معروفا عمى نطاؽ واسع  ،حيث انتقل إلى التشريعات األجنبية بشكل
عاـ والى التشريعات العربية بشكل خاص  ،سواء بصورة مباشرة أـ غير مباشرة .
وفي ضوء ما تقدـ يمكف القوؿ بأف نظرية العقوبة المبررة قد أصبح ليا سند تشريعي سواء
في القانوف الفرنسي أو المصرؼ أو الفمسطيني  ،ولكف تطبيقاتيا المتوسعة حتى اآلف جعمت
الطابع القضائي يغمب عمى كيانيا إلى حد يمكف معو القوؿ بأنيا ما زالت نظرية قضائية
سندىا التشريعي فقط محدود اإلطار  ،أي جاءت حالتيا عمى سبيل الحصر .
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المبحث الثالث
نظرية العقوبة المبررة ومبدأ تفريد العقوبة
أف تطور العموـ الجنائية وظيور المدارس الحديثة في تحديد الفمسفة الكامنة وراء العقاب ،
إضافة إلى تزايد وتعاظـ األصوات المنادية باحتراـ حقوؽ اإلنساف والنظر إلى المجرـ ال
باعتباره مجرما تجب معاقبتو  ،بل النظر إليو عمى أنو مريض تجب معالجتو

()5

 ،فضل عف

فشل السياسات العقابية القديمة في تحقيق األىداؼ المرجوة مف العقاب  ،كمنع الجريمة أو
تمح َور تركيزىا عمى المجرـ
التقميل مف وقوعيا  ،كل ذلؾ ميد الطريق لنشوء نظريات جديدة ْ
ال عمى الجريمة

()2

.

وفي ظل ىذا التطور الكبير لمدراسات الجنائية والعقابية بدأ فقياء القانوف بالبحث عف أنجع
الوسائل لجعل العقوبة ملئمة لشخصية المجرـ والدوافع الكامنة وراء ارتكابو لمجريمة  ،فقرروا
أف مف غير المنطقي أف تنطبق نفس العقوبة عمى شخص يرتكب جريمة قتل بدافع السرقة
وشخص يرتكب جريمة قتل ضد زوجتو نتيجة استف اززه جراء مفاجئتو وىي متمبسة بجريمة الزنا
 ،و الجريمة ىنا تكوف ناتجة عف خطأ الضحية و ليس خطأ الجاني  ،و عميو يجب أف يتمتع
بظروؼ التخفيف و عدـ مساواتو بالشخص الذؼ يقتل بدافع السرقة

()3

 ،كل ذلؾ ميد

لظيور مصطمح "التفريد الجزائي أو العقابي" أو مبدأ تفريد العقوبة .

1

) ( قحضْ قسٖ ذٌحٌ -سِـس جُوحػ ٢جُؿ٘حت ٢ك ٢ضوى ٍ٣جُؼوٞذس ٝجُطىجذ ٍ٤جالقطٍجَ٣س – ؽ  - 1جُىجٌ جُؿٔح٣ٍ٤ٛس ُِ٘شٍ ٝجُط٣َٞغ -
ُ٤ر٤ح  - 1996 -ص . 24
2
) ( ػٔحو ٓكٔى جُطٔ - ٢ٔ٤جُطلٍ٣ى جُؿُجت – ٢ذكع ٓوىّ ُؿحٓؼس جُرِوحء جُطـر٤و٤س – ًِ٤س جٌُُهحء جُؿحٓؼ٤س – جألٌوٕ -ص . 4
3
) ( ٓأٓ ٕٞسالٓس  -قىٝو سِـس جُوحػ ٢جُؿ٘حت ٢ك ٢ضـر٤ن جُوحٗ - ٕٞوجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ – ٢جُوحٍٛز –  – 1975ص . 6
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وفي ضوء ذلؾ كاف ال بد مف تسميط الضوء عمى مبدأ تفريد العقوبة لما فيو أىمية بجانب
دراستنا لنظرية العقوبة المبررة .

أولا  :تعريف مبدأ تفريد العقوبة -:
يتمثل التفريد عند تسميط العقاب في إعطاء القاضي سمطة تقديرية واسعة الختيار العقوبة
المناسبة في نوعيا ومقدارىا لمحالة الماثمة أمامو ،وىو ما يعرؼ بالتفريد القضائي
عمى خلؼ التفريد القانوني أو التشريعي

()2

()5

 ،إذ

الذؼ يراعيو المشرع عندما يشرع الجزاء الذؼ

يقره في النص الجزائي  ،فالتفريد يكوف قضائيا حيف يقوـ القاضي عمى تطبيقو عند تقدير
العقوبة بناء عمى السمطة التي منحو اياىا المشرع ،فرغـ الجسامة الذاتية لمجريمة الواحدة أيا
كاف سبب وقوعيا وزمانيا ،إال أف المشرع بعد أف يقدر جسامتيا في صورة حد أقصى وحد
أدنى لمعقاب يترؾ لمقاضي أف يختار بيف ىذيف الحديف أو حتى دوف الحد األدنى حسب
جسامة الجريمة وظروؼ وقوعيا وخطورة المجرـ

()3

.

وليذا يمكف تعريف مبدأ تفريد العقوبة بأنو " إعطاء القاضي سمطة تقديرية واسعة الختيار
العقوبة المناسبة في نوعيا ومقدارىا لمحالة الماثمة أمامو "

1

()4

.

) ( ئٜ٣حخ جٍُٝسحٕ  -جُطلٍ٣ى جُوؼحتُِ ٢ؼوٞذس  -ؽ - 1وجٌ ٝجتَ ُِ٘شٍ ٝجُط٣َٞغ – ػٔحٕ  - 2009 -ص .23
2
) ( ُـ٤لس جُٜٔىجض - ٢قىٝو سِـس جُوحػ ٢جُطوى٣ٍ٣س ك ٢ضلٍ٣ى جُؿُجء – خ ؽ  -خ ٕ  -جٍُذحؽ –  -- 2007ص.14
3
) ( ٓظـل ٠ك ٢ٜٔجُؿ - ١ٍٛٞجط ٍٞػِٔ ٢جالؾٍجّ  ٝجُؼوحخ ٤ًِ -س شٍؿس وذ – 2002 - ٢ص  . 436قحضْ قسٖ ذٌحٌ
– ٍٓؾغ سحذن – ص . 31
4
) ( ئٜ٣حخ جٍُٝسحٕ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 23
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وبناء عمى تمؾ التعريفات نلحع أف مبدأ تفريد العقوبة يمكف تقسيمو إلى ثلثة أنواع يكمل
كل منيا اآلخر وىي كالتالي :
ٔ -التفريد القانوني أو التشريعي -:
يكوف التفريد تشريعيا حيف يراعي المشرع في إنشاءه لمعقوبة تدرجيا بحسب ظروؼ كل مجرـ
 ،فيفرض عمى القاضي تطبيق نص معيف عقوبتو أشد أو أخف مف العقوبة العادية المقررة
لنفس الفعل إذا وقع في ظروؼ معينة أو مف جناه محدديف  ،ومثاؿ ذلؾ وجوب تشديد
العقوبة متى اتصل الفعل االجرامي بواقعة القوة أو التيديد

()5

 ،وقد تكوف ظروفا مادية مثل

استخداـ المادة السامة في القتل ،أـ شخصية مثل سبق اإلصرار في جريمة القتل

()2

.

ٕ -التفريد القضائي -:
بعد أف يحدد المشرع عقوبة الجريمة بحديف أقصى وأدنى يترؾ لمقاضي إعماؿ سمطتو في
تقدير العقوبة بيف ىذيف الحديف ،آخذا في االعتبار الظروؼ الخاصة بارتكاب الجريمة مف
حيث جسامتيا وخطورة الجاني

()3

.

1

) ( جًٍّ ٗشأش جذٍج - ْ٤ٛجُس٤حسس جُؿ٘حت٤س  -وجٌ جُػوحكس ُِ٘شٍ  ٝجُط٣َٞغ – ػٔحٕ  – 2008 -ص  . 139نحُى سؼٞو جُؿر- ٌٞ
جُطلٍ٣ى جُؼوحذ ٢ك ٢جُوحٗ ٕٞجالٌوٗ - ٢وجٌ ٝجتَ ُِ٘شٍ  ٝجُط٣َٞغ – ػٔحٕ  – 2008 -ص ُ .19ـ٤لس جُٜٔىجضٍٓ – ٢ؾغ سحذن –
ص . 14
2
) ( أقٔى ُـل ٢جُس٤ى  -جُٔىنَ ُىٌجسس جُظحٍٛز جإلؾٍجٓ٤س ٝجُكن ك ٢جُؼوحخ  -ؼ 1ـ جُظحٍٛز جإلؾٍجٓ٤س ـ خ ٕ - ّ2003 -
ص. 32
3
) ( نحُى سؼٞو جُؿرٍٓ – ٌٞؾغ سحذن -ص  . 99ػٔحو ٓكٔى جُطٍٔٓ – ٢ٔ٤ؾغ سحذن – ص .12
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والمشرع ىنا يضع العقوبة بيف حد أدنى وأخر أقصى  ،ثـ يترؾ لمقاضي إعماؿ سمطتو
التقديرية بيف ىذيف الحديف حسب ظروؼ الجريمة والمجرـ

()5

 ،ومف االمثمة عمى التفريد

القضائي أيضا أف يترؾ المشرع لمقاضي حرية االختيار بيف عقوبتيف مف نوعيف أو درجتيف
مختمفتيف  ،كاالختيار بيف الحبس والغرامة في الجنح  ،وصورة ذلؾ أيضا الحكـ بالعقوبة مع
إيقاؼ تنفيذىا أو بنفاذىا حسب األحواؿ

()2

.

ٖ -التفريد التنفيذي -:
ىو الذؼ تقوـ بو اإلدارة العقابية القائمة عمى تنفيذ العقوبة دوف أف ترجع في ذلؾ إلى السمطة
القضائية  ،وييدؼ ىذا التفريد إلى إصلح حاؿ المجرـ وذلؾ بفحص المحكوـ عميو بعقوبة
سالبة لمحرية فحصا طبيا ونفسيا واجتماعيا  ،واخضاعو تبعا لنتيجة الفحص لما يلئمو مف
المعاممة في المؤسسة العقابية

()3

.

ومثاؿ ىذا النوع مف التفريد إمكانية إسقاط الجزء المتبقي مف العقوبة بعد فترة مف البدء في
تنفيذىا وفقا لنظاـ اإلفراج الشرطي  ،أو العفو عف العقوبة كميا أو بعضيا أو إبداليا بأخف
منيا  ،متى كاف سموؾ المحكوـ عميو ينبئ عف عدـ العودة إلى طريق الجريمة مرة أخرػ
1

()4

.

) ( ػظحّ ػل٤ل ٢ػرى جُرظ - ٍ٤هحػ ٢ضـر٤ن جُؼوٞذحش  2هؼحء جالشٍجف ػِ ٠جُط٘ل ً٤جُؿ٘حتٗ ، ٢ك ٞس٤حسس ؾ٘حت٤س ؾى٣ىز – وجٌ
جُٔإُق ُِ٘شٍ –  – 2004ص . 30
2
) ( ٔ٣ٝػَ جُطلٍ٣ى جُوؼحت ٢أٍٓ ْٛقِس  ٌٖٔ٣إٔ ضطؿسى كٜ٤ح جُؼىجُس ذ ٖ٤جُؿ٘حز ،ئي ٘٣حٍ ًَ ٓ٘ ٖٓ ْٜجُؼوحخ ؾٍػ ٚضط٘حسد ٓغ
و ٌٙٝك ٢جُؿٍٔ٣س ٝظٍٝك ٚجُهحطسٝ ،ضٌل ٢ك ٢جُٞهص يجض ٚإلطالقٝ ٚضأ ٞٛٝ ِٚ٤ٛجًُ٣ ١طٞال ٙجُوحػ ٢ذحنط٤حٌ جُؼوٞذس جُٔ٘حسرس
ُِؿحٗٝ ٢ضـر٤وٜح ػِ ٚ٤ك ٢قىٝو جُسِـحش أ ٝجُظالق٤حش جُط٣ ٢ؼطٍف ذٜح جُٔشٍع ُِوحػ ٢كًٛ ٢ج جُٔؿحٍ .ضلٍ٣ى جُؼوٞذس – ٓوحٍ
ٓ٘ش ٌٞػِٞٓ ٠هغ ٓإسسس هٞجٗ ٖ٤جُشٍم – ضحٌ٣م جُُ٣حٌز  – ّ 2016 / 9 / 22جُسحػس . ّ 9230
http://www.eastlawsacademy.com/ForumPostView.aspx?I=446&H
3
) ( أًٍّ ٗشأش جذٍجٍٓ – ْ٤ٛؾغ سحذن – ص  . 166ػٔحو ٓكٔى جُطٍٔٓ – ٢ٔ٤ؾغ سحذن – ص ُ . 12ـ٤لس جُٜٔىجضٍٓ – ٢ؾغ
سحذن – ص . 16
4
) ( قحضْ قسٖ ذٌحٌ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 35
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ثاني ا  :نظرية العقوبة المبررة ومبدأ تفريد العقوبة -:
يستفاد مف خلؿ ما سبق بيانو أف لمقاضي سمطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدىا انطلقا
مف النموذج القانوني لمجريمة كما حدده ليا المشرع  ،وحسب شخصية المجرـ وخطورتو
وسوابقو  ،بل أحيانا حسب ما إذا كاف ىذا األخير فاعل أصميا أو شريكا ،فكيف يمكف
لمحكمة النقض في حالة الخطأ في التكييف القانوني مف طرؼ محاكـ الموضوع  ،إقرار
عقوبة روعي في تقديرىا عمى معطيات قانونية مغموطة وكانت حاسمة في تفريد الجزاء ؟ .
وكيف يمكنيا اإلبقاء عمى تكييف قانوني لو داللتو الخاطئة عمى خطورة المتيـ ؟  ،فضل عف
ذلؾ فإنو يمكف القوؿ أف المشرع لما سمح لمحكمة النقض التأكد فقط مف قياـ إحدػ الجرائـ
أو بعضيا دوف الباقي -في حالة تعددىا -واقرار العقوبة المحكوـ بيا مف لدف محاكـ
الموضوع  ،إنما ىو نسف منو لمسمطة التقديرية لمقاضي في تقدير العقوبة استنادا إلى خطورة
المتيـ وظروؼ ارتكابو لمجريمة  ،ثـ إف المشرع ومعو محكمة النقض بإقرارىما لنظرية العقوبة
المبررة في ىذا الشق لـ يميز بيف ما إذا كاف األمر يتعمق بتعدد مادؼ أو تعدد معنوؼ

()5

.

ولذلؾ تعتبر جسامة الجريمة وفق وصفيا القانوني عنص ار في تقدير الشخصية االجرامية
لممتيـ  ،ووفقا لمسياسة الجنائية الحديثة فإف الجزاء الجنائي يقدر وفق خطورة ىذه الشخصية ،
ومف ثـ فكيف يجوز اإلبقاء عمى العقوبة التي روعي في تحديدىا وصف الجريمة عمى نحو

1

) ( ٓكٔى جُكٔ٤حٗ – ٢جشٌحُ٤س جُؼوٞذس جُٔرٌٍز – ٓوحٍ ٓ٘ش ٌٞػِٞٓ ٠هغ جُؼِ ّٞجُوحٗ٤ٗٞس – جُٔـٍخ – ضحٌ٣م جُُ٣حٌز
 – ّ2016/9/26جُسحػس . ّ 8223
http://www.marocdroit.com
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معيف  ،رغـ عدـ صحة ىذا الوصف وداللتو الخاطئة عمى خطورة المتيـ  ،وربما كاف
لموصف القانوني الصحيح أثر مختمف عف تقدير ىذه الخطورة وبالتالي تقدير العقوبة
وىذا ما عبر عنو جانب مف الفقو الفرنسي

()2

()5

.

بقولو أن ىناك تعارض جوىري بين نظرية

العقوبة المبررة وبين مبدأ تفريد العقوبة  ،سواء انصرؼ مدلوؿ التفريد إلى ما يكوف منو
تشريعيا أـ قضائيا  ،ألف المشرع حينما يحدد عقوبة ما لمجريمة فإف ىذا التحديد ال يتـ ىباء ،
ولكف في ضوء الضرر أو الخطورة التي يكشف عنيا الفعل  ،وما تنـ عنو شخصية مرتكبو ،
وبالمثل فإف القاضي يقدر العقاب في ضوء كل مف نظرة المشرع لمجريمة وما تطمبو حالة
المحكوـ عميو وشخصيتو  ،ويذىب ىذا الجانب إلى القوؿ بأف التمسؾ بنظرية العقوبة المبررة
يحوؿ دوف تحقيق الحكمة المرجوة مف التفريد التشريعي والقضائي لمعقوبة .
ونخمص مف كل ذلؾ  ،بأف الوصف الصحيح لمجرـ الذؼ ارتكبو المتيـ  ،يمكف أف يكوف
عامل فعاال في تقدير العقوبة مف قبل قاضي الموضوع فيما لو لـ تقـ محكمة النقض
بتصحيح الحكـ دوف نقضو  ،وىذا ما نلحظو عندنا في قضاء قطاع غزة عندما يحكموا
عمى الشريؾ بعقوبة أقل مف عقوبة الفاعل  ،وىذا ما يخالف صريح القانوف الذؼ ينص عمى
تساوؼ العقوبة بيف الفاعل والشريؾ .

1

) ( أقٔى كطك ٢سٍٍٓ – ٌٝؾغ سحذن – ص .432
2
) ( أٗظٍ 2
la Théorie de la peine justifiée 2
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-duconseil/cahier-n-31/observatoire-de-jurisprudence-constitutionnelle-chronique-n-3.96758.html
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الفصل الثاني
ضوابط تطبيق نظرية العقوبة المبررة

فقد أقرت التشريعات المقارنة مجموعة مف الشروط تضمنت كل ما يتعمق بنظرية العقوبة
المبررة  ،باإلضافة إلى تحديد مجاؿ تطبيقيا  ،وينبغي عمينا في ىذا المبحث بياف تمؾ
الشروط وتحديد مدػ انسجاميا مع ما استقر عميو قضاء محكمتي النقض الفرنسية والمصرية
 ،إلى جانب ما استقر عميو قضاؤنا الفمسطيني  ،وأيضا بياف مجاؿ تطبيق ىذه النظرية ،
وتمييدا لكل ذلؾ يجب عمينا بياف مدػ مصمحة المحكوـ عميو في الطعف بالنقض  ،وذلؾ
عبر المطالب اآلتية :
المبحث األول  :مصمحة المحكوم عميو في الطعن بالنقض .
المبحث الثاني  :شروط تطبيق نظرية العقوبة المبررة .
المبحث الثالث  :نطاق تطبيق نظرية العقوبة المبررة .
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المبحث األول
مصمحة المحكوم عميو في الطعن بالنقض

يمزـ لقبوؿ الطعف بالنقض بأف يكوف لمطاعف مصمحة  ،وذلؾ تطبيقا لمقاعدة القانونية التي
تقضي بأنو " ل مصمحة فال دعوى "

()5

 ،ومف منطمق ىذه القاعدة فإف الطعف بالنقض

الجزائي حق شخصي لمف صدر الحكـ ضده يمارسو أو ال يمارسو  ،حسبما يرػ فيو
مصمحتو وليس ألحد غيره أف ينوب عنو في مباشرة ىذا الحق إال بإذنو

()2

.

ولذلؾ تتميز المصمحة في الطعف عف المصمحة في االلتجاء لمقضاء بأنيا تتحدد بالنظر إلى
الحكـ المطعوف فيو ال بالنظر إلى ادعاء الخصـ أماـ القضاء

()3

 ،وبالتالي يجب أف يكوف

لمطاعف مصمحة في نقض الحكـ المطعوف فيو  ،وتتحدد ىذه المصمحة في ضوء الفائدة التي
قد تعود عمى الطاعف مف وراء نقض الحكـ بسبب البطلف أو الخطأ في القانوف

()4

.

وبناء عمى ذلؾ فإف المصمحة مف الطعف بالنقض تتوافر في كل حالة يكوف قد انتيى فييا
الحكـ المطعوف فيو إلى اإلدانة والحكـ بعقوبة  -أيا كاف مقدارىا  -إذا كاف القانوف يقتضي
الحكـ إما بالبراءة أؼ كانت أسبابيا  -واما بانقضاء الدعوػ الجزائية  -أيا كانت أسباب ىذا
االنقضاء  ،وىذه الحالة ال تثير ترددا في إقرار توافر المصمحة فييا .
1

) ( ّ  ٖٓ 3هحٗ ٕٞأط ٍٞجُٔكحًٔحش جُٔىٗ٤س ٝجُطؿحٌ٣س جُلِسـٌ ٢٘٤هْ ُ 2س٘س . 2001
2
) ( ٝذحُطحُ٣ ٢ؿد إٔ ُِ ٌٕٞ٣ـحػٖ ٓظِكس كٗ ٢وغ جُكٌْ جُٔـؼ ٕٞك ٚ٤ضطكىو ػِ ٠ػٞء جُلحتىز جٍُٔؾٞز ٖٓ ٗوغ جُكٌْ
جُٔـؼ ٕٞكًُٜٝ ، ٚ٤ج ال ٣ؿ َٞجُـؼٖ ك ٢جُكٌْ ُٔظِكس جُوحٗ ٕٞكوؾ و ٕٝجُهظ . ّٞؾٞج ٍٛجُؿر - ٌٞجُسِـس جُطوى٣ٍ٣س ُِوحػ٢
ك ٢ئطىجٌ جُؼوٞذس ذ ٖ٤قىٜ٣ح جألوٗٝ ٠جألػٌِ - ٠سحُس ٓحؾسطٓ ٍ٤وىٓس ُؿحٓؼس جُشٍم جألٝسؾ  - 2013 -ص . 159
3
) ( أقٔى كطك ٢سٍ -ٌٝجُ٘وغ ك ٢جُٔٞجو جُؿُجت٤س ٍٓ -ؾغ سحذن – ص . 73
4
) ( ًٛٝج ُ٤س وجتًٔح  ،كٜ٘حى كحتىز ضؼٞو ػِ ٠جُـحػٖ ئيج ًحٕ ٖٓ جُ٘٤حذس جُؼحٓس  .ق٘ ٕٞنِق – ٍٓؾغ سحذن – ص . 77
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وارتأينا قبل الخوض في شروط ومجال تطبيق نظرية العقوبة المبررة أن نبحث في مصمحة
المحكوم عميو من الطعن بالنقض ألىميتو في دراستنا ىذه .
طبقا لنص المادة ٖٜٗ

()5

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني فإنو أعطى لممحكوـ

عميو حق الطعف بالنقض  ،وتقابميا المادة ٖٓ
وكذلؾ المادة ٘ٙٚ

()3

()2

مف قانوف محكمة النقض المصرية ،

مف قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي  ،وبناء عمى ذلؾ فإف المحكوـ

عميو يجب أف يكوف ذا مصمحة في إلغاء الحكـ موضوع الطعف  ،وأف يعود ذلؾ عميو بفائدة ،
وتطبيقا لذلؾ فإف المحكوـ عميو يحق لو طمب نقض الحكـ الصادر باإلدانة في حقو أيا كانت
قيمة العقوبة أو التبرير أو التعويض الذؼ قرره الحكـ .
وتتمثل المصمحة بالنسبة لممحكوـ عميو باإلدانة في الوصوؿ إلى تبرئة نفسو أو إلزاـ المحكمة
بتوقيع عقوبة أخف مف العقوبة التي يقرىا الحكـ محل الطعف  ،فمممتيـ مصمحة في نقض
الحكـ بإدانتو أيا كانت العقوبة أو التدبير الموقع عميو أو الحكـ بإلزامو بتعويضات ما

()4

،

ولكف ال مصمحة لو في الطعف في الحكـ الذؼ قضى ببراءتو ولو استندت البراءة إلى سبب
قانوني دوف نفي بثبوت الواقعة ونسبتيا إليو ،إذ أف العبرة بمنطوؽ الحكـ ال بأسبابو

()5

 ،وال

مصمحة لو أيضا في الطعف في حكـ قضى بعقوبة أقل مف العقوبة المقررة أو أغفل الفصل
في ظرؼ مشدد أو أغفل الفصل في الدعوػ المدنية المقامة ىذه .
1

) (  ٌٕٞ٣جُـؼٖ ذحُ٘وغ ٖٓ ًَ ٖٓ -1 2جُ٘٤حذس جُؼحٓس -2.انًحكٕو عه -2.ّٛجُٔىػ ٢ذحُكن جُٔىٗ -3 .٢جُٔسإ ٍٝػٖ جُكوٞم
جُٔىٗ٤س.
2
) ( " ٌَُ ٖٓ جُ٘٤حذس جُؼحٓس ٔانًحكٕو عهٝ ّٛجُٔسث ٍٞػٖ جُكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٔىػ ٠ذٜح ذحُـؼٖ أٓحّ ٓكٌٔس جُ٘وغ ك ٠جألقٌحّ
جُٜ٘حت٤س جُظحوٌز ٖٓ آنٍ وٌؾس كٞٓ ٠جو جُؿ٘ح٣حش ٝجُؿ٘ف " .
3
) ( " جألقٌحّ جُظحوٌز ػٖ آنٍ وٌؾس ٝجألقٌحّ ٝجُوٍجٌجش جُٜ٘حت٤س جُؿ٘حت٤س جُط ٌٕٞ٣ ٢كٜ٤ح ٓهحُلس ُِوحٗ ٕٞكاٗ ٌٖٔ٣ ٚجُـؼٖ ذٜح
ذحُ٘وغ ٌَُ ٖٓ جُ٘٤حذس جُؼحٓس ٔانًحكٕو عهٝ ّٛجُٔسث ٍٞػٖ جُكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٔىػ ٢ذٜح ".
4
) ( ٓوٍ ١آٓحٍ – جُـؼٖ ذحُ٘وغ ك ٢جُكٌْ جُؿ٘حت ٢جُظحوٌ ذحإلوجٗس – ٌسحُس ٓحؾسطٓ ٍ٤وىٓس ٌُِ٤س جُكوٞم ذؿحٓؼس ٓ٘ط– ١ٌٞ
جُؿُجتٍ –  - 2011ص . 116
5
) ( سح ٍٛجذٍج ْ٤ٛجُ٤ُٞى ٍٓ -ؾغ سحذن – ص ٓ . 325وٍ ١آٓحٍ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 113
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فمذلؾ ال يكفي توافر الصفة في الطاعف لكي يكوف طعنو مقبوال  ،بل ال بد وأف يكوف لو
وبناء عمى ذلك فإن مصمحة المحكوم عميو
مصمحة شخصية وحقيقية مف قيامو بالطعف ،
ا
في الطعن بالنقض ل تتحقق إل بتوافر شرطين وسنقوم بإيجازىما بمطمبين مستقمين عمى
النحو اآلتي -:

المطمب األول
أن تكون المصمحة شخصية

()5

ويعني ىذا الشرط أف مف يباشر إجراءات الطعف بالنقض في المواد الجنائية ىو صاحب
الحق الشخصي وىو مف صدر الحكـ ضده يمارسو أو ال يمارسو حسبما يرػ فيو مقتضى
مصمحتو وليس ألحد غيره أف ينوب عنو في مباشرة ىذا الحق إال بإذنو

()2

.

وتطبيقا لذلؾ فإف عدـ تقديـ المحامي التوكيل الذؼ يخولو الطعف بالنقض نيابة عف المحكوـ
عميو يؤدؼ إلى عدـ قبوؿ الطعف شكل

()3

 ،وبناء عمى ذلؾ فإف الطعف بالنقض حق

شخصي لممحكوـ عميو  ،يمارسو أو ال يمارسو حسبما يرػ فيو مصمحتو  ،وليس لغيره أف
ينوب عنو في مباشرتو إال إذا كاف موكل منو توكيل يخولو ذلؾ الحق .
1

) ( ُِطلظ َ٤كًٛ ٢ج جُٔٞػٞع أٗظٍ ٌٓ 2س٤س ذٜ٘حّ – جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س ضأط٤الً ٝضكِ٤الً – ٓ٘شأز جُٔؼحٌف ذحإلسٌ٘ىٌ٣س –
 - 1977ص ٓ . 404ؼٞع ػرى جُطٞجخ – جُطؼِ٤ن ػِٗ ٠ظٞص هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س – ؼ  - 4ػحُْ جُلٌٍ ٝجُوحٗ– ٕٞ
جُوحٍٛز –  – 2011ص . 465ئٜ٣حخ ػرى جُٔـِد – جُٔٞسٞػس جُؿ٘حت٤س جُكى٣ػس ك ٢شٍـ هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س – ؼ - 4
جًٍُُٔ جُوُ ٢ٓٞإلطىجٌجش جُوحٗ٤ٗٞس – جُوحٍٛز –  – 2013ص ٓ. 608أٓ ٕٞسالٓس – هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س – ؽ - 2
ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 545أٓٓ ٕٞكٔى سالٓس – هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س – ؼ  – 3ؽ  – 3وجٌ ؿ٤رس ُِـرحػس – جُؿُ٤ز –
 – 2009ص ٓ . 1849كٔٞو ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ – ٢ؾغ سحذن – ص  . 194أقٔى كطك ٢سٍٍٓ – ٌٝؾغ سحذن – ص  . 74سؼحو
ق٘ح جُظح٣ؾ – ٍٓؾغ سحذن -ص ٓ . 126ظـل ٠طهٍٍٓ – ١ؾغ سحذن – ص ٓ . 157كٔى ػِ ٢جُكِرٍٓ – ٢ؾغ سحذن –
ص . 348
2
) ( ؾٞج ٍٛجُؿرٍٓ – ٌٞؾغ سحذن – ص . 160
3
) ( ٓؼٞع ػرى جُطٞجخ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 465
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إضافة إلى أف المحكوـ عميو لو مصمحة في نقض الحكـ الصادر بإدانتو أيا كانت العقوبة أو
التدبير الذؼ أديف بو  ،وفي المقابل ال مصمحة لو في الطعف بالنقض في الحكـ الصادر
ببراءتو ميما كانت استندت البراءة إلى سبب قانوني دوف نفي ثبوت الواقعة ونسبتيا إليو

()5

،

فالعبرة ىي بمنطوؽ الحكـ بالبراءة ال بأسبابو  ،ورغـ ذلؾ فإنو يجوز لممحكوـ لو ببراءتو أف
يطعف في شق الحكـ برفض الدعوػ المدنية المرفوعة ضده مف المدعي المدني بسبب رفع
الدعوػ عميو لوجود مصمحة شخصية لو في ىذا الطعف

()2

.

والى جانب ذلؾ فإنو ال يجوز لممحكوـ عميو أف يطعف بالنقض لعيب في الحكـ يتعمق
بالمدعي المدني أو لمحكوـ عميو آخر في الدعوػ لـ يطعف بالحكـ  ،كأف يدفع ببطلف
اإلجراءات لعدـ إشعار المسئوؿ عف الحقوؽ المدنية  ،فيو طعف غير مقبوؿ ألنو ال يتصل
بو

()3

.

وبناء عمى ما سبق فإف المصمحة التي يجب توافرىا لقبوؿ الطعف  ،يمزـ بأف تكوف شخصية
أؼ أف يكوف الطعف يحقق مصمحة خاصة لممحكوـ عميو .
وتطبيقا لذلؾ كمو ال يقبل التمسؾ بأوجو الطعف التي تتصل بالخصوـ اآلخريف  ،رغـ أف
الخصـ قد يستفيد بطريق غير مباشر مف إلغاء الحكـ  ،إال أف شخصية المصمحة تتطمب
أيضا أف تكوف مباشرة بمعنى أف يكوف وجو الطعف الذؼ يستند إليو المحكوـ عميو في طعنو

1

) ( جقٔى كطك ٢سٍٍٓ – ٌٝؾغ سحذن – ص . 75
2
) ( جٜ٣حخ ػرى جُٔـِد – ٍٓؾغ سحذن -ص  . 608سؼحو ق٘ح جُظح٣ؾٍٓ -ؾغ سحذن – ص . 126
3
) ( ٓؼٞع ػرى جُطٞجخ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 466
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قد أضر بمصمحة خاصة بو  ،فل يكفي أف يستفيد الخصـ مف إلغاء الحكـ طالما أف وجو
الطعف لـ يضر بمصمحة شخصية تتعمق بو

()5

.

وتطبيقا لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية بالقوؿ " إف نقض الحكـ لغير الطاعف مف
المتيميف إذا اتصل بيـ وجو الطعف ولو لـ يقدموا طعنا  ،يرتب نقض الحكـ المطعوف فيو
لمطاعف نفسو لقصوره في الرد عمى دفعو بتمتعو باإلعفاء مف العقاب  ،وال يمتد أثره لطاعف
آخر اسندت إليو واقعة مستقمة عف واقعة التيمة المسندة لمطاعف  ،ومف ثـ فإف نقض الحكـ
بالنسبة إليو ال يستوجب نقضو بالنسبة لمطاعف اآلخر "

1

()2

.

) ( ٝضـر٤وحً ًُُي هؼص ٓكٌٔس جُ٘وغ جُٔظٍ٣س ذأٗ ٚئيج ًحٕ ٓح ٘٣ؼح ٙجُـحػ٘حٕ ػِ ٠جُكٌْ ك ٢شإٔ ئوجٗس جُٔكٌ ّٞػِ ٚ٤جألٍٝ
ػِ ٠جٍُؿْ ٖٓ ؿ٤حذ ٍٓ ٚوٝوجً ذإٔ جألطَ أٗ ٚال ٣ورَ ٖٓ أٝؾ ٚجُـؼٖ ػِ ٠جُكٌْ ٓح ٓ ٞٛطظالً ٜٓ٘ح ذشهض جُـحػٖ ُٔٝ ،ح ًحٕ
ٓ٘ؼ ٠جُـحػ٘ ٖ٤ال ٣طظَ ذشهظ٤طٜٔح ٝال ٓظِكس ُٜٔح ك ، ٚ٤ذَ ٣ ٞٛهطض ذحُٔكٌ ّٞػِ ٚ٤جألٝ ٍٝقى ٙجًُ٣ ُْ ١ـؼٖ ػٖ جُكٌْ
كال ٣ورَ ٜٓ٘ٔح ٓح ٣ػٍ٤جٗ ٚكًٛ ٢ج جُظىو ٗ .وغ ؾُجتٓ ٢ظٍ ١ؾِسس ٓ ، 1967 / 11 / 13ؿٔٞػس جألقٌحّ ٌ ، 18 ِ ،هْ
. 230أٗظٍ ذحُطلظٓ 2 َ٤أٓ ٕٞسالٓس – هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س – ؽ ٍٓ - 2ؾغ سحذن – ص . 546
2
) ( ٗوغ ؾُجتٌ ٢هْ  73 ِ – 21620م – ؾِسس  . 2010/3/28قحٓى جُشٍ٣ق – ٍٓؾغ سحذن – ص . 937
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المطمب الثاني
أن تكون المصمحة حالة أو حقيقية

()5

بجانب أف تكوف مصمحة المحكوـ عميو مصمحة شخصية  ،فينبغي أيضا بأف تكوف المصمحة
حالة وحقيقية وقائمة ومشروعة  ،يستوؼ بعد ذلؾ أف تكوف أدبية أو مادية  ،وتطبيقا لذلؾ فإنو
ال مصمحة لمطاعف في النعي عمى الحكـ الحتسابو سف المجني عمييا بالتقويـ الميلدؼ متى
كانت وقت ارتكاب الفعل المنسوب إلى المتيـ لـ تبمغ ثماني عشرة سنة بالتقويـ الميلدؼ

()2

.

كما يجب أف تقوـ المصمحة وقت ثبوت الحق في الطعف  ،وىو وقت صدور الحكـ المطعوف
فيو  ،وتستمر حتى وقت نظر الطعف والحكـ فيو

()3

 ،وتطبيقا لذلؾ فإف العبرة في قياـ

المصمحة ىي في قياميا وقت صدور الحكـ المطعوف فيو  ،فل يعتد بانعداميا فيما بعد

()4

.

واذا طرأت بعد الطعف وقبل صدور حكـ فيو وكاف مف شأف ىذه الظروؼ نفي المصمحة في
الغاء الحكـ  ،تعيف عمى محكمة النقض الحكـ بعدـ قبوؿ الطعف والحكـ في موضوعو ،

1

) ( ُِطلظ َ٤كًٛ ٢ج جُٔٞػٞع أٗظٍ ٌٓ 2س٤س ذٜ٘حّ – ٍٓؾغ سحذن  -ص ٓ . 405ؼٞع ػرى جُطٞجخ – ٍٓؾغ سحذن – ؼ 4
– ص . 466ئٜ٣حخ ػرى جُٔـِد – ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ. 610أٓٓ ٕٞكٔى سالٓس – هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س  -ؽ - 3
ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 1850كٔٞو ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ – ٢ؾغ سحذن – ص  . 195أقٔى كطك ٢سٍٍٓ – ٌٝؾغ سحذن – ص . 81
سؼحو ق٘ح جُظح٣ؾ – ٍٓؾغ سحذن -ص ٓ . 127أٓ ٕٞسالٓس – ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 545ظـل ٠طهٍٍٓ – ١ؾغ سحذن –
ص ٓ . 157كٔى ػِ ٢جُكِرٍٓ – ٢ؾغ سحذن – ص . 349
2
) ( ٗوغ ؾُجتٓ ٢ظٍ ١ؾِسس ٓ – 1985/1/24ؿٔٞػس جألقٌحّ ٌ – 36 ِ -هْ  – 19ص . 146أقٔى كطك ٢سٍ– ٌٝ
ٍٓؾغ سحذن – ص . 81
3
) ( ٝقٝ ٍٞؾٞخ جسطٍٔجٌ جُٔظِكس ُك ٖ٤جُلظَ ك ٢جُـؼٖ  ٍٟ٣جُىًطٌ ٌٞؤٝف ػر٤ى إٔ جُٔظِكس ضطٞجكٍ ػ٘ى طى ٌٝجُكٌْ
جُٔـؼ ٕٞكَ ُٞٝ ٚ٤جُص ذؼى يُي  .أٗظٍ ذحُطلظًُٜ َ٤ج جٍُأٌ 2 ١ؤٝف ػر٤ى – جُٔشٌالش جُؼِٔ٤س جُٜحٓس ك ٢جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س –
ٍٓؾغ سحذن – ص . 11
4
) ( ٗوغ ؾُجتٓ ٢ظٍ ١ؾِسس ٓ – 1982/11/23ؿٔٞػس جألقٌحّ – ِ ٌ – 33هْ  - 147ص  . 248سؼحو ق٘ح جُظح٣ؾ –
ٍٓؾغ سحذن – ص . 127
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وذلؾ أف العبرة في قبوؿ الطعف ليست بثبوت الحق فيو وقت مباشرتو  ،وانما أيضا في قياـ
المصمحة في اإللغاء  ،فإذا انتفت المصمحة وقت الحكـ فل مبرر لإللغاء

()5

.

وتطبيقا لما سبق ال تكوف ىناؾ مصمحة حقيقية لمطعف المقدـ مف المحكوـ عميو في الحكـ
الصادر باإلدانة  ،إذا كاف وجو الطعف ىو الخطأ في تطبيق القانوف ال يستفيد المحكوـ عميو
مف تصحيحو ألف العقوبة المقضي بيا تدخل في حدود العقوبة التي يجب الحكـ بيا وفقا
لمتطبيق السميـ لمقانوف  ،وىذا ما يطمق عميو بنظرية العقوبة المبررة التي سنتعرض لشروطيا
ومجاؿ تطبيقيا في المباحث التالية .
وتطبيقا لذلؾ قضي بأف حكـ ظرؼ الترصد في تشديد العقوبة ىو كحكـ ظرؼ سبق اإلصرار
ولذلؾ فإف اثبات توافر أحدىما يغني عف اثبات توافر اآلخر  ،ومف ثـ فل مصمحة لمطاعف
فيما يثيره عف خطأ الحكـ في اثبات ظرؼ سبق اإلصرار في حقو طالما أنو يسمـ بتوافر
الترصد

()2

.

وبيذا تنطمق العقوبة المبررة مف مقدمة مقتضاىا أف المصمحة في إلغاء الحكـ تنتفي طالما
كانت العقوبة المحكوـ بيا أساسا قانونيا متمثل بالوقائع الثابتة في الحكـ .

1

) ( قسٖ ذش٤ص ن - ٖ٣ٞػٔحٗحش جُٔط ْٜك ٢جُىػ ٟٞجُؿُجت٤س  -وجٌ جُػوحكس ُِ٘شٍ ٝجُط٣َٞغ  -ػٔحٕ – 2010 -ص . 208
ٓأٓ ٕٞسالٓس ٍٓ -ؾغ سحذن – ص . 547
2
) ( أقٔى كطك ٢سٍ – ٌٝجُ٘وغ ك ٢جُٔٞجو جُؿ٘حت٤س ٍٓ -ؾغ سحذن – ص . 82
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المبحث الثاني
شروط تطبيق نظرية العقوبة المبررة

مف خلؿ استقراء كتب الفقو وتتبع أحكاـ القضاء سواء في فرنسا أو في مصر أو في
فمسطيف  ،يمكف القوؿ بأف ىناؾ ثمة شروط ال بد مف توافرىا لتطبيق ىذه النظرية  ،وبالتالي
عدـ جواز نقض الحكـ واالكتفاء بتصحيح ما وقع فيو مف خطأ .
وبناء عمى ما سبق فإنو يشترط لتطبيق نظرية العقوبة المبررة توافر شروط ىامة لقياميا ،
ولبياف ذلؾ يجب تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف  ،بحيث سنتحدث في المطمب األوؿ عف
الشروط المتعمقة بالعقوبة  ،وفي المطمب الثاني سنتحدث عف الشروط المتعمقة بالخطأ الذؼ
شاب الحكـ  ،وذلؾ عمى النحو اآلتي -:
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المطمب األول
شروط تتعمق بالعقوبة

أولا  :أن يكون الحكم جنائي ا صاد ار بعقوبة -:
يشترط لتطبيق نظرية العقوبة المبررة أف يكوف الحكـ الجنائي المطعوف فيو صاد ار باإلدانة
()5

 ،بمعنى أف يكوف الحكـ صاد ار في واقعة جنائية ( جناية أو جنحة أو مخالفة )  ،عمى

أف تكوف المخالفة مرتبطة بجناية أو بجنحة ارتباطا ال يقبل التجزئة  ،إذ يجوز الطعف عمييا
بالنقض مع الجناية أو الجنحة المرتبطة بيا

(ٕ)

.

وسواء كاف الحكـ صاد ار مف محكمة عادية أو استئنافية أو خاصة يمكف الطعف في
أحكاميا

()3

.

وعميو أيضا إذا صدر حكـ بالبراءة فل نجد ىنا ثمة عقوبة قائمة حتى تبحث المحكمة فيما إذا
كاف يمكف تطبيق نظرية العقوبة المبررة أـ ال  ،ويتصور في ذلؾ عندما تطعف النيابة العامة
بالنقض في حكـ صادر ببراءة المتيـ عف جريمة مرتبطة بجريمة أخرػ ذات عقوبة أشد ،
ففي ىذه الحالة ال محل إلعماؿ نظرية العقوبة المبررة بدعوػ أف العقوبة المحكوـ بيا ىي

1

) ( ٣ٝشطٍؽ إٔ ٓ ٌٕٞ٣ر٘ ٠جُـؼٖ  ٞٛجُٔ٘حَػس كٓ ٢وىجٌ جُؼوٞذس جُٔٞهؼس أ ٝكٞٗ ٢ػٜح ئيج ًحٕ هى ٝهغ ك ٢جُكٌْ جُٔـؼ ٕٞكٚ٤
أ ١نـأ كٜ٤ح ذسرد نـث ٚك ٢جُطٌ ٤٤ق  ،أٌ ٝؿْ طكس جُطٌ٤٤ق ٝ ،يُي ئيج ًحٕ جُهـأ هى جضهً أ ١طٌٞز جنٍ ٖٓ ٟط ٌٞجُهـأ
ك ٢ضـر٤ن هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش أ ٝك ٢ضأ . ِٚ٣ٝأٗظٍ ٌ 2ؤٝف ػر٤ى – ٍٓؾغ سحذن  -ص . 134
2
) ( ٓكٔى ػِ ٢جٌُ٤ي – ٍٓؾغ سحذن – ص . 525
3
) ( أقٔى كطك ٢سٍ – ٌٝجُٞس٤ؾ ك ٢هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س – وجٌ جُٜ٘ؼس جُؼٍذ٤س ُِ٘شٍ – .320 – 1980
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التي يتعيف الحكـ بيا  ،حتى لو أديف المتيـ في الجريمة األخف باعتبار أنيا ىي العقوبة
المقررة لمجريمة األشد

(ٔ)

.

وعميو ىنا ال بد أف ينصب الطعف عمى مقدار العقوبة أو نوعيا إذا كاف قد وقع في الحكـ
المطعوف فيو أؼ خطأ  ،والخطأ قد يكوف خطأ في التكييف كما قد يتخذ صورة أخرػ وىي
صور الخطأ في تطبيق قانوف العقوبات أو تأويمو

(ٕ)

.

كما يشترط وجود قانوف يحكـ الواقعة حتى ال نصطدـ بقاعدة أساسية وىي قاعدة " ال جريمة
وال عقوبة إال بنص قانوني " .
ونالحظ ىنا في ىذا السياق أف المادة  369مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني التي
نصت عمى العقوبة المبررة لـ تجز لمحكمة النقض أف تنقض الحكـ في الحاالت التي نصت
عمييا  ،بل تقوـ بتصحيح الخطأ الذؼ وقع فيو الحكـ  ،وترد الطعف بالنتيجة التي وصمت
إلييا .
أما في األحواؿ األخرػ التي ال تنطبق فييا نظرية العقوبة المبررة فإف المادة  311مف قانوف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ىي التي تنطبق والتي تنص عمى " إذا قبمت المحكمة سببا مف
أسباب النقض أو وجدت سببا لو مف تمقاء نفسيا عمل بالمادة  381مف ىذا القانوف قررت
نقض الحكـ المطعوف فيو واعادة الدعوػ إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ المنقوض لتحكـ
فييا مف جديد بييئة مغايرة ".

1

) ( أقٔى كطك ٢سٍ – ٌٝجُ٘وغ ك ٢جُٔٞجو جُؿ٘حت٤س ٍٓ -ؾغ سحذن – ص . 402
2
) ( ٓكٔى ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ – ١ٝؾغ سحذن – ص ٌ . 635ؤٝف ػر٤ى – ٍٓؾغ سحذن – ص . 136
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أؼ أنيا في مثل ىذه الحاالت تنقض الحكـ المطعوف فيو وتعيد الدعوػ إلى المحكمة التي
أصدرت الحكـ المنقوض لتحكـ فييا مف جديد وبييئة مغايرة  ،وىنا في ىذه الحالة ال مجاؿ
لمقوؿ بتطبيق نظرية العقوبة المبررة .
ونرى أيضأ أف المشرع الفمسطيني اقتبس ىذا النص مف المشرع المصرؼ وسار عمى نيجو ،
وتطبيقا لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية بأنو " ال محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة
والقوؿ بعدـ الجدوػ مف الطعف عمى اعتبار أف العقوبة المقضي بيا مقررة في المادة  15مف
قانوف األسمحة ما داـ أف الطاعف ينازع في الواقعة التي اعتنقيا الحكـ بأكمميا "

()5

.

ونخمص من ذلك بأف نظرية العقوبة المبررة ال تنطبق عمى المحكوـ عميو إال فيما قضي بو
عميو عند إدانتو  ،أما األحكاـ التي تصدر ببراءة المتيـ فل تقبل بطبيعتيا تطبيق النظرية ،
وخاصة أنو ال توجد مصمحة لممتيـ في ذلؾ  ،حيث أف البراءة ليست عقوبة قائمة حتى تبحث
محكمة النقض فيما إذا كاف يمكف تبريرىا أـ ال

()2

.

وىناؾ جانب مف الفقو يرػ بعدـ تطبيق النظرية إذا صدر قانوف أصمح لممتيـ عدؿ في
وصف الجريمة أو عدؿ مف العقوبة المقررة لمواقعة  ،حتى لو كانت العقوبة المحكوـ بيا
تدخل في حدود القانوف الجديد األصمح لممتيـ

()3

مع أننا نرػ إمكاف تطبيقيا في ىذا المجاؿ.

وخلفا لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية بتطبيق نظرية العقوبة المبررة في ىذه الحالة
بقوليا " إذا كانت الغرامة التي قضي بيا الحكـ المطعوف فيو داخمة في الحدود المقررة لمغرامة
1

) ( ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجتٗ – ٢وغ ؾِسس  ، 23 ِ ، 1972 / 3 / 27م  – 108ص . 487
2
) ( قحٓى جُشٍ٣ق – ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 407كٔى ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ – ١ٝؾغ سحذن – ص  . 638أقٔى كطك ٢سٍ– ٌٝ
جُٞس٤ؾ ك ٢جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س – ٍٓؾغ سحذن  -ص ٌ . 320ؤٝف ػر٤ى – ٍٓؾغ سحذن -ص ٓ . 134أٓ ٕٞسالٓس – هحٕٗٞ
جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س – ؽ ٍٓ - 2ؾغ سحذن – ص . 578
3
) ( أقٔى كطك ٢سٍٍٓ – ٌٝؾغ سحذن – ص ٓ . 403أٓ ٕٞسالٓس – هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س – ؽٍٓ - 2ؾغ سحذن  -ص
.578
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كما نص عمييا القانوف رقـ  83لسنة  4986والذؼ صدر قبل الحكـ نيائيا في الدعوػ
والمعتبر القانوف األصمح لممتيـ وفق المادة الخامسة مف قانوف العقوبات الواجبة التطبيق عمى
واقعة الدعوػ فإف ذلؾ ال يقتضي تصحيح الحكـ في ىذا الخصوص "

(ٔ)

.

وأيضا قضت محكمة النقض المصرية بأنو " ال تنطبق النظرية إذا صدر قانوف أصمح
لممتيـ غير في وصف الجريمة أو خفف مف العقوبة المقررة لمواقعة "

(ٕ)

.

كما أف نظرية العقوبة المبررة ال تطبق عمى التعويضات المحكوـ بيا في الدعوػ المدنية
التبعية

()3

 ،بل يقتصر تطبيقيا عمى العقوبات  ،ألنيا تتقرر عمى ضوء الخطأ المنسوب

إلى المتيـ  ،وما يترتب عميو مف ضرر  ،فإذا حكـ عمى المتيـ بالتعويض عف تيمتي القذؼ
والبلغ الكاذب  ،فطعف عمى ىذا الحكـ بالنسبة إلى تيمة القذؼ وحدىا  ،فإنو ال محل
النطباؽ نظرية العقوبة المبررة عمى التعويض المحكوـ بو
العقوبة المحكوـ بيا في الدعوػ الجزائية

()5

()4

 ،بل يقتصر انطباقيا عمى

 ،ومف تطبيقات محكمة النقض المصرية في ىذا

الخصوص ما قضت بو بعدـ تطبيق نظرية العقوبة المبررة رغـ أف العقوبة المطبقة مقررة
1

) ( ٗوغ ؾِسس ٓ ، 1970 / 4 / 2ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجت ، 21 ِ ،٢م  – 109ص . 481
2
) ( ٗوغ ؾِسس ٓ ، 1969 / 10 / 20ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجت ، 20 ِ – ٢م  – 223ص . 1133
3
) ( ٗحٛى جُؼؿٍٓ - َٞؾغ سحذن – ص ٓ . 689كٔى ػِ ٢جٌُ٤ي – ٍٓؾغ سحذن  -ص . 525
4
) ( ٝضـر٤وحً ًُُي أ٣ؼحً هؼص ٓكٌٔس جُ٘وغ جُلٍٗس٤س ذٍكغ جُـؼٖ ك ٢قٌْ طىٌ ذؼوٞذس ٝضؼ٣ٞغ ك ٢ؾٍٔ٣س هًف ًٝحٕ
ٓر٘ ٠جُـؼٖ إٔ جُػحذص ٖٓ ٝهحتغ جُىػ ٟٞك ٢جُكٌْ ال  ٌٕٞ٣هًكحً ٝجٗٔح  ٌٕٞ٣سرحً ٝ ،ؾحء ك ٢جُكٌْ إٔ ٓح قٌٔص ذٓ ٚكٌٔس
جُٔٞػٞع ٖٓ ػوٞذس ٝضؼ٣ٞغ ًحٕ  ٌٖٔ٣جُكٌْ ذ ٚئيج ًحٕ ٓح جهطٍك ٚجُٔكٌ ّٞػِ ٚ٤سرحً ال هًكًح .
أٗظٍ  2أقٔى كطك ٢سٍ – ٌٝجُٞس٤ؾ ك ٢هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س – ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 321كٔى ػرى ٌذ ٚجُورال– ١ٝ
ٍٓؾغ سحذن – ص . 637
Cass. crim 13 Feb .1877 . D. 1877 .1. 281 .
5
) (  ٖٓ ٌُٖٝؾٜس أنٍٗ ٟؿى إٔ ٓكٌٔس جُ٘وغ جُلٍٗس٤س ؾحءش ػِٗ ٠كٓ ٞـحُٔ ٍ٣ح ٌأ٘٣ح ٙك ٢جُوؼحء جُسحذن ك ٢جُٜحٓش ٌهْ 1
ٖٓ ٗلس جُظلكس  ،كوى ػىُص ػٖ ًٛج جٍُأٝ ١جسطوٍ هؼحؤٛح ػِٗ ٠وغ جُكٌْ ك ٢جُىػ ٟٞجُٔىٗ٤س كوؾ ٝ ،ضـر٤وحً ًُُي كوى قٌٔص
ك ٢ؿؼٖ ُٜح ػٖ قٌْ طىٌ ذؼوٞذس ٝضؼ٣ٞغ ػٖ ؾٍٔ٣ط ٢هًف ٝسد  ،ذٍكغ جُـؼٖ كٔ٤ح ٣طؼِن ذحُىػ ٟٞجُؼٔ٤ٓٞس ضـر٤وحً
ُِٔحوض ٖٓ 414 ،411 ٖ٤هحٗ ٕٞضكو٤ن جُؿ٘ح٣حش ٝضوحذِٜح جُٔحوز  ٖٓ 598هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س جُلٍٗس ( ٢ذ٘حء ػِ ٠إٔ
جُؼوٞذس جُٔكٌ ّٞذٜح ًحٕ  ٌٖٔ٣جُكٌْ ذٜح ك ٢ؾٍٔ٣س جُسد ذؼى جسطرؼحو ؾٍٔ٣س جُوًف جُط٣ ُْ ٢ظف كٔ٤ح جُكٌْ هحٗٗٞحً ) ٝذورٍٞ
جُـؼٖ ٝذ٘وغ جُكٌْ ك ٢جُىػ ٟٞجُٔىٗ٤س ق٤ع ال ضـر٤ن كٜ٤ح ُٜحض ٖ٤جُٔحوضًٛٝ ، ٖ٤ج ٣ؼ٘ ٢إٔ ٓكٌٔس جُ٘وغ جُلٍٗس٤س ُْ ضـرن
ٗظٍ٣س جُؼوٞذس جُٔرٌٍز كٔ٤ح ٣طؼِن ذحُطؼ٣ٞغ .
أٗظٍ ٓ 2كٔى ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ – ١ٝؾغ سحذن  -ص ٌٓ . 637س٤س ذٜ٘حّ – ٍٓؾغ سحذن – ص 291
Cass. crim 17 Juin .1926 . D. 1926 .1. 73
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لجريمة لـ توجو إلييا أسباب الطعف قوال أنو " ال يعترض عمى ذلؾ بأف الحكـ أعمل في حق
الطاعنيف المادة  31مف قانوف العقوبات  ،وأوقع عمييـ عقوبة مقررة ألؼ مف الجرائـ األخرػ
التي دانيـ بيا  ،ألف التبرير ال يرد حيث يوجد قضاء في الدعوػ المدنية مؤسس عمى ثبوت
جميع الجرائـ "

(ٔ)

.

ثانيا  :أن تكون العقوبة المقضي بيا تدخل في نطاق العقوبة المقررة في
القانون لمجريمة  ،بعد استبعاد ما شاب الحكم من خطأ في القانون أو بطالن-:
طبقا لنص المادة  369مف قانوف اإلجراءات الجزائية وتقابميا المادة  10مف قانوف النقض
المصرؼ  ،والمادة  895مف قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي  ،فإنو يشترط لتطبيق ىذه
النظرية أف يكوف ىناؾ تساوؼ بيف كل مف العقوبة المحكوـ بيا وبيف تمؾ التي يجب تطبيقيا
عمى الجريمة .
وبمعنى آخر ؛ يجب أف تكوف العقوبة المقضي بيا تدخل في حيز العقوبة المقررة التي نص
عمييا القانوف لمتيمة المسندة  ،وأيضا يجب اف يكوف الحكـ صحيحا مستبعد منو الخطأ أو
البطلف  ،ولذلؾ يشترط في حالة تعدد الجرائـ أف تكوف العقوبة المحكوـ بيا واحدة  ،فإذا
قضت المحكمة خطأ بعقوبات متعددة  ،انتفى مسوغ إعماؿ نظرية العقوبة المبررة  ،وتعيف

1

) ( ٗوغ ؾِسس ٓ ، 1970 / 5 / 22ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجت ، 23 ِ – ٢م  – 236ص . 425
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عمى محكمة النقض أف تنقض الحكـ لمصمحة المتيميف فيما قضى بو مف تعدد العقوبات
المحكوـ بيا  ،وتصحح الخطأ بتطبيق عقوبة واحدة

(ٔ)

.

ولكن التساؤل الذي يطرح نفسو ىنا ؛ ىل يشترط في العقوبتين وحدة النوع أو التساوي في
الحدين األقصى واألدنى ؟
ذىب رأي أول

()2

قائل بأنو يشترط التساوؼ مف جميع النواحي

()3

بيف العقوبة المحكوـ بيا

وبيف تمؾ التي كاف ينبغي الحكـ بيا  ،إلعماؿ نظرية العقوبة المبررة .
وذلؾ رأؼ يجافي الصحة  ،ألف التساوؼ بيف العقوبتيف مف ناحية النوع والحديف األقصى
واألدنى ال يبرر أحيانا إلعماؿ نظرية العقوبة المبررة وىذا ما سنبينو في سردنا ألحكاـ قضاء
النقض في المبحث التالي .
وذىب رأي ثان وبحق

(ٗ)

بأف يكفي أف تكوف العقوبة المحكوـ بيا بمقتضى الحكـ الخاطئ

أقل أو مساوية لمحد األقصى  ،أو أعمى أو مساوية لمحد األدنى المنصوص عميو في القانوف.
ومعنى ذلؾ أنو إذا كانت العقوبة المقضي بيا أقل مف الحد األدنى فتطبق ذات القواعد ،
وتعتبر العقوبة مبررة  ،طالما أف الطاعف ىو المتيـ وحده حتى ال يضار بطعنو

1

()5

.

) ( أقٔى كطك ٢سٍٍٓ – ٌٝؾغ سحذن – ص . 321
2
) ( ٣ٝؼ٤ق ًٛج جٍُأ ١أٗٓ ٚط ٠ضٔص  ًٙٛجُٔٔحغِس ال ٘ٛ ٌٕٞ٣حى غٔس ٓظِكس ٓح ُِـحػٖ ك ٢ؿِد ٗوغ جُكٌْ ٝضظك٤ك ٚذطـر٤ن
جُوحٗ ٕٞضـر٤وحً طك٤كح  .أٗظٍ ًُٜج جٍُأٌ 2 ١ؤٝف ػر٤ى – ٍٓؾغ سحذن – ص . 145
3
) ( ك٤شطٍؽ ػ٘ى أطكحخ ًٛج جٍُأ ١ك ٢جُؼوٞذطٝ ٖ٤قىز جُ٘ٞع ٝٝ ،قىز قىٜٔ٣ح جألهظٝ ٠جألوٗٝٝ ، ٠قىز ٓح هى ِ٣كؤٜح ٖٓ
ػوٞذحش ضٌٔ٤ِ٤س ٝضرؼ٤س  ٖٓٝآغحٌ ؾ٘حت٤س أنٍ . ٟأٗظٍ ُِطلظٌ 2 َ٤ؤٝف ػر٤ى ٍٓ -ؾغ سحذن ص . 145
4
) ( ٌٓس٤س ذٜ٘حّ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 251
5
) ( ٓأٓ ٕٞسالٓس – هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س – ؽ ٍٓ - 2ؾغ سحذن – ص .578

81

وقد قضت محكمة النقض المصرية بيذا الشأف بالقوؿ " استقر القضاء عمى أنو إذا أداف
الحكـ المتيـ مف أؼ جريمتيف مرتبطيف وأنزؿ بو العقوبة المقررة ألشدىا  ،فل ينقض الحكـ
استنادا إلى انتفاء إحدػ الجريمتيف  ،طالما العقوبة التي أوقعيا  ،يقررىا القانوف مف أجل
الجريمة األخرػ التي ثبت توافر أركانيا "

(ٔ)

.

وقد أخذت محكمة النقض الفرنسية بيذا االتجاه بقوليا " يكفي لمقوؿ بالعقوبة المبررة أف
تكوف العقوبة المحكوـ بيا تدخل في نطاؽ العقوبة المقررة قانونا لمجريمة التي يسعى الطاعف
نحو تطبيقيا دوف اعتبار لوحدة النوع أو التساوؼ لمحديف األقصى واألدنى "

(ٕ)

.

وأيضا بذات السياؽ أخذت محكمة النقض الفمسطينية دائرة رام هللا بذات االتجاه بالقوؿ " إذا
أداف الحكـ المتيـ مف أجل الجريمة مقترنة بظرؼ مشدد  ،واستند الطعف إلى انتفاء ىذا
الظرؼ  ،فل ينقض الحكـ إذا كانت العقوبة التي أوقعيا تدخل في نطاؽ العقوبة التي يقررىا
القانوف مف أجل جريمة مجردة مف ىذا الظرؼ "

1

(ٖ)

.

) ( ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجتٗ – ٢وغ ؾِسس  ، 9 ِ ، 1964 / 2 / 22م  – 22ص . 214
2
) ( قٌْ ٓشحٌ ئُٓ 2 ٚ٤كٔى ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ – ١ٝؾغ سحذن ص ٓ .641كٔٞو ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ – ٢ؾغ سحذن – ص . 1034
3
) ( ٗوغ ؾُجتٌ ٢هْ ٌ – 2004/44جّ جهلل  -ؾِسس . 2004/11/22
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ولكن ما يثير تساؤلنا في ىذا السياق ؛ ىل لنظرية العقوبة المبررة أثر في التعدد الحقيقي
لمجرائم ؟
فمو أف الجاني قد ارتكب جريمتيف متعاقبتيف مرتبطتيف ومثاؿ عمى ذلؾ أف يرتكب زيد جريمة
تزوير محرر وجريمة استعمالو  ،وجرت ملحقة زيد عف ىاتيف الجريمتيف  ،وعوقب عنيما
بعقوبة واحدة  ،فمجأ زيد إلى محكمة النقض وطعف بالحكـ عمى أساس أف الجريمة األولى
كانت قد سقطت بمضي المدة  ،فينا تقوـ محكمة النقض بقبوؿ الطعف دوف نقض الحكـ ،
وتكتفي بتصحيح الخطأ الذؼ وقعت فيو محكمة الموضوع  ،وتطبق النص الصحيح ما دامت
العقوبة التي عوقب بيا الجاني تدخل في نطاؽ الثانية وىي المقررة للستعماؿ .
ولكن إذا كانت الجريمة التي سقطت بمضي المدة ىي الجريمة األشد فما ىو الحكم ؟
إذا كانت العقوبة المنطوؽ بيا داخمة في حدود العقوبة المقررة لمجريمة األخف  ،فل اشكاؿ
أيضا  ،ألنو في وسع محكمة الموضوع الحكـ بيذه العقوبة حتى ولو كانت تحاكـ المتيـ عف
ىذه الجريمة األخف وحدىا  ،أما إذا كانت العقوبة المحكوـ بيا المتيـ ال تقع في حدود
العقوبة المنصوص عمييا لمجريمة األخف  ،فعندئذ ال مجاؿ إلعماؿ نظرية العقوبة المبررة ،
وبالتالي ال محالة مف نقض الحكـ

()5

.

1

) ( ٣حس ٖ٤نؼ ٍ٤جُٔشٜىجٗ - ٢جُطٜٔس  ٝضـر٤وحضٜح ك ٢جُوؼحء جُؿ٘حت - ٢وجٌ جُػوحكس ُِ٘شٍ ٝجُط٣َٞغ  -ؽ  – 2ػٔحٕ – – 2010
ص  .168قٔى ١جُسؼىٓ – ١كٔى ٌٓؼحٕ ذحٌٍٓ – ٙؾغ سحذن – ص . 234
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المطمب الثاني
شروط تتعمق بالخطأ الذي شاب الحكم

أولا  :أن يكون الحكم قد لحق بو خطأ في ذكر النصوص أو في وصف الجريمة
أو في وصف المحكوم عميو -:
إف العبرة في كوف الحكـ معيبا بمحظة صدوره ولو تغير األمر بعد ذلؾ  ،كأف يصدر قانوف
يغير مف وصف التيمة أو العقوبة

()5

.

وتتسع مخالفة القانوف لكل حكـ خالف النصوص والقواعد القانونية الموضوعية أو أخطأ في
تطبيقيا  ،كأف يفوت عمى المحكمة اختيار النص المناسب فيشير إلى نص آخر واجب
التطبيق  ،أو أف يخطئ في تكييف واقعة معينة

(ٕ)

.

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفمسطينية دائرة رام هللا بالقول " وتطبيقا لنص المادة
 14مف قانوف العقوبات نجد اف العقوبة المفروضة عمى المحكوـ عمييما بخصوص الجريمة
التي تـ ادانتيما بيا ىي الحبس مدة ثلثة أشير  ،واف ىذه العقوبة تقع ضمف الحد القانوني
المقرر ليذه الجريمة طبقا لما نصت عميو المادة  369مف قانوف اإلجراءات الجزائية  ،فكاف
1

) ( كايج ٓح طىٌ ًٛج جُوحٗٝ ٕٞأٌجو جُٔط ْٜجالسطلحوز ٖٓ أقٌحٓ ٚكال ٣ؿ َٞجالقطؿحؼ ػِ ٚ٤ذ ًٜٙجُ٘ظٍ٣س ً ُٞٝ ،حٗص جُؼوٞذس
جُٔوؼ ٢ذٜح ضىنَ ك ٢قىٝو جُؼوٞذحش جُؿى٣ىز ك ٢جُوحٗ ٕٞجُؿى٣ى جألطِف ُِٔط ، ْٜذَ ٣طؼ ٖ٤ػِٓ ٠كٌٔس جُ٘وغ هر ٍٞجُـؼٖ
ٝجُلظَ ك. ٚ٤
أٗظٍ  2أقٔى كطك ٢سٍ – ٌٝجُٞس٤ؾ ك ٢هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س ٍٓ -ؾغ سحذن – ص ٓ . 321كٔى ػِ ٢جٌُ٤ي – ٍٓؾغ
سحذن – ص ٓ . 525كٔى ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ – ١ٝؾغ سحذن – ص . 645
2
) ( ٓكٔى ػِ ٢جٌُ٤ي – ٍٓؾغ سحذن – ص ٌ . 526ؤٝف ػر٤ى – ٍٓؾغ سحذن – ص . 83
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لزاما عمى محكمة الموضوع تغيير نص المادة لتتطابق مع الفعل المشار إليو في الئحة
االتياـ  ،وبما اف العقوبة ىي نفسيا فيما لو طبقت بشكل صحيح  ،فإنو يتعيف رد الطعف
وتصحيح الحكـ المطعوف فيو واإلشارة إلى صحيح لمقانوف "

()5

.

وقد أوردت في ىذا السياؽ محكمة النقض الفرنسية عدة تطبيقات يمكف الرجوع ليا  ،كأف
تخمص المحكمة إلى اعتبار سموؾ المتيـ نصب وليس مجرد تبديد أو أف تطبق نصا سبق
إلغاؤه أو قاعدة لـ يتـ نشرىا واصدارىا

()2

.

أو تطبق قاعدة أجنبية في غير مف األحواؿ التي يجوز فييا تطبيقيا  ،أو ق ار ار و ازريا ليس لو
قوة القانوف

()3

.

وىنا نرى بأن مخالفة القواعد القانونية الشكمية ال تعد مخالفة لمقانوف  ،بل بطلنا لو ومف ثـ
يخرج عف نطاؽ تطبيق نظرية العقوبة المبررة  ،ألف مخالفة القواعد الشكمية سبب كافي لرد
الطعف شكل قبل موضوعو  ،ومثاؿ عمى ذلؾ كأف يتـ مخالفة إجراء مف اإلجراءات الجزائية
الواجب تطبيقيا عمى القواعد الموضوعية  ،كمخالفة المواعيد ومخالفة اجراءات المحاكمة .
كذلؾ ال يعتبر الخطأ المادؼ مخالفة لمقانوف

()4

أو مف نوع الخطأ الذؼ نصت عميو المادة

 369مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  ،بل يجوز طمب التصحيح وفقا لممادة 153
بناء عمى طمب الخصوـ أو تقوـ بو المحكمة التي أصدرت الحكـ مف تمقاء نفسيا .

1

) ( ٗوغ ؾُجتٌ ٢هْ ٌ – 2010/43جّ جهلل – ؾِسس . 2010/10/26
2
) ( ٌؤٝف ػر٤ى – ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 100كٔى ػِ ٢جٌُ٤ي – ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 526كٔٞو ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ – ٢ؾغ
سحذن – ص 1254
3
) ( قحٓى جُشٍ٣ق – ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 407كٔى ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ – ١ٝؾغ سحذن – ص . 647
4
) ( ٓكٔى ًَ ٢أذ ٞػحٍٓ – ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 316كٔٞو ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ – ٢ؾغ سحذن – ص .1254
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وفي ذات المجاؿ قضت محكمة النقض المصرية أنو " إذا قدـ شخص لممحاكمة الشتراكو
في تيمتيف أحداىما ارتكاب تزوير في أوراؽ رسمية واألخرػ ارتكاب تزوير في أوراؽ عرفية ،
فاعتبرت المحكمة أف االوراؽ التي زورت كميا رسمية  ،وأوقعت عميو عقوبة واحدة بعد أف
طبقت المادة  31مف قانوف العقوبات  ،فل مصمحة لو مف النعي عمى الحكـ بأنو شدد عميو
التيمة الموجية إليو في أمر اإلحالة "

(ٔ)

.

وفي ذات السياؽ أيضا قضت محكمة النقض المصرية أنو " وتنتفي مصمحة الطاعف فيما
ينعاه عمى الحكـ بالنسبة لجريمة الرشوة ما داـ أنو طبق المادة  31مف قانوف العقوبات وأوقع
عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجمب المواد المخدرة المرتبطة "

(ٕ)

.

وقضت أيض ا محكمة النقض الفمسطينية دائرة رام هللا بالقول " ال يعتبر الخطأ في ذكر
نصوص القانوف او في وصف الجريمة او صفة المحكوـ عميو سببا لنقض الحكـ إذا كانت
العقوبة المحكوـ بيا ىي المقررة في القانوف لمجريمة بحسب الوقائع المبينة في الحكـ  ،وحيث
أف العقوبة المحكوـ بيا ىي مدة سنة وىي في نطاؽ العقوبة المقررة لتيمة السرقة خلفا لممادة
(/4/106ب) لقانوف رقـ  46لسنة " 4960

()3

1

.

) (ٗوغ ؾِسس ٓ ، 1 ِ ، 1949 / 10 / 22ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجت – ٢م  – 33ص . 33
2
) ( ٗوغ ؾِسس ٓ ، 36 ِ ، 1985 / 1 / 24ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجت – ٢م  – 16ص . 117
3
) ( ٗوغ ؾُجتٌ ٢هْ ٌ - 2009 / 55جّ جهلل  -ؾِسس . 2009 / 6 / 23
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ثانيا  :أل يكون الخطأ الذي شاب الحكم قد أثر عمى العقوبة المقضي بيا أو
عجزت المحكمة عن تقديرىا -:
لكي يكوف ىناؾ تطبيق لنظرية العقوبة المبررة  ،فل بد وأف يكوف الخطأ غير مؤثر عمى
تقدير المحكمة  ،أما إذا تبيف أف ىذا الخطأ امتد أثره إلى ما انتيت إليو المحكمة مف عقوبات
فل مجاؿ لتطبيق النظرية

()5

.

وقد ذىبت محكمة النقض الفرنسية إلى أف المحكمة تكوف عاجزة عف صحة تقدير العقوبة
عند الخطأ في إثبات ظروؼ العود  ،أو أحد الظروؼ المشددة األخرػ  ،لما قد ينطوؼ عميو
مف تأثير عمى المحكمة في تطبيقيا لمعقوبة واإلضرار بالمتيـ  ،وفي ىذه األحواؿ تكوف
العقوبة مبنية عمى خطأ قانوني تغير بطريقة غير قانونية أسس التقدير المتاحة لمقاضي

()2

.

ولكف ذىبت وبحق محكمة النقض المصرية إلى حكم مغاير لما جاءت بو محكمة النقض
الفرنسية  ،فقضت األولى بالقوؿ " تطبق نظرية العقوبة المبررة إذا أخطأ الحكـ المطعوف فيو
في اثبات حالة العود ما دامت المحكمة لـ تتجاوز الحد األقصى لمعقوبة المبررة عف الجريمة
ولـ تضاعفيا بسبب العود

()3

.

1

) ( ٓكٔى ػِ ٢جٌُ٤ي – ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 528كٔى ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ - ١ٝؾغ سحذن -ص  . 642أقٔى كطك ٢سٍ– ٌٝ
جُٞس٤ؾ ك ٢هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س – ٍٓؾغ سحذن  -ص . 322
2
) ( أٗظٍ 2
 أقٔى كطك ٢سٍ – ٌٝجُٞس٤ؾ ك ٢هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س ٍٓ -ؾغ سحذن – ص . 322 ٓكٔى ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ – ١ٝؾغ سحذن  -ص . 642- Crim. 24 Mars 1938, Gaz.Pal. 1938. 11 . 16.
- VIVIEN STERN, penal justice and penitentiary , Reforms ,some positive ,Experience, London,1998 ,
p.34 .
3
) ( ٗوغ ؾُجت ٢ؾِسس ٓ – 1950/10/6ؿٔٞػس جُوٞجػى جُوحٗ٤ٗٞس ك 25 ٢ػحّ – ؼ ٌ – 2هْ  – 287ص ٓ . 1134شحٌ ئُ2 ٚ٤
ٓكٔى ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ – ١ٝؾغ سحذن – ص . 642
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ولذلؾ فقد يكوف الخطأ الذؼ شاب الحكـ قد أثر عمى العقوبة المقضي بيا  ،كأف تستعمل
المحكمة الرأفة بالنسبة لممتيـ في جريمة قتل وتنزؿ بالعقوبة إلى الحد المقرر لجريمة الضرب
المفضي لمموت  ،فينا ال مجاؿ إلعماؿ نظرية العقوبة المبررة  ،إذا كاف الحكـ خاطئا بالنسبة
لقصوره في اظيار نية القتل  ،إذ طالما أف المحكمة استعممت ظروؼ الرأفة فكاف يمكنيا أف
تنزؿ بالعقوبة المحكوـ بيا إذا كانت قد تبينت الوصف الصحيح لمتيمة بشرط أف تكوف قد
طبقت الحد األدنى لمعقوبة التي يسمح بيا القانوف بالتطبيق لممادة  41مف قانوف العقوبات
عمى أساس الوصف الخاطئ

()5

.

ولكف إذا رأت محكمة الموضوع أخذ المتيـ بالرأفة طبقا لممادة  41مف قانوف العقوبات
المصرؼ  ،فإف عمييا أف ال توقع العقوبة إال في حدود ىذه المادة باعتبار أنيا أصبحت مكممة
لممادة األصمية  ،وعمى ذلؾ فإذا كاف الحكـ المطعوف فيو قد عامل المتيـ طبقا لممادة  41مف
قانوف العقوبات المصرؼ ثـ قضي عميو بأقصى العقوبة فإنو يكوف لمطاعف مصمحة في
طعنو

(ٕ)

.

ومن خالل ذلك يتبين لنا أف الخطأ الذؼ شاب الحكـ ال يكوف لو تأثير في سلمة تقدير
العقوبة  ،إال إذا كانت المحكمة بسبب ىذا الخطأ لـ تستطع أف تنزؿ بالعقوبة إلى أكثر مما
نزلت  ،األمر الذؼ ال يصح القوؿ بو  ،إال إذا كانت أوقعت أدنى عقوبة يسمح بيا القانوف
عمى أساس الخطأ الذؼ وقعت فيو .

1

) ( قحٓى جُشٍ٣ق – ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 407كٔٞو ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ - ٢ؾغ سحذن – ص ٓ . 1351كٔى ػرى ٌذ ٚجُورال-١ٝ
ٍٓؾغ سحذن – ص  . 643أقٔى كطك ٢سٍ -ٌٝجُٞس٤ؾ ك ٢جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س – ٍٓؾغ سحذن – ص 323
2
) ( أقٔى كطك ٢سٍ – ٌٝجُ٘وغ ك ٢جُٔٞجو جُؿ٘حت٤س ٍٓ -ؾغ سحذن – . 272
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ونخمص مما سبق أن قضاء محكمة النقض والفقو قد استقروا عمى أف مجرد احتماؿ تأثير
تقدير العقوبة بما يخشى معو أف يكوف قد وقع في الحكـ مف خطأ قانوني  ،يكفي في ذاتو
الستبعاد تطبيق نظرية العقوبة المبررة .

ثالثا  :أل تكون المخالفة متمثمة في بطالن متعمق بالنظام العام -:
إذا كانت المخالفة التي وقع فييا الحكـ تتمثل في البطلف المتعمق بالنظاـ العاـ فإننا نكوف
بصدد حالة مف حاالت النقض واإلحالة  ،ويتعيف عمى محكمة النقض نقض الحكـ واعادة
القضية إلى محكمة الموضوع لتفصل فييا مف جديد

()5

.

وبالتالي فإف ىذه الحالة تخرج مف حاالت النقض والتصحيح  ،وعميو ال يوجد مجاؿ إلعماؿ
نظرية العقوبة المبررة إذا كانت المخالفة متمثمة في بطلف متعمق بالنظاـ العاـ

1

()2

) ( ٘ٛٝحى ؾحٗد ٖٓ جُلو ٚجُلٍٗس ٢يٛد ئُ ٠جُو ٍٞذإٔ ٗظٍ٣س جُؼوٞذس جُٔرٌٍز ضـرن ًًُي ك ٢شإٔ جُطٔحِ ئػحوز جُ٘ظٍ ذٔػَ ٓح
٘٣ـرن ػِ ٠جُـؼٖ ذحُ٘وغ  ،ؿ ٍ٤جٕ جُطـر٤وحش جُوؼحت٤س ُِ٘ظٍ٣س كٗ ٢ـحم جُطٔحِ جػحوز جُ٘ظٍ ضٌحو إٔ ال ضٞؾى ك ٢جُٞجهغ
جُؼِٔ . ٢أٗظٍ ذحُطلظٓ 2 َ٤أٓ ٕٞسالٓس – هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س – ؽٍٓ - 2ؾغ سحذن – ص ٓ . 579كٔٞو ٗؿ٤د قس٘٢
 ٍٓؾغ سحذن – ص . 12352
) ( ٝضـر٤وحً ًُُي هؼص ٓكٌٔس جُ٘وغ جُٔظٍ٣س ذحُو ٖٓ " ٍٞجُٔوٌٍ أٗ٤ُ ٚس ُِٔكٌٔس إٔ ضك َ٤جُىػ ٟٞػِ ٢سِـس جُطكو٤ن ذؼى
إٔ ونِص ك ٢قَٞضٜح  ،ذَ ُٜح ئيج ضؼًٌ ضكو٤ن وُ َ٤أٓحٜٓح إٔ ض٘ىخ أقى أػؼحتٜح أ ٝهحػ٤ح آنٍ ُطكلظ ٚػِٓ ٢ح ؾٍ ١ذٗ ٚض
جُٔحوز  ٖٓ 294هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س  ،يُي ألٗ ٚذاقحُس جُىػ ٖٓ ٟٞسِـس جُطكو٤ن ػِ ٢هؼحز جُكٌْ ضٌٝ ٕٞال٣س جُسِـس
جًًٌُٔٞز هى َجُص ٝكٍؽ جنطظحطٜح  ٖٓٝ ،غْ  ٌٕٞ٣جُىُ َ٤جُٔسطٔى ٖٓ جُطكو٤ن جُطٌٔ ٢ِ٤جًُ ١ضو ّٞذ ٚجُ٘٤حذس جُؼحٓس ذ٘حء ػِٗ ٢ىخ
جُٔكٌٔس ج٣حٛح ك ٢أغ٘حء س ٍ٤جُٔكحًٔس ذحؿال  ٞٛٝ ،ذـالٕ ٓطؼِن ذحُ٘ظحّ جُؼحّ ُٔسحس ٚذحُط٘ظ ْ٤جُوؼحت ٢ال ٣ظككٌ ٚػحء جُٔطْٜ
أ ٝجُٔىجكغ ػ٘ ٚذًٜج جإلؾٍجء ًٝ .حٗص جُٔكٌٔس هى جسطؿحذص ُـِد جُٔىػ ٢ذحُكوٞم جُٔىٗ٤س ئؾٍجء ضكو٤ن ٝجهؼس ضُ ٍ٣ٝجُش٤ي
ٓٞػٞع جُـؼٖ ٗٝىذص جُ٘٤حذس جُؼحٓس إلؾٍجتٔٓ ٚح ٣ر ٚ٘ٓ ٖ٤أٜٗح هىٌش ؾى٣س جُـِد  ،كحًٗ ٚحٕ ٣طؼ ّٖ٤ػِٜ٤ح إٔ ضو ّٞذًٜج جإلؾٍجء
ذ٘لسٜح أ ٝذٖٔ ض٘ىذ ٖٓ ٚأػؼحتٜح كايج ًحٗص هى ضوحػسص ػٖ جضهحي ًٛج جإلؾٍجء ػِ ٢جُٞؾ ٚجُوحٗ ، ٢ٗٞكحٕ جُكٌْ جالذطىجت ٢ئيج جسط٘ى
ك ٢هؼحت ٚجُ ٠يُي جُىُ َ٤جُرحؿَ  ٌٕٞ٣ذحؿال " ٗ .وغ ؾُجتٌ ٢هْ  - 2185ؾِسس . 55 ِ – 1987/10/29
 http://www.arablegalportal.orgضحٌ٣م جُُ٣حٌز . ّ 2227 ِ – 2016/10/15
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المبحث الثالث
نطاق تطبيق نظرية العقوبة المبررة

كثي ار ما تعرض فقو اإلجراءات الجزائية لمتطبيقات العممية لنظرية العقوبة المبررة  ،والمراد مف
ذلؾ ىو ايضاح األحواؿ التي تنطبق فييا النظرية  ،بحيث ال يكوف الطعف بالنقض مقبوال
بسبب كوف العقوبة مبررة  ،بالرغـ مما شاب الحكـ المطعوف فيو مف خطأ  ،ولقد نيج القضاء
الفرنسي ومف بعده القضاء المصرؼ ثـ الفمسطيني إعماؿ النظرية في األحواؿ التي يرد فييا
الطاعف طعنو إلى خطأ الحكـ المطعوف فيو في ذكر نص القانوف الذؼ حوكـ عمى أساسو
الطاعف إذا لـ يكف ليذا الخطأ أثر في تقدير العقوبة المقضي بيا .
فمذلؾ سنعرض في ىذا المبحث ألىـ تطبيقات نظرية العقوبة المبررة وذلؾ باستعراض ما
قامت عميو محكمة النقض الفرنسية ومحكمة النقض المصرية و القضاء الفمسطيني الذؼ نكاد
ال نرػ تطبيقا ليذه النظرية إال ناد ار وبأحكاـ قميمة جدا  ،وذلؾ بتقسيـ ىذا المبحث إلى ثلثة
مطالب وذلؾ عمى النحو اآلتي .
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المطمب األول
تطبيقات نظرية العقوبة المبررة في قضاء محكمة النقض الفرنسية

سنعرض في ىذا المطمب ألىـ التطبيقات التي تقوـ محكمة النقض الفرنسية بتطبيقيا إعماال
لنظرية العقوبة المبررة  ،وذلؾ عمى النحو اآلتي -:
أولا  /حالة الخطأ في ذكر النص القانون الواجب التطبيق :
ويفترض ذلؾ أف الحكـ قد أسبغ عمى الوقائع تكييفا صحيحا وقضى بالعقوبة التي يقررىا
القانوف  ،ولكنو أخطأ في اإلشارة إلى النص الواجب التطبيق  ،فأشار إلى نص آخر بدال منو
()5

؛ ومثاال عمى ذلؾ بأف يكيف الحكـ الواقعة عمى أنيا خيانة أمانة وينطق بالعقوبة التي

يقررىا القانوف ليا ويكوف ذلؾ صحيحا  ،ولكنو يشير إلى نص النصب بدال مف نص خيانة
األمانة  ،في ىذه الحالة ال تنقض المحكمة الحكـ  ،ولكنيا تصحح اإلشارة الى النص المتعيف
التطبيق

()2

.

ونرى ىنا اف ىذا السبب يولد نتائج خطيرة  ،وبالتالي يجب عدـ الخمط بيف الخطأ في ذكر
النص القانوني وبيف الخطأ في القانوف نفسو  ،فاألخير يعتبر سبب مف األسباب اليامة في
نقض الحكـ  ،وبالتالي فإف الخطأ في القانوف نجده يتعارض مع مبدأ نظرية العقوبة المبررة ،
1

) ( ِ٣ٝكن ك ًٙٛ ٢جُكحُس إٔ ٣ش ٍ٤جُكٌْ ئُٗ ٠ض أُـ ٢أ ٝئُ ٠هحٗ ٕٞأؾ٘ر . ٢أٗظٍ ٓ 2كٔٞو ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ – ٢ؾغ سحذن – ص
 . 1037سح ٍٛجذٍج ْ٤ٛجُ٤ُٞى – ٍٓؾغ سحذن – ص . 230
2
) ( ٓٝػحٍ آنٍ ًٔ 2ح ُ ٞقٌٔص ٓكٌٔس جُٔٞػٞع ذسطس ش ٌٜٞقرس ػٖ ؾٍٔ٣س ٗظد ٝ ،يًٍش ك ٢جُكٌْ ٓحوز ضطٌِْ ػٖ جُسٍهس
 ،ك ٢قً ٖ٤حٕ ػِٜ٤ح إٔ ضًًٍ ٗض جُٔحوز جُظك٤ف جُهحص ذحُ٘ظد  ،ؿ ٍ٤إٔ جُؼوٞذس جُٔ٘ـٞم ذٜح ٓغ يُي ٓرٌٍز .
أٗظٍ  2قٔى ١جُسؼىٓ – ١كٔى ٌٓؼحٕ ذحٌٍٓ – ٙؾغ سحذن – ص ٓ . 234كٔى ًَ ٢أذ ٞػحٍٍٓٓ -ؾغ سحذن  -ص . 320
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ولذلؾ يجب عدـ الخمط بيف ما تقصده نظرية العقوبة المبررة وبيف ما تقصده أسباب الطعف
العامة التي أوردناىا في الفصل التمييدؼ .

ثاني ا  /خطأ الحكم في بيان الجرائم التي تستوجب عقوبة المتيم :
ويفترض في ذلؾ أف الحكـ قد أوقع عمى المتيـ عقوبة مف أجل جريمتيف أو أكثر مرتبطتيف
()5

ٍ
لسبب ما
 ،ويستند الطعف إلى أنو ال يستحق عقوبة عف احدػ ىذه الجرائـ

()2

 ،كأف

يكوف تخمف أحد أركانيا أو تقادـ الدعوػ الناشئة عنيا  ،وتبيف صحة ذلؾ  ،ولكف العقوبة
التي حكـ بيا عميو يقررىا القانوف مف أجل الجريمة الثانية  ،أؼ أنيا مبررة بالنسبة ليذه
الجريمة  ،في ىذه الحالة ال تنقض المحكمة الحكـ  ،وانما تقر العقوبة مف أجل الجريمة التي
يسأؿ المتيـ عنيا

()3

.

ولكن ماذا لو قامت المحكمة بالتصحيح  ،فيل تبقى الجريمة التي كانت محالا لمتصحيح
وأُسقطت مدونة في صحيفة السوابق ؟
فإننا نرى ىنا أيضا في ىذا الموضع أنو لف تكوف ىذه النظرية في مصمحة المتيـ  ،وذلؾ
لنفترض أف المحكمة صححت الحكـ بناء عمى الخطأ في بياف الجرائـ التي تستوجب عقوبة
المتيـ  ،واسقاط عنو الجريمة التي صححت المحكمة الحكـ مف أجميا  ،فإنو ىنا ال يستفيد

1

) ( قحضْ ذٌحٌ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 335
2
) ( نحُى جُؿرٍٓ – ٌٞؾغ سحذن –ص . 154
3
) ( ػرى جألٓ ٍ٤جُؼٌ -٢ِ٤أط ٍٞجإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س ك ٢هحٗ ٕٞأط ٍٞجُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  -ؼ ٓ - 2ـرؼس جُٔؼحٌف، 1974 -
ص . 251
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المتيـ مف تحسيف سيرتو في صحيفة السوابق  ،ذلؾ بأف الجريمتيف سوؼ تكونا مدونتيف في
الصحيفة رغـ التصحيح التي قامت بو محكمة النقض .

ثالث ا  /خطأ الحكم المطعون فيو في تكييف الواقعة :
إذا كاف التكييف الصحيح يبرر العقوبة المحكوـ بيا  ،ومثاؿ ذلؾ أف يقضي الحكـ بالحبس
سنة مف أجل سرقة  ،ويكوف التكييف الصحيح لمواقعة أنيا خيانة أمانة  ،ولكف يجوز الحكـ
بيذه العقوبة مف أجل الواقعة في ىذا التكييف  ،في ىذه الحالة ال تنقض المحكمة الحكـ بل
تصححو  ،إذ العقوبة مبررة بالنسبة لمتكييف الصحيح

()5

.

وبذلؾ تتحقق ىذه الصورة كمما أخطأ الحكـ الصادر بالعقوبة فيما أعطاه مف تكييف قانوني
لمجريمة  ،ويترتب عمى ىذا الخطأ بأف تصبح المادة الواجب تطبيقيا غير التي طبقيا الحكـ .
والتساؤل المطروح ىنا  ،ىل يجوز لممحكمة التصدي لمسألة التكييف عندما يكون التكييف
الخاطئ ىو جناية والصحيح جنحة ؟
ذىب جانب من الفقو

()2

لمقوؿ بأف لمحكمة النقض التصحيح وذلؾ ألنو يعتبر مف ضمف

صلحياتيا الممنوحة ليا .

1

) ( ػرى جُكٔ٤ى جُشٞجٌذٍٓ – ٢ؾغ سحذن  -ص  . 1009ػٍٔ جُسؼ٤ى ٌٓؼحٕ ٍٓ -ؾغ سحذن  -ص 366
2
) ( سؼ٤ى ػرى جُِـ٤ق قسٖ  -جُكٌْ جُؿ٘حت ٢جُظحوٌ ذحإلوجٗس  -وجٌ جُٜ٘ؼس جُؼٍذ٤س  -جُوحٍٛز  . 674 - 1989 -أقٔى كطك٢
سٍٍٓ – ٌٝؾغ سحذن – ص 405
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وىذا الرأي محل نقد

()5

 ،ونرى انو عمى محكمة النقض بأف تنقض الحكـ وليس ليا أف

تصحح الحكـ  ،ألف التكييف ورد بغير محمو فل مجاؿ لتصحيحو  ،وذلؾ ألف التصحيح
يجب اف يكوف بنفس النوع  ،فإذا كاف التكييف الخاطئ ىي جنحة  ،فيجب اف يكوف التكييف
الصحيح ىو جنحة  ،وذلؾ تحقيقا لشروط نظرية العقوبة المبررة .
وتأكيدا لذلك يرى أستاذنا الدكتور ساىر الوليد بأف الخطأ في التكييف وتصحيحو سيترتب
عميو تغيير العقوبة  ،مما يعني عدـ تحقق نظرية العقوبة المبررة  ،فالعبرة في ىذا الموضع
في ىل تغيير التكييف سيغير العقوبة أـ أنيا لف تتغير .

رابع ا  /الخطأ المتعمق بأحد عناصر الجريمة إذا لم يكن لو أثر عمى تكييفيا :
وتعني ىذه الحالة أف يكيف الحكـ أحد أركاف الجريمة تكييفا خاطئا

()2

 ،ومثاؿ ذلؾ أف

يديف الحكـ المطعوف فيو المتيـ مف أجل جريمة خيانة أمانة ويصف العقد الذؼ يربطو بينو
وبيف المجني عميو بأنو وديعة مثل ويستند الطعف إلى أف الوصف الصحيح ليذا العقد أنو
وكالة

()3

 ،في ىذه الحالة ال تنقض المحكمة الحكـ بل تقوـ بتصحيحو

1

()4

.

) ( ئػحكس ئُ ٠يُي كإ كشَ هحػ ٢جُٔٞػٞع ك ٢جإلٓسحى ذحُطٌ٤٤ق جُوحٗٝ ُٚ ٢ٗٞؾٜحٕ  2جأل ٍٝج٣ؿحذ٣ٝ ٢طٔػَ ك ٢جُطوىٍ٣
جُهحؿة جًُ ١أػِ٘ٝ ، ٚجُػحٗ ٢سِر ٞٛٝ ٢جُطوى ٍ٣جُظك٤ف جًُ ١أؿلِ ، ٚئي ٓكٌٔس جُ٘وغ ال ضسطـ٤غ هحٗٗٞحً ػرؾ أ ٝئٓسحى ًٛج
جُلشَ ذٞؾ ٚ٤ٜئال جيج ًحٗص ػ٘حطٍ جُ طٌ٤٤ق جُوحٗ ٢ٗٞجُظك٤ف غحذطس كٓ ٢ىٗٝحش جُكٌْ  ،ألٜٗح ُ٤س ٖٓ ػٖٔ جنطظحطٜح أٝ
ٝظ٤لطٜح هحًٗ ٗٞح جُىن ٍٞك ٢جُٔٞػٞع  .أٗظٍ ذحُطلظ َ٤أ٣ؼحً ًُٜج جٍُأٓ 2 ١كٔى ًَ ٢أذ ٞػحٍٓ – ٍٓؾغ سحذن – ص .322
2
) ( ٣ٝوغ ًٛج جُهـأ ك ٢جُكحالش جُط٣ ٢طؼٖٔ جُطٌ٤٤ق جُوحٗ ٢ٗٞكٜ٤ح ػ٘ظٍجً ٓطـٍ٤جً أ ٝذحألوم ٓطٌحٓالً ٓغ ؿ٣ٝ ، ٍٙ٤كَ ٓكِٚ
٘٣ٝطؽ يجش آغحٌ ٙجُوحٗ٤ٗٞس ًٛٝ ،ج جُؼ٘ظٍ ًٔح ٣ىنَ ك ٢جُطٌ٤٤ق جُوحُِٗ ٢ٗٞؿٍٔ٣س يجضٜح  ،هى ٣ىنَ أ٣ؼحً ك ٢جُطٌ٤٤ق جُوحٗ٢ٗٞ
ُٔسث٤ُٞس جُٔطٓ . ْٜكٔى ًَ ٢جذ ٞػحٍٓ – ٍٓؾغ سحذن – ص .320
3
) ( سح ٍٛجذٍج ْ٤ٛجُ٤ُٞى – ٍٓؾغ سحذن – ص . 231
4
) ( ٝهى أشحٌ ؾحٗد ٖٓ جُلو ٚجُلٍٗس ٢ئُٗ ٠ظٞص ٖٓ ًٛج جُورٓٝ ، َ٤ػحٍ ػِ ٠يُي ٓح ٣طؼِن ذحألقٌحّ جُظحوٌز كٓ ٢ؿحٍ ؿش
جألؿً٣س ٝجُٔأًٞالش  ،ذحالسط٘حو ئُ ٠جُٔحوز  ٖٓ 8هحٗ ٕٞأ ٍٝأؿسـس  ، 1905ق٤ع قظٍ جُٔشٍع جػٔحٍ ٗظٍ٣س جُؼوٞذس جُٔرٌٍز
ُّ٤ً ٞق جُوحػ ٢جُ ٞجهؼس نـأ ذأٜٗح ٖٓ أػٔحٍ ؿش جألؿً٣س ًٝحٕ جُطٌ٤٤ق جُظك٤ف ُِٞجهؼس ٞ٣ؾد وٌؾٜح ػٖٔ جُؿٍجتْ جُؼحو٣س
جُٞجٌوز ك ٢هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش  .أٗظٍ ًُٜج جُؿحٗد ٓ 2كٔى ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ – ١ٝؾغ سحذن – ص  . 660أقٔى كطك ٢سٍ– ٌٝ
ٍٓؾغ سحذن – ص . 410
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خامس ا  /الخطأ في تكييف نوع مسئولية المتيم :
وذلؾ أف يديف الحكـ المطعوف فيو المتيـ باعتباره فاعل لمجريمة  ،ويستند الطعف إلى أنو
مجرد شريؾ فييا  ،ولكف لما كاف القانوف يسوؼ في العقوبة بيف الفاعل والشريؾ  ،فإف
المحكمة ال تنقض الحكـ في ىذه الحالة بل تقوـ بتصحيحو
الفرنسية ىذا الموقف

()2

()5

 ،وقد أسست محكمة النقض

وتـ تقنينو في المادة (  ) 89مف قانوف العقوبات الفرنسي .

ويثار التساؤل في ىذا المقام فيما إذا كان القانون ل يقرر المساواة بين الفاعل األصمي
والشريك  -وذلك في ظل اختالف القوانين الجزائية  -فما ىو مصير الحكم في حال إن كان
القانون لم يساوي بينيم من ناحية العقوبة ؟
نرى ىنا أف عمى المحكمة اف تنقض الحكـ وال تصححو  ،ألف اعماؿ النظرية يوجب أف يكوف
ىناؾ ٍ
تساو في العقوبة بيف الفاعل والشريؾ  ،ومثاؿ عمى ذلؾ أف يكوف قد وصف المتيـ بأنو
فاعل  ،وكانت حقيقة وصفو أنو شريؾ  ،إذا كاف قد أوقع عميو الحد األدنى لعقوبة الفاعل ،
فثمة احتماؿ في أف يكوف التكييف الخاطئ لمواقعة أو لوضع المتيـ دو ار في تخفيف العقوبة
عمى ىذا النحو  ،وأنو لو كاف الحكـ لـ يشبو ىذا الخطأ لكاف قد قدر العقوبة عمى نحو آخر
.

1

) ( كٞسِ٤س جالشطٍجى جُؿ٘حت ٢ضؼ٘  ٢ؿر٤ؼس جُٞسِ٤س جُط ٢أػِٖ جُٔط ْٜشٌٍ٣حً ػِ ٠أسحسٜح  ،كايج ًحٗص  ًٙٛجُٞسِ٤س ٓ٘ؼىٓس كإ
جُ٘وغ ال  ٌٕٞ٣الَٓحً ئيج ٝؾىش ٓكٌٔس جُ٘وغ ك ٢جُكٌْ ػ٘حطٍ ٝسِ٤س أنٍُ ٟالشطٍجى  .قٔى ١جُسؼىٓ – ١كٔى ٌٓؼحٕ ذحٌٙ
– ٍٓؾغ سحذن – ص . 231
2
) ( ق٤ع هؼص ذأٗ ٚال ؾىٔٓ ٟٝح ٣ػ ٍٙ٤جُـحػٖ ٖٓ ؾىٍ ق ٍٞنـأ جُكٌْ ك ٢جػطرحٌ ٙكحػالً أطِ٤حً ال شٌٍ٣حً ك ٢ؾٍٔ٣س جُسٍهس
جُط ٢أوجٗ ٚذٜح ٓح وجٓص ػوٞذس جُكرس جُط ٢هؼ ٢ذٜح ػِٓ ٚ٤وٌٍز ك ٢جُوحُٗ ٕٞالشطٍجى ك ٢جُؿٍٔ٣س جًًٌُٔٞز .
أٗظٍ 2
La théorie de la peine justifiée :
/http://www.lexeek.com/droit/25751-theorie-peine-justifiee
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وتطبيقا لذلؾ إذا حكمت المحكمة عمى شخص بعقوبة  ،وقالت أنو فاعل أصمي  ،مع أنو
شريؾ او متدخل  ،فل ينقض القرار ما دامت العقوبة التي قررتيا المحكمة يمكف أف تكوف
ىي بذاتيا فيما لو وصفت المحكوـ عميو بأنو شريؾ أو متدخل  ،فالعبرة ىنا بالنص القانوني
ال فيما نطق بو القاضي مف عقوبة  ،مع ضماف الحفاظ عمى مبدأ تفريد العقوبة الذؼ أسمفنا
بذكره .
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 قيود نظرية العقوبة المبررة في قضاء محكمة النقض الفرنسية -:
أدخمت محكمة النقض الفرنسية قيودا عمى النظرية ىدفت بيا إلى حصرىا في النطاؽ الذؼ ال
يخرج بيا عف عمتيا  ،فالمحكمة واف رفضت الطعف  ،فيي تصحح أسباب الحكـ بما يزيل
خطأىا ويعبر عف رأؼ المحكمة في التطبيق الصحيح لمقانوف

()5

.

ولـ تطبق المحكمة النظرية إذا كاف الحكـ المطعوف فيو قضى بالحد األقصى لمعقوبة أو
حدىا األدنى إذ الغالب أف يكوف لمخطأ الذؼ شاب الحكـ الدور في جعل المحكمة تقضي
بالعقوبة عمى ىذا النحو

()2

.

ولـ تطبق المحكمة النظرية إذا كاف الحكـ المطعوف فيو قد اعتبر المتيـ بطريق الخطأ عائدا
 ،ولو كانت العقوبة التي حكـ بيا عميو تدخل في نطاؽ العقوبة التي يقررىا القانوف إذا لـ
يكف العود متواف ار

()3

.

ولـ تطبق المحكمة ىذه النظرية بالنسبة لمتعويض وتطبيقا لذلؾ فإنو إذا قضي الحكـ بالعقوبة
والتعويض  ،فإف المحكمة ترفض نقض الحكـ في شقو المتعمق بالعقوبة تطبيقا ليذه النظرية
وتكتفي بتصحيحو  ،بل تنقضو في شقو المتعمق بالتعويض

1

(ٗ)

) ( أٗظٍ ذحُطلظ2 َ٤
 ٓكٔٞو ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ – ٢ؾغ سحذن – ص 1039Jean Larguier "Droit pénal de affaire", libraire Armand Colin
http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-penal-des-affaires-a121606484
2
) ( أٗظٍ أ٣ؼًح 2
Jean Larguier "Droit pénal de affaire", libraire Armand Colin
http://univ-droit.fr/unjf-cours/10593-droit-penal-des-affaires
3
) ( أٗظٍ أ٣ؼح 2
Définition et cadre juridique du droit pénal des Affaires
http://www.barreau92.com/espace-entreprises/droit-penal-des-affaires/droit-penal-desaffaires.html
4
) ( ٓكٔٞو ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ – ٢ؾغ سحذن – ص . 1039
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المطمب الثاني

تطبيقات نظرية العقوبة المبررة في قضاء محكمة النقض المصرية

طبقت محكمة النقض المصرية في العديد مف أحكاميا نظرية العقوبة المبررة وظير ذلؾ فيما
يمي :
أولا  /الحكم الصادر في تيمة واحدة

()5

:

يتبيف لنا مف خلؿ استقراء قضاء محكمتي النقض الفرنسية والمصرية أف تطبيق نظرية
العقوبة المبررة بالنسبة إلى الحكـ الصادر في تيمة واحدة قد امتد إلى كل مف الخطأ في
القانوف أو البطلف .
وقد تجمى الخطأ في القانوف في صورة الخطأ في تكييف الواقعة أو في تعديل التيمة  ،حيث
قضت محكمة النقض المصرية بأف " خطأ الحكـ في اعتبار المتيـ فاعل أصميا ال شريكا ما
دامت العقوبة المحكوـ بيا مقررة في القانوف للشتراؾ في الجريمة المذكورة "

(ٕ)

 ،وقضت

أيضا بأف " خطأ الحكـ في اعتبار الجريمة تامة ما داـ الشروع فييا معاقبا عميو بذات العقوبة
المقررة لمجريمة في حاؿ تماميا "

(ٖ)

 ،وذىبت أيضا بأف " خطأ الحكـ في اعتبار الواقعة

1

) ( أقٔى كطك ٢سٍٍٓ – ٌٝؾغ سحذن – ص .429
2
) ( ٗوغ ؾِسس ٓ ، 24 ِ ، 1964 / 4 / 23ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجت – ٢م  – 12ص 245
3
) ( ٗوغ ؾِسس ٓ ، 23 ِ ، 1975 / 6 / 5ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجت – ٢م  – 15ص 286
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سرقة ال إخفاء أشياء مسروقة  ،ما دامت العقوبة المقضي بيا تدخل في الحدود المقررة قانونا
لعقوبة جريمة اإلخفاء "

(ٔ)

.

وأيضا بنفس االتجاه قضت محكمة النقض المصرية بالقوؿ أف " خطأ الحكـ في اعتبار
الواقعة قتل عمد بينما الوصف الصحيح ىو مجرد ضرب أفضى إلى الموت إذا كانت العقوبة
(ٕ)

المقضي بيا عميو مقررة في القانوف لمجريمة الثانية "

.

وقد يتجمى بطلف الحكـ المطعوف فيو في قصور الحكـ في اثبات بعض عناصر التيمة  ،إذا
كانت العقوبة تدخل في نطاؽ العقوبة المقررة لمجريمة بعد استبعاد ىذه العناصر

(ٖ)

 ،ومثاؿ

ذلؾ قضت محكمة النقض المصرية بالقوؿ بأف " قصور الحكـ في بياف ظرؼ سبق االصرار
أو الترصد ما دامت العقوبة المحكوـ بيا تدخل في نطاؽ العقوبة المقررة لجريمة القتل بغير
سبق اصرار ال ينقض الحكـ بل يتعيف تصحيحو "

(ٗ)

 ،وأيضا في ذات اإلتجاه قضت

محكمة النقض المصرية بالقوؿ بأف " قصور الحكـ في اثبات العاىة المستديمة متى كانت
العقوبة المقضي بيا تدخل في نطاؽ عقوبة جنحة الضرب البسيط الذؼ لـ يتخمف عنو عاىة
مستديمة ال ينقض الحكـ بل يجوز تصحيحو "

(٘)

 ،كما قضت بأف " قصور الحكـ في بياف

نية القتل متى كانت العقوبة المقضي بيا تدخل في الحدود المقررة لجريمة الضرب المفضي
إلى الموت ال ينقض الحكـ بل يتعيف تصحيحو "

1

()ٙ

.

) ( ٗوغ ؾِسس ٓ ، 17 ِ ، 1972 / 1 / 12ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجت – ٢م  – 21ص 265
2
) ( ٗوغ ؾِسس ٓ ، 23 ِ ، 1964 / 12 / 14ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجت – ٢م  – 11ص 247
3
) ( ٌؤٝف ػر٤ى – ٍٓؾغ سحذن – ص  . 168ػٍٔ جُسؼ٤ى ٌٓؼحٕ ٍٓ -ؾغ سحذن – ص . 368
4
) ( ٗوغ ؾِسس ٓ ، 23 ِ ، 1974 / 11 / 21ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجت – ٢م  – 14ص 295
5
) ( ٗوغ ؾِسس ٓ ، 1969 / 3 / 12ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجت ، 21 ِ – ٢م  – 12ص 251
6
) ( ٗوغ ؾِسس ٓ ، 14 ِ ، 1969 / 2 / 16ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجت – ٢م  – 16ص 153
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ويجب أن ننبو ىنا أنو إذا كان سبب البطالن راجع ا إلى الخالل بحق الدفاع  ،فإنو ل مجال
لتطبيق نظرية العقوبة المبررة  ،ومثاؿ ذلؾ أف يكوف الطاعف متيما بجريمة شروع في القتل
فتعدؿ المحكمة التيمة إلى ضرب أفضى إلى عاىة مستديمة دوف أف تنبيو إلى ىذا التعديل ،
فإنو إذا تمسؾ الطاعف بما شاب الحكـ مف بطلف بسبب عدـ تنبييو بيذا التعديل  ،فإف
الحكـ يكوف باطل ويتعيف نقضو  ،أما إذا لـ يتمسؾ الطاعف بيذا البطلف بل نعى عمى
الحكـ خطأه في تعديل التيمة قائل بأنيا في حقيقتيا شروع في قتل ال ضرب مفضي إلى
موت  ،فينا وفي ىذه الحالة يجوز تطبيق نظرية العقوبة المبررة إذا كانت العقوبة المحكوـ بيا
تدخل في نطاؽ الشروع في القتل .

ثانيا  /الحكم الصادر بعقوبة واحدة في جرائم متعددة :
وىذا ما يتحقق في حالتي التعدد المعنوؼ واالرتباط المادؼ بيف الجرائـ

()5

 ،بحيث تنطبق

نظرية العقوبة المبررة متى كانت العقوبة المحكوـ بيا تدخل في نطاؽ عقوبة الجريمة التي
فصمت فييا المحكمة بحكـ صحيح ولو كاف قضاؤه مشوبا بالخطأ في القانوف أو البطلف في
الجريمة الثانية

()2

.

ومثال عمى الخطأ في القانون كأف يتقدـ شخص لممحاكمة الشتراكو في تيمتيف أحداىما
ارتكاب تزوير في أوراؽ رسمية واألخرػ ارتكاب تزوير في أوراؽ عرفية  ،فاعتبرت المحكمة
1

) ( ٓكٔى سؼ٤ى ٗٔ - ٌٞوٌجسحش ك ٢كو ٚجُوحٗ ٕٞجُؿ٘حت - ٢وجٌ جُػوحكس ُِ٘شٍ  ٝجُط٣َٞغ – ػٔحٕ  – 2004 -ص ٓ . 139كٔٞو
ٗؿ٤د قس٘ - ٢شٍـ هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُوسْ جُؼحّ جُ٘ظٍ٣س جُؼحٓس ُِؿٍٔ٣س  ٝجُ٘ظٍ٣س جُؼحٓس ُِؼوٞذس  ٝجُطىذ ٍ٤جالقطٍجَ – ١وجٌ
جُٜ٘ؼس جُؼٍذ٤س ُِ٘شٍ –  – 1989ص  . 880سؼ٤ى ػرى جُِـ٤ق قسٖ – ٍٓؾغ سحذن -ص . 224
2
) ( ػٞع ٓكٔى ػٞع – جُٔلظَ ك ٢هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س ٍٓ -قِس جُٔكحًٔس  -وجٌ جُٔـرٞػحش جُؿحٓؼ٤س -
جالسٌ٘ىٌ٣س  - 1999 -ص .221
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أف االوراؽ التي زورت كميا رسمية وأوقعت عميو عقوبة واحدة  ،فينا ال مصمحة لممتيـ
بالنعي عمى الحكـ بأنو شدد عميو التيمة استنادا إلى أف المحكمة اعتبرت كل االوراؽ رسمية
 ،ألنو لو افترضنا أنو لـ يرتكب تزوي ار في اوراؽ عرفية فإنو سوؼ تطبق عميو نفس
(ٔ)

العقوبة

.

وقد قضت محكمة النقض المصرية بيذا الخصوص بالقوؿ بأنو " ال مصمحة لمطاعف في
دعواه بأف ىناؾ قصور بالتسبيب في استظيار نية القتل ما داـ الحكـ قد أوقع عميو عقوبة
األشغاؿ الشاقة المؤبدة عف جريمتي القتل العمد وجريمة السرقة بإكراه الذؼ ترؾ بالمجني عميو
أثر جروح وىي العقوبة المقررة ليذه األخيرة "

(ٕ)

.

ومثال عمى البطالن كأف يتمسؾ المتيـ ببطلف إجراءات دعوػ الزنا لعدـ تقديـ شكوػ
المجني عميو في شأنيا ما دامت المحكمة قد دانتو بجريمة االشتراؾ في تزوير المحرر
الرسمي وأوقعت عميو عقوبتيا بوصفيا األشد و ال مصمحة في ذلؾ التمسؾ

(ٖ)

.

وقضت محكمة النقض المصرية بالقوؿ بأنو " ال مصمحة لممتيـ فيما يثيره بشأف قصور الحكـ
في بياف واقعة السرقة وذكر مؤدػ الدليل عنيا  ،مادامت المحكمة لـ تعاقبو إال عف تيمة
القتل العمد مع سبق اإلصرار للرتباط بيف التيمتيف "

1

(ٗ)

.

) ( ٓكٔى ًَ ٢أذ ٞػحٍٓ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 231
2
) ( ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجتٗ – ٢وغ ؾِسس  ، 24 ِ ، 19674 / 5 / 12م  – 11ص 249
3
) ( سِٔ٤حٕ ػرى جُٔ٘ؼْ  -ذـالٕ جإلؾٍجء جُؿ٘حت - ٢وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز ُِ٘شٍ  -جُوحٍٛز  - 1999 -ص 141
4
) ( ٗوغ ؾِسس  ، 12 ِ ، 1984 / 5 / 11م ٓ - 15ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجت – ٢ص 332
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وىنا نالحظ أن الخالل بحق الدفاع بشأف إحدػ الجرائـ المرتبطة ال يحوؿ دوف تطبيق
نظرية العقوبة المبررة خلفا لما تـ ذكره بشأف الحكـ الصادر في تيمة واحدة

()5

 ،ومثاؿ

عمى ذلؾ أنو إذا أجرت المحكمة تعديل في أحدػ التيمتيف المنسوبتيف إلى المتيـ دوف تنبييو
إلى ىذا التعديل  ،فإنو ال مصمحة لممتيـ في التمسؾ بذلؾ ماداـ الحكـ قد عاقب المتيـ عف
ىاتيف التيمتيف بعقوبة واحدة داخمة في حدود العقوبة المقررة لمجريمة الثانية الواجب معاقبة
عمييا والتي لـ يطعف عمييا المتيـ .
إل أنو يجدر التنبيو إلى عدـ انطباؽ نظرية العقوبة المبررة إذا كاف العيب الذؼ شاب الحكـ
الصادر في احدػ التيـ المتعددة يمس الحكـ الصادر في التيـ األخرػ  ،وتطبيقا لذلؾ قضت
محكمة النقض المصرية بالقوؿ أنو " ال محل لتطبيق العقوبة المبررة والقوؿ بعدـ الجدوػ مف
الطعف المؤسس عمى عدـ توافر نية القتل لدػ الطاعف في جرائـ الشروع في القتل المنسوبة
إليو عمى اعتبار الطاعف أديف بجريمة احراز سلح مششخف وذخيرتو بغير ترخيص وأف
العقوبة المقضي بيا مقررة قانونا ليذه الجريمة ماداـ اف الطاعف ينازع في صورة الواقعة
بأكمميا سواء فيما يتعمق بتواجده في أثناء الحادث حامل سلحو أو اطلقو النار منو عمى
المجني عميو بقصد قتمو "

(ٕ)

.

1

) ( ػرى جُكٌْ كٞوز  -جٓط٘حع جُؼوحخ ك ٢ػٞء جُلو ٝ ٚهؼحء جُ٘وغ  -وجٌ جالُلُ ٢ط٣َٞغ جٌُطد جُوحٗ٤ٗٞس – جُوحٍٛز – – 2000
ص . 124
2
) ( ٗوغ ؾِسس  ، 24 ِ ، 1973 / 1 / 12م ٓ - 12ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجت – ٢ص 334
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وفي ذات المعنى قررت محكمة النقض عدـ تطبيق نظرية العقوبة المقررة عند فساد استدالؿ
الحكـ كمو وذلؾ بقوليا " متى كاف الحكـ المطعوف فيو فاسد االستدالؿ في جريمة التزوير
التي نسب إلى الطاعف ارتكابو  ،وكاف قد استدؿ في جريمة استعماؿ المحرر المزور عمى
عمـ الطاعف بالتزوير مف كونو الفاعل لو  ،فإف الخطأ يشمل استدالؿ الحكـ كمو بما يعيبو
ويوفر المصمحة في التمسؾ بيذا الطعف  ،دوف أف يحاج بتطبيق المادة  31مف قانوف
العقوبات بالنسبة لمتيمتيف معا وايقاع عقوبة واحدة مقررة ألييما "

1

(ٔ)

.

) ( ٗوغ ؾِسس  ، 15 ِ ، 1961 / 3 / 22م ٓ - 21ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجت – ٢ص 337
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المطمب الثالث
تطبيقات نظرية العقوبة المبررة في قضاء محكمة النقض الفمسطينية

باستقراء أحكاـ محكمة النقض الفمسطينية نكاد ال نجد إال أحكاما قميمة في نظرية العقوبة
المبررة  ،وىذا ال يعني أنيا ال تأخذ بيا  ،حيث ذىبت محكمة النقض الفمسطينية في راـ هللا
إلى تطبيق نظرية العقوبة المبررة في بعض القضايا التي عرضت عمييا وبالمقابل في قطاع
غزة  ،نكاد أف ال نجد أؼ حكـ في ىذا الخصوص  ،وعند مراجعتنا لمجمس القضاء في غزة
عف سبب عدـ وجود أؼ أحكاـ إلعماؿ نظرية العقوبة المبررة  ،لـ نجد أؼ إجابة واضحة .
وباستقراء ما جاء في الفقرة األولى من نص المادة  ٖٜٙمن قانون اإلجراءات الجزائية
الفمسطيني نجد لنظرية العقوبة المبررة عدة تطبيقات وىي كالتالي -:

أولا  /خطأ في ذكر نصوص القانون -:
كأف يكوف نص العقوبة الوارد في منطوؽ الحكـ غير النص الصحيح  ،ولكف العقوبة التي
يشمميا ىذا النص ىي ذات العقوبة التي يشمميا النص الصحيح  ،فينا محكمة النقض ال
تقوـ بنقض الحكـ  ،بل تصحح الخطأ الذؼ وقع في ذكر نص القانوف .
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وتطبيق ا لذلك قضت محكمة النقض الفمسطينية بالقوؿ " أما بالنسبة لمسبب الثالث أف المادة
 369مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ  3لسنة  1004ال تعتبر الخطأ في ذكر نصوص
القانوف أو في وصف الجريمة أو صفة المحكوـ عميو سببا لنقض الحكـ إذا كانت العقوبة
المحكوـ بيا ىي المقررة في القانوف لمجريمة بحسب الوقائع المبينة في الحكـ  ،وحيث أف
العقوبة المحكوـ بيا ىي مدة سنة وىي في نطاؽ العقوبة المقررة لتيمة السرقة خلفا لممادة
( / 4 / 106ب ) لسنة  ، 4960وليذه االسباب تقرر المحكمة وعمل بأحكاـ المادة 369
مف قانوف اإلجراءات الجزائية تصحيح رقـ المادة القانونية لمتيمة المنسوبة لممتيـ لتصبح
السرقة خلفا لممادة (  / 1/ 106ب ع ) لسنة  ،4960ورد الطعف وتأييد الحكـ المطعوف
فيو مف حيث النتيجة "

()5

.

ثاني ا  /الخطأ في وصف الجريمة -:
كأف يكوف الوصف الوارد في منطوؽ الحكـ غير الوصف الصحيح المنطبق عمى الواقعة ،
ولكف العقوبة الواردة في ىذا النص الخاطئ ىي ذات العقوبة فيما لو طبقناىا عمى الوصف
الصحيح  ،فينا أيضا تقوـ محكمة النقض بتصحيح الخطأ دوف نقضو .
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفمسطينية دائرة رام هللا بالقوؿ " ولما كانت المحكمة قد
أخطأت في تطبيق القانوف عند تحديد وصف العقوبة المقررة ابتداء  ،وحيث أف العقوبة
المحكوـ بيا الطاعف بالنتيجة ىي المقررة في القانوف لمجريمة المسندة بحسب الوقائع المثبتة

1

) ( ٗوغ ؾُجتٌ ٢هْ ٌ – 2009/55جّ جهلل – ؾِسس . 2009/6/23
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في الحكـ  ،وحيث أف محكمتنا قد نوىت إلى ىذا الخطأ تطبيقا لصحيح القانوف فقط مما ال
يوجب النقض "

()5

.

ثالث ا  /الخطأ في صفة المحكوم عميو -:
وذلؾ أف يديف الحكـ المطعوف فيو المتيـ باعتباره فاعل لمجريمة  ،ويستند الطعف إلى أنو
مجرد شريؾ فييا  ،ولكف لما كاف قانوف العقوبات المطبق بقطاع غزة رقـ  11لسنة 4936
يسوؼ في العقوبة بيف الفاعل والشريؾ  ،فإف المحكمة ال تنقض الحكـ في ىذه الحالة بل تقوـ
بتصحيحو .
وتطبيقا لذلك فإن المشرع الفمسطيني قد ساوى بين الفاعل األصمي والمحرض في العقوبة ،
فمو نظرنا لنص المادة  445مف قانوف العقوبات رقـ  11لسنة  ، 4936والتي أوردت صورة
مف صور التحريض  " ،كل مف أدػ شيادة زور أو أغرػ غيره عمى تأديتيا ،يعاقب بالحبس
مدة سبع سنوات ".
فينا المشرع قاـ بمساواة المحرض والفاعل األصمي لمجريمة في العقوبة  ،وتطبيقا لذلؾ إذا
طعف المتيـ لكونو محرضا ال فاعل لمجريمة  ،فإف محكمة النقض تصحح الحكـ وال تنقضو
كوف أف العقوبة مبررة  ،فعقوبة المحرض حسب النص سالف الذكر ىي سبع سنوات ،
وعقوبة مف يرتكب جريمة شيادة الزور ىي أيضا سبع سنوات  ،فإذف ىنا ال تجد محكمة

1

) ( ٗوغ ؾُجتٌ ٢هْ ٌ - 2009/9جّ جهلل – ؾِسس . 2009/6/16
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النقض مبرر لنقض الحكـ  ،فتقوـ المحكمة بتصحيح الحكـ بتعديل وصف المحكوـ عميو مف
فاعل أصمي إلى محرض .
وال شؾ أف التحريض قد نعتبره جرـ مستقل بذاتو في بعض األحياف  ،ومثاؿ عمى ذلؾ الجرائـ
التي تمس بسيادة األمف القومي لمدولة

()5

.

وبناء عمى ما سبق إذا حكمت المحكمة عمى شخص بعقوبة  ،وقالت أنو فاعل أصمي  ،مع
أنو شريؾ او متدخل  ،فل ينقض القرار ما دامت العقوبة التي قررتيا المحكمة يمكف أف تكوف
ىي بذاتيا فيما لو وصفت المحكوـ عميو بأنو شريؾ أو متدخل .
مع أف القضاء الفمسطيني في قطاع غزة لـ يطبق صريح القانوف بالنسبة لمتساوؼ في العقوبة
بيف الفاعل والشريؾ أو المتدخل  ،فمجأ في أحكاـ عديدة بالحكـ عمى الشريؾ بعقوبة أقل مف
الفاعل األصمي أو أعمى  ،وىذا ما يخالف المبدأ الذؼ سار عميو قانوف العقوبات الفمسطيني
المطبق بقطاع غزة الذؼ يساوؼ بيف الفاعل األصمي والشريؾ مف ناحية العقوبة .
وفي ىذه الحالة ال يمكف القوؿ بتطبيق نظرية العقوبة المبررة  ،طالما أف القضاء لـ يساوؼ
بينيـ في العقوبة  ،وكأف مبدأ تفريد العقوبة كاف عامل فعاال في تقدير المحكمة  ،مع أف
القانوف قد ساوػ بينيـ  ،وبالتالي فإف النظرية ال تطبق إال في حالة التساوؼ بينيـ في
العقوبة .

1

) ( ُِطلظ َ٤أٗظٍ  2أقٔى ػالّ ػح -ٍٛؾٍٔ٣س جُطكٍ٣غ ٝكوحً ُوحٗ ٕٞجُؼوٞذحش ٌهْ ُ 74س٘س  – 1936ذكع ؿ٘ٓ ٍ٤شٓ ٌٞوىّ
جسطٌٔحالً ُِكظ ٍٞػِ ٠وٌؾس ٓحوز جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حت - ٢ػٔحوز جُىٌجسحش جُؼِ٤ح ٤ًِ -س جُكوٞم  -ؾحٓؼس جألَ – ٍٛؿُز – 2015 -
ص . 26
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الفصل الثالث
موقف الفقو من نظرية العقوبة المبررة

درج الفقو عمى دراسة ىذه النظرية ضمف تطبيقات المصمحة في الطعف  ،وواقع األمر أف
توافر العقوبة المبررة يؤدؼ إلى رفض الطعف ومف ثـ تصحيحو  ،ومف ثـ فإف بحث ىذه
النظرية يكوف عند فحص موضوع الطعف وليس عند قبولو مف الناحية الشكمية  ،ومع ذلؾ
نستطيع القوؿ وفقا ليذه النظرية أف المحكمة ال تقوـ بنقض الحكـ عمى الرغـ مما يشوبو مف
عيب  ،بل تعمل عمى تصحيحو بدال مف إحالتو إلى محكمة الموضوع .
وبناء عمى ذلؾ نرػ بأف ىذه النظرية ليا مبرراتيا التي يمكننا مف خلليا تطبيقيا  ،وبالجانب
اآلخر ذىب جانب كبير مف الفقياء إلى نقد ىذه النظرية لعدـ جدواىا مف الناحية العممية،
وتوضيح ذلؾ سوؼ نعرض لمبررات الفقو المؤيد لنظرية العقوبة المبررة  ،إضافة إلى
االنتقادات التي واجيتيا النظرية مف الفقو المعارض  ،وعرض رأينا في ىذا الموضوع مف
خلؿ المباحث اآلتية :
المبحث األول  :التجاه المؤيد لنظرية العقوبة المبررة .
المبحث الثاني  :التجاه المعارض لنظرية العقوبة المبررة .
المبحث الثالث  :موقف الباحث من نظرية العقوبة المبررة .
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المبحث األول
التجاه المؤيد لنظرية العقوبة المبررة

يذكر البعض

()5

أف ليذه النظرية مزاياىا إذ أنيا نشأت لكي تقيـ التوازف بيف قاعدتيف

أساسيتيف  ،أوليما أف كل مخالفة في القانوف تجيز لمحكمة النقض إبطاؿ الحكـ  ،وثانييما
ضرورة عدـ قبوؿ أؼ طعف ال يكوف لصاحبو مصمحة في إقامتو .
وبناء عمى ذلؾ يمكننا القوؿ بأف مبررات األخذ بنظرية العقوبة المبررة تتمثل في األسانيد
اآلتية

(ٕ)

-:

أولا  :وجود النص القانوني -:
تستند العقوبة المبررة في أساسيا القانوني إلى النصوص القانونية الواردة في القوانيف العقابية
 ،ففي فرنسا تجد أساسيا في نص المادة  895مف قانوف اإلجراءات الجنائية  ،واستعرضنا

1

) ( أٗظٍ ك ٢ؿٍـ ًٛج جالضؿح 2 ٙػرى جُكٔ٤ى جُشٞجٌذٍٓ – ٢ؾغ سحذن – ص . 1005ػِ ٢قٔٞوز – ٍٓؾغ سحذن ص . 385
قسٖ طحوم جٍُٔطلح – ١ٝجٍُٔطلح ١ٝك ٢جط ٍٞجإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س – جُـرؼس جألنٍ٤ز ٘ٓ -شحز جُٔؼحٌف ذحإلسٌ٘ىٌ٣س –
 – 1982ص ٌ . 872ؤٝف ػر٤ى – ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 90كٔٞو ٗؿ٤د قس٘ – ٢جُٔكحًٔس ٝجُـؼٖ ك ٢جألقٌحّ جُؿ٘حت٤س -
ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ ، 287كٔٞو ٗؿ٤د قس٘ - ٢شٍـ هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س – ٍٓؾغ سحذن – ص  . 1262جقٔى كطك٢
سٍ – ٌٝجُ٘وغ ك ٢جُٔٞجو جُؿ٘حت٤س ٍٓ -ؾغ سحذن – ص  ، 420أقٔى كطك ٢سٍ - ٌٝجُٞس٤ؾ ك ٢هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س –
ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 325كٔى ًَ ٢أذ ٞػحٍٓ – ٍٓؾغ سحذن – ص ٌٓ . 242س٤س ذٜ٘حّ – ٍٓؾغ سحذن – ص . 287
قسٖ جُؿٞنىجٌ – ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 641كٔى ػِ ٢جٌُ٤ي ٍٓ -ؾغ سحذن – ص  . 521قحٓى جُشٍ٣ق – ٍٓؾغ سحذن –
ص  . 438قحضْ ذٌحٌ – ٍٓؾغ سحذن –ص . 335
2
) (ؿحَ ١ق٘ ٕٞنِق – ٍٓؾغ سحذن – ص 73
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في المبحث األوؿ كيفية صياغة ىذا النص والذؼ ىو باألساس جمع بحت لممادتيف  144و
 141مف قانوف تحقيق الجنايات الفرنسي الممغي .
وقد انتقمت نظرية العقوبة المبررة مف القانوف الفرنسي إلى القوانيف العربية ومنيا القانوف
المصرؼ  ،حيث لخصت المذكرة اإليضاحية لممادة  133مف قانوف اإلجراءات الجنائية
المصرؼ رقـ  480لسنة  4980المقابمة لممادة  10مف قانوف إجراءات الطعف أماـ محكمة
النقض رقـ  81لسنة  ، 4989الموقف في مصر مف نظرية العقوبة المبررة بقوليا " كذلؾ
أقرت المادة  133ما جرػ عميو قضاء محكمة النقض مف عدـ قبوؿ الطعف كمما كانت
الواقعة الجنائية التي أثبت الحكـ وقوعيا تبرر العقوبة المحكوـ بيا ميما كاف ىناؾ مف الخطأ
في وصفيا القانوني  ،وىذه القاعدة تبررىا مصمحة العمل وىي مقررة في التشريعات األجنبية
كالتشريع الفرنسي والبمجيكي  ،و في ىذه الحالة ال تقتصر محكمة النقض عمى رفض الطعف
وانما تصحح الخطأ الذؼ وقع في الحكـ المطعوف فيو وتبيف الوصف الصحيح في منطوؽ
الحكـ لكي تعمل النيابة عمى تنفيذه في صحيفة سوابق المحكوـ عميو وغيرىا مف األوراؽ
الرسمية "

(. )5

وىذا ما تـ تقنينو عبر المادة  10مف قانوف إجراءات الطعف أماـ محكمة النقض رقـ 81
لسنة  4989حيث كرست مبدأ العقوبة المبررة .
وكذلؾ سمؾ المشرع الفمسطيني الذؼ أقر ىذه النظرية وبيف تطبيقاتيا في نص المادة 369
مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة . 1004
1

) ( ٌٓس٤س ذٜ٘حّ – ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 287كٔٞو ٗؿ٤د قسٍ٘ٓ - ٢ؾغ سحذن – ص  . 1031ؿحَ ١ق٘ ٕٞنِق –
ٍٓؾغ سحذن – ص . 73
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وبناء عمى ما سبق نجد ىذه النصوص جاءت واضحة في التقرير الكامل لمعقوبة المبررة كما
ا
قررىا القضاء  ،وعمى ذلؾ فإف العقوبة المبررة تستند إلى نصوص صريحة تقررىا  ،وال شؾ
أف التقرير التشريعي ليا قد استقاـ عمى ذات االعتبارات التي استقاـ عمييا بناؤىا القضائي

()5

 ،فمحكمة النقض عندما تمجأ إلى تطبيق نظرية العقوبة المبررة إنما تجد السند القانوني ليا
وتستمد شرعية إجراءاتيا مف النصوص الصريحة الواردة في القوانيف العقابية وذلؾ تفاديا
لإلثقاؿ عمى محكمة الموضوع بإعادة القضايا المحكوـ فييا إلييا  ،وذلؾ نتيجة أف مصمحة
الطاعف لـ تتحقق ما دامت العقوبة المحكوـ بيا ستبقى كما ىي  ،ومف ثـ يكفي في ىذا
الخصوص أف تصحح المحكمة الخطأ في التكييف القانوني دوف نقض الحكـ .

ثاني ا  :توسع القضاء في تطبيق النظرية -:
مف أىـ المبررات التي ساقيا الفقياء لتبرير نظرية العقوبة المبررة ىي توسع القضاء في
تطبيق نظرية العقوبة المبررة  ،خصوصا وأف النظرية تعد مف صنع القضاء الفرنسي  ،إذ أف
محكمة النقض الفرنسية قد طبقت مضمونيا في حاالت عديدة  ،بالرغـ أف اإلقرار التشريعي
لمدلوؿ النظرية ضيق كثي ار عف مضمونيا وفحواىا القضائي  ،إال أف التطبيق القضائي ليذه
النظرية وجد نفسو في توسع كبير لمنظرية

()2

.

1

) ( قسٖ جُؿٞنىجٌ – ٍٓؾغ سحذن – ص ٌٓ . 641س٤س ذٜ٘حّ – جُٔكحًٔس ٝجُـؼٖ ك ٢جالقٌحّ جُؿ٘حت٤س ٍٓ -ؾغ سحذن – ص
. 287
2
) ( أٗظٍ 2
John Rawls - The theory of justified - sixth printing - Harvard University Press - 2003 – P. 34
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ولو تساءلنا عف الحكمة أو العمة التي مف أجميا توسع القضاء في مجاؿ نظرية العقوبة
المبررة  ،لبدت اإلجابة عف ذلؾ بالقوؿ أف محكمة النقض قد فيمت نطاؽ المصمحة مف
الطعف عمى نحو ضيق  ،وألف المحكمة قدرت ما تؤدؼ إليو النظرية عند التوسع فييا مف
اعتبارات عممية تتمثل في سرعة إنجاز الطعوف المنظورة أماميا مف ناحية  ،وعدـ عرقمة سير
العدالة مف ناحية أخرػ .

ثالثا  :مصمحة الطاعن -:
كما أسمفنا سابقا بأف المصمحة ىي مناط الحق في الدعوػ والحق في الطعف سواء بسواء ،
فل دعوػ بغير مصمحة  ،والمصمحة في الطعف تندرج تحت الفكرة العامة لممصمحة في
االلتجاء إلى القضاء .
لذلؾ يجب أف يكوف لمطاعف مصمحة في نقض الحكـ المطعوف فيو  ،وتتحدد ىذه المصمحة
في ضوء الفائدة التي قد تعود عمى الطاعف مف وراء نقض الحكـ بسبب البطلف أو الخطأ
في القانوف

()5

.

وبعبارة أخرى تتوافر المصمحة مف الطعف في كل حالة يكوف قد انتيى فييا الحكـ المطعوف
فيو إلى اإلدانة بعقوبة – أيا كاف مقدارىا -إذا كاف القانوف ينص عمى البراءة أيا كانت

1

) ( أٓ٘٤س جٍُ٘ٔ – جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ٝجؾٍجءجضٜح – ٓ٘شأز جُٔؼحٌف ذحإلسٌ٘ىٌ٣س –  – 1990ص  . 36ؿحَ ١ق٘ ٕٞنِق –
ٍٓؾغ سحذن – ص . 74
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أسبابيا -وأما بانقضاء الدعوػ الجزائية -أيا كانت أسباب ىذا االنقضاء  ،وىذه الحالة ال تثير
ترددا في البت بتوافر المصمحة فييا

()5

.

وتنطمق نظرية العقوبة المبررة مف مقدمة مقتضاىا أف المصمحة في إلغاء الحكـ تنتفي طالما
كانت لمعقوبة المحكوـ بيا أساسا قانونيا متمثل بالوقائع الثابتة في الحكـ .
وسواء تعمق الخطأ في القانوف بالتكييف أـ بعدد الجرائـ فميس مف شأنو أف يضر بالمحكوـ
عميو ألف العقوبة الصادرة تجد أساسيا القانوني في الوقائع الثابتة  ،وبذلؾ ذىب جانب مف
الفقو

(ٕ)

بالقوؿ أف القاضي الجنائي في تقديره لمعقوبة يعتمد أساسا عمى جسامة الفعل ال

عمى التكي يف القانوني لو أو عمى عدد الجرائـ ما دامت الوقائع التي كانت أساسا ليذا التقدير
ثابتة بل منازع

(ٖ)

.

وىذا الرأي محل نظر ألف الذؼ يوازف بيف جسامة الفعل وعقوبتو ىو المشرع الجنائي مف
خلؿ إيراده لنص قانوني الذؼ يحتوؼ عمى التكييف القانوني لمفعل مع عقوبة ذلؾ الفعل ،
وليس لمقاضي الجنائي السمطة التقديرية في العقوبة إال في مجاؿ الحدود الدنيا والعميا
الممنوحة لو مف قبل المشرع في النص أو باألخذ بأسباب التخفيف القضائية .
وىكذا فإذا انتفت مصمحة المتيـ فل يكوف طعنو مقبوال إللغاء الحكـ واىدار المصمحة
االجتماعية العميا في سرعة التجريـ .

1

) ( ٓكٔى ًَ ٢أذ ٞػحٍٓ – شحترس جُهـأ ك ٢جُكٌْ جُؿ٘حتٍٓ - ٢ؾغ سحذن – ص . 354
2
) ( ؿحَ ١ق٘ ٕٞنِق – ٍٓؾغ سحذن – ص . 74
3
) ( ؿحَ ١ق٘ ٕٞنِق ٍٓ -ؾغ سحذن – ص . 74

113

تطبيقا لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية " متى كانت العقوبة المقضي بيا تدخل في حدود
العقوبة المقررة لمتزوير في المحررات العرفية  ،وكانت المحكمة قد بينت في حكميا توافر
الضرر  ،فل مصمحة لمطاعف مف التمسؾ بأف الورقة محل التزوير ليست ورقة رسمية "

(ٔ)

.

وقضت أيضا " ال مصمحة لمطاعنة في النعي عمى الحكـ في واقعة تسييل الدعارة طالما أنو
داف الطاعنة عف تيمتي تسييل الدعارة واالعتياد عمى ممارستيا وأوقع عقوبة واحدة عف
التيمتيف تدخل في حدود عقوبة االعتياد عمى الدعارة "

(ٕ)

.

وقضت كذلؾ " ال مصمحة لمطاعف بعدـ توافر ركف العلنية في جريمة السب العمني ما دامت
العقوبة المقضي بيا مقررة لمخالفة السب العمني  ،وذلؾ أف المادة  414مف قانوف العقوبات
قد نصت عمى أف القوؿ يعتبر عمنيا إذا حصل الجير بو في محفل عاـ أو طريق عاـ أو أؼ
مكاف آخر مطروؽ ،أو إذا حصل الجير بو بحيث يستطيع سماعو مف كاف في مثل ذلؾ
الطريق أو المكاف .ولذلؾ فإف ألفاظ السب الصادرة مف المتيـ وىو في داخل المنزؿ تعتبر
عمنية إذا سمعيا مف يمروف في الشارع العمومي "

(ٖ)

.

وقضت أيضا " ال مصمحة لمطاعف بالنعي بعدـ توافر ظرؼ االقتراف واالرتباط في جريمة
القتل العمد ما دامت العقوبة المقضي بيا تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل مع سبق
اإلص ارر "

(ٗ)

.

1

) ( ٗوغ ؾِسس  ، 15 ِ ، 1981 / 2 / 3م ٓ- 13ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجت –٢ص 327
2
) ( ٗوغ ؾِسس  ، 15 ِ ، 1961 / 3 / 21م ٓ – 21ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجت – ٢ص 327
3
) ( ٗوغ ؾِسس  ، 25 ِ ، 1961 / 6/ 12م ٓ - 21ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجت –٢ص 323
4
) ( ٗوغ ؾِسس  ، 15 ِ ، 1967 / 3 / 12م ٓ - 16ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ جُٔظٍ٣س – جُوسْ جُؿُجت – ٢ص 322
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وبناء عمى ذلؾ قيل بأف نظرية العقوبة المبررة تقيـ توازف ىاـ بيف مبدأيف  ،األوؿ أف كل
خطأ في القانوف يفتح باب الطعف ومف ثـ تجيز لمحكمة النقض إبطاؿ الحكـ  ،والثاني أف
الطعف ال يقبل غير توافر المصمحة  ،فاألوؿ يفتح باب الطعف  ،أما الثاني فيغمقو

()5

.

ونخمص مما سبق بأف نظرية العقوبة المبررة تقوـ عمى أساس انتفاء المصمحة  ،فحيث تنتفي
المصمحة فل يوجد ىناؾ مبرر لنقض الحكـ .

ثالثا  :اإليجاز في اإلجراءات وحسم الدعوى -:
قد تتوافر لممحكوـ عميو المصمحة في حالة إذا شاب الحكـ الصادر ضده باإلدانة خطأ في
ضرر كافيا يبرر إلغاء حكـ اإلدانة مما يترتب
ا
القانوف وىذا الخطأ ال يمحق بالمحكوـ عميو
عميو مف تطويل لإلجراءات وزيادة لممصاريف

()2

.

ومف المعموـ أنو كأصل عاـ أف العقوبة كوسيمة مف وسائل السياسة الجنائية ينبغي أال يطوؿ
الزمف بينيا وبيف تاريخ وقوع الفعل المعاقب عميو  ،واال فقدت فعاليتيا في الردع العاـ
والخاص  ،والعقوبة المبررة تتفرع مف ىذا األصل وتنضـ إلى سائر اإلجراءات التي تتوجو إلى
التضييق مف عدد الطعوف التي تربؾ عمل محكمة النقض .

1

) ( ٌؤٝف ػر٤ى – ٍٓؾغ سحذن -ص . 89
2
) ( ٓكٔى ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ – ١ٝؾغ سحذن ص . 677
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ولذلؾ فإف لنظرية العقوبة المبررة مبررات عممية تكمف في الحد مف الطعوف  ،فل محل لشغل
المحكمة بطعوف ال مصمحة ألحد منيا  ،ولف يترتب عمييا تعديل منطوؽ الحكـ لمصمحة
المحكوـ عميو

()5

وىناؾ مف يرػ

.

(ٕ)

أف ىذا العامل ىو السبب الرئيس في التوسع العقابي واالعتماد التشريعي

 خصوصا في فرنسا ومصر  -لمعقوبة المبررة  ،فضل عف كونو السبب األساسي فينشأتيا .

1

) ( ٓكٔٞو ٗؿ٤د قس٘ – ٢شٍـ هحٗ ٕٞأط ٍٞجُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س – ٍٓؾغ سحذن – ص  . 1254قسٖ جُؿٞنىجٌ – ٍٓؾغ
سحذن ص . 641
2
) ( جٗظٍ  2جقٔى كطك ٢سٍ – ٌٝجُ٘وغ جُؿ٘حتٍٓ - ٢ؾغ سحذن – ص  . 436ؿحَ ١ق٘ ٕٞنِقٍٓ -ؾغ سحذن -ص . 18
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المبحث الثاني
التجاه المعارض لنظرية العقوبة المبررة

بالرغـ مف المميزات التي أسمفنا ذكرىا التي تبرر األخذ بنظرية العقوبة المبررة ألىميتيا مف
الناحية العممية في قضاء محكمة النقض  ،إال أف ىذه النظرية لم تمق ترحيب ا مف الفقو
المعارض  ،وأىـ ما وجو إلييا مف انتقادات يتمخص فيما يمي

()5

-:

أولا  :التناقض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات -:
يذىب الرأؼ المعارض ليذه النظرية بأنيا تتعارض مع مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات الذؼ
يوجب عمى المحكمة تكييف الواقعة طبقا لمقانوف .
ولـ كاف اذف إلزاـ
واذا كانت العقوبة مبررة  ،فإف الوصف الخاطئ لمجريمة ليس مبر ار َ ،
المحكمة بتمحيص الواقعة بجميع كيوفيا القانونية إذا لـ يكف ىذا الواجب خاضعا لرقابة

1

) ( أٗظٍ ك ٢ؿٍـ ًٛج جالضؿح 2 ٙقحضْ ذٌحٌ – ٍٓؾغ سحذن –ص  . 337ػرى جُكٔ٤ى جُشٞجٌذٍٓ – ٢ؾغ سحذن – ص 1009
.ػِ ٢قٔٞوز – ٍٓؾغ سحذن -ص  . 388قسٖ جٍُٔطلحٍٓ – ١ٝؾغ سحذن – ص ٌ . 874ؤٝف ػر٤ى – ٍٓؾغ سحذن – ص
ٓ . 95كٔٞو ٗؿ٤د قس٘ – ٢جُٔكحًٔس ٝجُـؼٖ ك ٢جألقٌحّ جُؿ٘حت٤س ٍٓ -ؾغ سحذن – ص ٓ . 287كٔٞو ٗؿ٤د قس٘ - ٢شٍـ
هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س – ٍٓؾغ سحذن – ص  . 1262جقٔى كطك ٢سٍ – ٌٝجُ٘وغ ك ٢جُٔٞجو جُؿ٘حت٤س ٍٓ -ؾغ سحذن – ص
. 420أقٔى كطك ٢سٍ - ٌٝجُٞس٤ؾ ك ٢هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س – ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 325كٔى ًَ ٢أذ ٞػحٍٓ – ٍٓؾغ
سحذن – ص ٌٓ . 355س٤س ذٜ٘حّ – ٍٓؾغ سحذن – ص  . 287قسٖ جُؿٞنىجٌ – ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 641كٔى ػِ ٢جٌُ٤ي
ٍٓ -ؾغ سحذن – ص  . 530قحٓى جُشٍ٣ق – ٍٓؾغ سحذن – ص . 440
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محكمة النقض  ،وتسمح ىذه النظرية بأف يحوز الحكـ المخالف لمبدأ الشرعية قوة األمر
المقضي رغـ الطعف فيو بالنقض  ،والتضحية بالشرعية مف أجل الملئمة

()5

.

وبالتالي يترتب عمى ذلؾ كمو أف تقر المحكمة منطوقا لمحكـ مخالفا لمقانوف ومنطويا عمى
خطأ قد يكوف فاحشا في بعض األحياف

()2

والحقيقة أن ىذا الرأي محل نظر  ،وبالمقابل غريب جدا  ،فكيف يمكف لمحكمة النقض وىي
أعمى محكمة في درجات التقاضي  ،يجمس عمى سدتيا أكفأ القضاة وأكثرىـ خبرة  ،بأف
يقوموا بتكييف خاطئ  ،فيل الخاطئ عمى الخاطئ يبرر نسف ىذه النظرية ؟
وأيضا شيء آخر يجب ذكره  ،أف ليذه النظرية خصصت لتصحيح الحكـ  ،فيل يعقل أف
تقوـ محكمة النقض بإعماؿ ىذه النظرية والتي ىدفيا تصحيح الحكـ المطعوف فيو  ،بأف
تخطئ في تصحيحيا لمحكـ ؟ وىل يعقل بأف تقوـ محكمة النقض بمكافأة محكمة الموضوع
عمى خطئيا في تطبيق النص الصحيح أو تكييفيا الصحيح عمى الواقعة المعروضة أماميا
بنقض الحكـ واحالة الدعوػ مرة أخرػ إلييا  ،والبدء في اجراءات طويمة رغـ أف التكييف
الصحيح نتيجتو نفس النتيجة التي ينتيي إلييا التكييف الخاطئ ؟!
فمماذا كل ىذا العناء  ،وكل ىذه اإلجراءات التي تعرقل سير المحكمة  ،وتثقل كاىل محكمة
النقض مف القضايا التي تخطئ محكمة الموضوع فييا .

1

) ( أقٔى كطك ٢سٍ - ٌٝجُٞس٤ؾ ك ٢هحٗ ٕٞجإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س – ٍٓؾغ سحذن – ص ٓ . 324كٔى ػِ ٢جٌُ٤ي – ٍٓؾغ سحذن
–ص ٓ . 531كٔى ًَ ٢جذ ٞػحٍٓ – ٍٓؾغ سحذن –ص ٓ . 355كٔى ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ – ١ٝؾغ سحذن –ص . 683
2
) ( ػرى جُكٔ٤ى جُشٞجٌذٍٓ – ٢ؾغ سحذن –ص  . 1006قحٓى جُشٍ٣ق – ٍٓؾغ سحذن – ص . 443
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فمذلك فإننا نرى أف ىذه النظرية ال علقة ليا بمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات وال تتعارض
معيا بأؼ شكل مف األشكاؿ  ،فمحكمة النقض ىنا تقوـ بوظيفتيا األساسية وىي حسف تطبيق
القانوف  ،والرقابة عمى سلمة أحكاـ محكمة الموضوع .

ثانيا  :اإلبقاء عمى أحكام مخالفة لمقانون -:
قيل بأف ىذه النظرية ال تتفق مع وظيفة محكمة النقض في ضماف حسف تطبيق القانوف ،
ألنيا تؤدؼ إلى اإلبقاء عمى أحكاـ مخالفة لمقانوف  ،وىي تشجع المحاكـ عند عدـ التأكد مف
الوصف القانوني الصحيح القضاء بعقوبات تدخل في الحدود المسموح بيا لعدد مف الجرائـ ،
تجنبا لنقض الحكـ عند حدوث خطأ في الوصف القانوني
بالقضاء ،ويضعف مف فعالية القانوف ويؤثر في وحدة كممتو

()5
()2

 ،وىذا المسمؾ يزعزع الثقة
.

وقيل أف محكمة النقض الفرنسية بتطبيقيا ىذه النظرية  ،تقر منطوقا لمحكـ مخالفا لمقانوف
ومنطويا عمى خطأ قد يكوف في بعض األحواؿ فاحشا  ،وىذا المنطوؽ يحوز الصفة الباتة
والقوة التنفيذية عمى الرغـ مما ينطوؼ عميو مف خطأ

()3

.

إل أننا بصراحة لم نرى محكمة النقض أنيا أخطأت في أؼ حكـ متعمق بنظرية العقوبة
المبررة  ،ألف الخطأ في ىذه المسألة غير وارد  ،ألف المحكمة أساسا ىي مف تقوـ بالتصحيح
 ،فمماذا ننعي عمييا بالخطأ  ،فأسباب الحكـ الذؼ أماميا أساسا خاطئ  ،وىي تقوـ بتصحيح
1

) ( ٓكٔى ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ – ١ٝؾغ سحذن –ص . 683
2
) ( أقٔى كطك ٢سٍ -ٌٝجُٞس٤ؾ ك ٢جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س – ٍٓؾغ سحذن –ص . 324
3
) ( قحٓى جُشٍ٣ق – ٍٓؾغ سحذن – ص . 442
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ىذا الخطأ  ،فإف وجدت أؼ سبب قانوني يستوجب النقض فإنيا تنقض الحكـ وتعيده لمصدره
 ،وغير ذلؾ فإنيا تقوـ بالتصحيح ال بنقض الحكـ  ،إضافة إلى ذلؾ فإنيا تقوـ بتعديل
منطوؽ الحكـ لكي يتناسب مع األسباب التي قامت بتصحيحيا .
وقيل أيضا أف بتطبيق نظرية العقوبة المبررة يؤدؼ إلى وجود تناقض أولى مع دورىا الذؼ ىو
أصل رقابة صحة تطبيق القانوف وليس صحة النتائج المترتبة عمى التطبيق القضائي لمنص
 ،لذلؾ فإنيا تكوف قد استقالت مف دورىا المنوط بيا

()5

.

إل أننا نرى عدم وجاىة ىذا القول  ،فمحكمة النقض أساسا ميمتيا الرقابة عمى حسف تطبيق
القانوف  ،والرقابة عمى األحكاـ التي تصدر مف محكمة الموضوع  ،والبحث في ىل أنيا
مخالفة أو غير مخالفة لمقانوف  ،والرقابة عمى النتائج المترتبة عمى التطبيق القضائي لمنص
ىو أيضا مف اختصاص محكمة النقض  ،فميا سمطة واسعة في الرقابة عمى األحكاـ التي
تصدر مف محاكـ الموضوع  ،واال كيف تعتبر محكمة قانوف  ،فإنيا ىنا تراقب التطبيق السميـ
لمقانوف .

ثالثا  :الوصف القانوني الخاطئ لمجريمة -:
قيل بأف جسامة الجريمة وفق وصفيا القانوني عنص ار في تقدير الشخصية االجرامية لممتيـ ،
ووفقا لمسياسة الجنائية الحديثة فإف الجزاء الجنائي يقدر وفق خطورة ىذه الشخصية  ،ومف ثـ
فكيف يجوز اإلبقاء عمى العقوبة التي روعي في تحديدىا وصف الجريمة عمى نحو معيف ،
1

) ( ٓكٔى ًَ ٢أذ ٞػحٍٓ – شحترس جُهـأ ك ٢جُكٌْ جُؿ٘حتٍٓ - ٢ؾغ سحذن – ص . 331
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رغـ عدـ صحة ىذا الوصف وداللتو الخاطئة عمى خطورة المتيـ  ،وربما كاف لموصف
القانوني الصحيح أثر مختمف عف تقدير ىذه الخطورة وبالتالي تقدير العقوبة

()5

.

أيض ا ىذا الرأي محل نظر  ،كوف أف محكمة النقض عندما تنظر في الدعوػ المعروضة
أماميا فإنيا تنظر فييا مف كافة الجوانب  ،فإف وجدت أف الوصف الصحيح لو أثر في تقدير
عقوبة المتيـ  ،فإنيا تقوـ بنقض الحكـ  ،وبالمقابل إف وجدت أف العقوبة ال مجاؿ لمتقدير
فييا فإنيا تقوـ بتصحيح الحكـ دوف نقضو  ،وىذا ما يتفق مع مبدأ الرقابة السميمة لمحكمة
النقض عمى سلمة وصحة تطبيق القانوف .

رابعا  :اإلضرار بمصمحة المتيم -:
قيل بأف لممتيـ مصمحة أكيدة في نقض الحكـ واعادة المحاكمة ميما كانت العقوبة مبررة ،
فمف مصمحتو أف توصف جريمتو بالوصف الصحيح ليا إذا كاف الوصف الذؼ أديف بمقتضاه
أكثر إض ار ار بو  ،واذا أديف المتيـ عف تيـ متعددة فإف لو مصمحة في أف يقضي ببراءتو مف
احداىا إذا كانت ىذه التيمة ستعتبره عائدا فييا بعد إذا ارتكب أخرػ  ،وال يمكف مطمقا
استبعاد اآلثار الجنائية لمحكـ مف العقوبة المحكوـ بيا  ،فإذا تعمقت بعض اآلثار الجنائية
بتكييف قانوني خاطئ فل مبرر لإلبقاء عمى ىذا التكييف بحجة أف العقوبة مبررة

1

) ( ٓكٔى ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ – ١ٝؾغ سحذن – ص ٓ . 683كٔى ػِ ٢جٌُ٤ي ٍٓ -ؾغ سحذن – ص . 530
2
) ( أٓ٘٤س جٍُ٘ٔ – ٍٓؾغ سحذن -ص . 36

121

()2

.

وىذا رأي محل نظر  ،وذلؾ أف محكمة النقض عندما تقوـ بتصحيح الخطأ الذؼ وقع في
الحكـ  ،فإنيا تقوـ بتصحيح كافة اآلثار الجنائية المترتبة عمى ىذا الخطأ  ،فصلحيتيا ليست
مقتصرة فقط عمى الخطأ الذؼ وقع في الحكـ  ،بل عمى كافة الجوانب المتعمقة والمرتبطة بيذا
الخطأ  ،وىذا مف صميـ صلحيات محكمة النقض في الرقابة عمى سلمة األحكاـ وعدـ
تناقضيا .
وقيل أنو إذا أخطأت المحكمة في تقدير حالة العود  ،واعتبرت المتيـ عائدا خلفا لمقانوف فإنو
ال يعرؼ مدػ تأثير ىذا الخطأ في تقدير المحكمة ميما كانت العقوبة مبررة  ،ىذا فضل عف
تأثير ذلؾ في مدة رد االعتبار في ىذه الحالة

(ٔ)

.

خامسا  :التوسع في النص القانوني -:
قيل بأف المادتيف  141 ، 144المتيف أقامت عمييما محكمة النقض الفرنسية نظرية العقوبة
المبررة قد وردتا عمى سبيل االستثناء  ،وىما يتعمقاف بحالتيف ال فائدة فييما مف نقض الحكـ ،
وقد شمل التوسع في تطبيق ىاتيف المادتيف حاالت أخرػ رغـ توافر مصمحة المتيـ في نقض
الحكـ

()2

.

غير أننا بصراحة نرى أن التوسع في تطبيق النظرية استنادا لممادتين المتيف تـ تقنينيما في
قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي بنص المادة  ، 895والذؼ جاء النص واضحا ال لبس فييا

1

) ( أقٔى كطك ٢سٍٍٓ – ٌٝؾغ سحذن – ص . 433
2
) ( ٓكٔى ػرى ٌذ ٚجُورالٍٓ – ١ٝؾغ سحذن –ص ٓ . 682كٔى ًَ ٢أذ ٞػحٍٓ – ٍٓؾغ سحذن –ص . 356
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 ،حيث وضح

أنو طالما العقوبة المحكوـ بيا ىي نفس العقوبة الواردة بالنص الواجب

التطبيق فل حاجة لمحكمة النقض لنقض الحكـ  ،انما تقوـ بتصحيحو  ،فالتوسع ىنا ال
ييدؼ إلى غايات الضرر في مصمحة المتيـ بقدر ما ىي تيدؼ إلى التطبيق القانوف
واقتصار أمد التقاضي .
وقيل أف نص المادتيف قد صدر العتبارات سياسية وأمنية ال أكثر  ،وىذه األسباب قد زالت
تماما ولذا كاف يجب العدوؿ عنيا  ،إضافة إلى وجود عيب كبير في صياغة نص المادة 10
مف قانوف النقض المصرؼ  ،حيث جاء مضطربا في صياغتو ومعيبا لدرجة أنو قد أشار إلى
نظرية العقوبة المبررة بدوف أف يسمييا باسميا

()5

.

ولم يوضح ىذا الرأي بصراحة ما ىي العتبارات السياسية واألمنية التي أثرت عمى محكمة
النقض لتأخذ بيذه النظرية  ،وىل لمسياسة أثر عمى سير عمل محكمة النقض لتطبيق العدالة
 ،والتي تعتبر أعمى ىرـ قانوني في الدولة ؟ وىل لمسياسة أو األمف علقة بمضموف النظرية
وفحواىا ؟
إضافة إلى القول بأف صياغة النص المصرؼ جاء معيبا ولـ يسميا باسمو  ،فإف ىذا رد
واىي ال مبرر لو  ،فالمسميات ىي مف خمق الفقو والقضاء  ،أما المشرع غالبا ما يضع
النصوص ويسردىا  ،والقضاء ىو مف يطبقيا ويخرج فحواىا  ،والفقو يقوـ بتعريفيا وشرحيا .

1

) ( ٌؤٝف ػر٤ى – ٍٓؾغ سحذن –ص . 112
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المبحث الثالث
موقف الباحث من نظرية العقوبة المبررة

بعد أف رأينا الجدؿ الفقيي الذؼ أثير حوؿ تقييـ نظرية العقوبة المبررة  ،وقد لمسنا بوضوح
مدػ االختلؼ القائـ بيف ىذه االتجاىات والذؼ وصل إلى حد ما ىو مؤيد ومعارض لنظرية
العقوبة المبررة  ،فنرػ مف جانبنا أف لنظرية العقوبة المبررة جوانب ايجابية عدة قد لمسناىا
خلؿ ىذه الدراسة وىي عمى النحو التالي -:
أولا  :أن نظرية العقوبة المبررة نشأت لكي تقيم التوازن بين قاعدتين أساسيتين  ،أوليما أف
كل مخالفة لمقانوف تجيز لمحكمة النقض إبطاؿ الحكـ  ،وثانييما ضرورة عدـ قبوؿ أؼ طعف
ال يكوف لصاحبو مصمحة في إقامتو  ،وبالتالي فإف األىمية تكمف في الحاالت التي يتعيف
فييا عمى محكمة النقض أف تقرر إحالة الدعوػ إلى محكمة الموضوع  ،إذ تستطيع استنادا
ليذه النظرية أف ترفض نقض الحكـ عمى الرغـ مما يشوبو مف عيب  ،وتقوـ بتصحيحو بدال
مف اإلحالة إلى محكمة الموضوع وتنتيي الدعوػ بالتالي أماـ محكمة النقض .
ثانيا  :إن القانون قد أخذ بيذه النظرية تفاديا لعودة القضايا إلى محكمة الموضوع من جديد
 ،ألنو في نياية األمر ال يحقق مصمحة عممية لمطاعف ما دامت العقوبة ستبقى كما ىي ،
ومف ثـ يكفي في ىذا الخصوص أف تقوـ محكمة النقض بتصحيح الخطأ دوف نقض الحكـ .
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وقضاء قبل ولوجيا إلى التشريعات المقارنة
ثالث ا  :أن نظرية العقوبة المبررة قد طبقت فقي ا
ا
 ،باإلضافة إلى الطابع العممي الذؼ تغمب عمى الجانب النظرؼ  ،فضل عف أف الضرورات
العممية الحالية تتطمب ذلؾ .
رابع ا  :ونتفق مع ما ساقو استاذنا الدكتور ساىر الوليد أن عدم األخذ بنظرية العقوبة
المبررة سيؤدي حتما إلى اإلسراف في نقض األحكام  ،فضل عف أف األخذ بيا سوؼ يؤدؼ
إلى اختصار أمد التقاضي والحد مف اعادة المحاكمات .
خامس ا  :وردا عمى ما ساقو الفقو المعارض لمنظرية عن أن النظرية تتعارض مع مصمحة
المتيم في تقدير العقوبة فيما لو تـ رد طعنو واعماؿ النظرية  ،فإف محكمة النقض عندما
تقوـ بتصحيح الخطأ الذؼ وقع في الحكـ  ،فإنيا تقوـ بتصحيح كافة اآلثار الجنائية المترتبة
عمى ىذا الخطأ  ،فصلحيتيا ليست مقتصرة فقط عمى الخطأ الذؼ وقع في الحكـ  ،بل عمى
كافة الجوانب المتعمقة والمرتبطة بيذا الخطأ  ،وىذا مف صميـ صلحيات محكمة النقض في
الرقابة عمى سلمة األحكاـ وعدـ تناقضيا  ،وبالتالي إف وجدت أف الوصف الصحيح لو أثر
في تقدير عقوبة المتيـ  ،فإنيا تقوـ بنقض الحكـ  ،وبالمقابل إف وجدت أف العقوبة ال مجاؿ
لمتقدير فييا فإنيا تقوـ بتصحيح الحكـ دوف نقضو  ،وىذا ما يتفق مع مبدأ الرقابة السميمة
لمحكمة النقض عمى سلمة وصحة تطبيق القانوف .
سادسا  :إن التشريعات المقارنة ( الفرنسي  -المصرؼ – الفمسطيني ) والتشريعات األخرػ
التي تأخذ بالنظرية  ،لو اقتنعوا بأن ىذه النظرية ليست ليا أىمية قانونية لما أقروىا في
تشريعاتيم  ،وألىمية ىذه النظرية أقرتيا التشريعات بنصوص صريحة .
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الخاتمة
الحمد هللا الذؼ بنعمتو تتـ الصالحات والنعـ  ،والصلة والسلـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا
دمحم وعمى الو وصحبو أجمعيف  ،أما بعد ،،
ذكرنا في مقدمة ىذه الدراسة أف نظرية العقوبة المبررة قد حظيت باىتماـ كبير مف قبل قضاء
ٍ
بشكل كبير  ،بحيث أصبحت
محكمة النقض  ،وساىمت في بروز معالميا إلى الواقع العممي
عمدت في ىذه الدراسة البحث
التشريعات تتوالى في تقنينيا واقرارىا لضرورتيا العممية  ،ولذا
ُ
في ىذه النظرية ومدػ تطبيقيا وبياف شروطيا والتعرض لمفيوميا وتاريخيا  ،وبينت معالميا
الدفينة  ،فأشرت مف خلؿ ىذه الدراسة إلى أىـ التطبيقات التي يمكف أف تثار بشاف نظرية
العقوبة المبررة  ،ومدػ إمكانية تطبيقيا واعماليا في الكثير مف المواضع  ،كما تناولت رأؼ
الفقو والقضاء فييا  ،وقد سعيت مف خلؿ ذلؾ تفنيد النصوص االجرائية المتعمقة بالنظرية .
وسعيت جاىدا تناوؿ ىذه النظرية مف جوانب مختمفة وتأصيميا مف خلؿ ربط الجزئيات
بالكميات  ،حتى تكوف الدراسة ذات رؤية شمولية في محاولة لتحديد الخطوط الرئيسية
لمموضوع  ،كما تطرح بعض األفكار التي لـ تنل بعد حظيا مف الدراسة المتعمقة  ،فكل
الدراسات التي تناولت ىذه النظرية ما ىي إال شروحات موجزة ومختصرة  ،وبفضل هللا وبعد
جيد وعناء كبير في تجميع المراجع والمؤلفات التي تناولت الموضوع  ،أتمنى بأف أكوف
قدمت دراسة شاممة ووافية لنظرية العقوبة المبررة محيطا بكل جوانبيا وتفاصيميا  ،وقد أكوف
وجدت صعوبة في تطويع بعض االفكار لتتماشى مع موضوع الدارسة  ،وأحيانا كنت أنقل
تمؾ األفكار بقميل مف التصرؼ وأعزؼ ىذا األمر لندرة الدارسات المعمقة في ىذا الموضوع ،
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وقد خمصت في نياية ىذه الدراسة إلى جممة مف النتائج والتوصيات التي يمكف إيجازىا عمى
النحو التالي :

أولا  /النتائج -:
 -4يجب أن يكون لمطاعن مصمحة شخصية وحقيقية في نقض الحكـ المطعوف فيو ،
وتتحدد ىذه المصمحة في ضوء الفائدة التي قد تعود عمى الطاعف مف وراء نقض الحكـ
بسبب البطلف أو الخطأ في القانوف  ،وبالتالي فإنو ال تكوف ىناؾ مصمحة حقيقية لمطعف
المقدـ مف المحكوـ عميو في الحكـ الصادر باإلدانة  ،إذا كاف وجو الطعف ىو الخطأ في
تطبيق القانوف ال يستفيد المحكوـ عميو مف تصحيحو ألف العقوبة المقضي بيا تدخل في
حدود العقوبة التي يجب الحكـ بيا وفقا لمتطبيق السميـ لمقانوف  ،وىذا ما يطمق عميو بنظرية
العقوبة المبررة .
 -1تنطمق العقوبة المبررة مف مقدمة مقتضاىا أف المصمحة في إلغاء الحكم تنتفي طالما
كانت العقوبة المحكوـ بيا أساسا قانونيا متمثل بالوقائع الثابتة في الحكـ .
 -3يتمثل مضموف نظرية العقوبة المبررة في انتفاء مصمحة المتيم في االعتراض عمى
الحكـ الصادر ضده والمشوب بخطأ في القانوف  ،إذا كانت العقوبة المحكوـ بيا تدخل في
حدود العقوبة الواجب الحكـ بيا في حاؿ عدـ توافر ىذا الخطأ .
 -1إف المادة ٖٗ٘ مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني والخاصة بنقض الحكـ
لمصمحة المتيـ والتي ذكرت أف لممحكمة مف تمقاء نفسيا أف تنقض الحكـ إذا تبيف ليا أنو
بني عمى مخالفة القانوف  ،إذ أف كل مخالفة لمقانوف ىي في حقيقتيا خطأ في حد ذاتو  ،وىذا
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سبب مغاير عما نتناولو في نظرية العقوبة المبررة  ،حيث أف المادة  381تقوـ محكمة
النقض بنقض الحكـ ولمصمحة المتيـ  ،أما المادة  ٖٜٙفيي المادة الخاصة بنظرية العقوبة
المبررة والتي ال نجد فييا مصمحة لممتيـ مف الطعف في الحكـ ما دامت العقوبة ستبقى كما
ىي دوف تعديل .
 -8توسع القضاء في تطبيق نظرية العقوبة المبررة  ،خصوصا وأف النظرية تعد مف صنع
القضاء الفرنسي  ،إذ أف محكمة النقض الفرنسية قد طبقت مضمونيا في حاالت عديدة ،
بالرغـ أف اإلقرار التشريعي لمدلوؿ النظرية ضيق كثي ار عف مضمونيا وفحواىا القضائي  ،إال
أف التطبيق القضائي ليذه النظرية وجد نفسو في توسع كبير لمنظرية  ،ولو تساءلنا عف
الحكمة أو العمة التي مف أجميا توسع القضاء في مجاؿ نظرية العقوبة المبررة  ،لبدت اإلجابة
عف ذلؾ بالقوؿ أف محكمة النقض قد فيمت نطاؽ المصمحة مف الطعف عمى نحو ضيق ،
وألف المحكمة قدرت ما تؤدؼ إليو النظرية عند التوسع فييا مف اعتبارات عممية تتمثل في
سرعة إنجاز الطعوف المنظورة أماميا مف ناحية  ،وعدـ عرقمة سير العدالة مف ناحية أخرػ .
 - 6يكمن األساس التاريخي ليذه النظرية في المادتين ٔٔٗ و ٗٔٗ من قانون تحقيق
الجنايات الفرنسي الممغي المتيف نصتا عمى عدـ قبوؿ طمب نقض الحكـ إذا بني عمى
الخطأ في ذكر نص القانوف وكانت العقوبة المحكوـ بيا في حدود العقوبة المقررة في القانوف
لمجناية أو الجنحة أو المخالفة  ،والجدير بالذكر ىنا بأف قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي
الحالي قد قنف ىذه النظرية في المادة  ، 895ثـ توالت التشريعات المقارنة في تقريرىا
كالمشرع المصرؼ والمشرع الفمسطيني .
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 - 1قد أصبح لنظرية العقوبة المبررة سند تشريعي سواء في القانوف الفرنسي أو المصرؼ أو
الفمسطيني  ،ولكف تطبيقاتيا المتوسعة حتى اآلف جعمت الطابع القضائي يغمب عمى كيانيا
إلى حد يمكف معو القوؿ بأنيا ما زالت نظرية قضائية سندىا التشريعي فقط محدود اإلطار .
 -5إف الوصف الصحيح لمجرـ الذؼ ارتكبو المتيـ  ،يمكف أف يكوف عامل فعاال في تقدير
العقوبة مف قبل قاضي الموضوع فيما لو لـ تقـ محكمة النقض إعماؿ نظرية العقوبة المبررة
وتصحيح الحكـ دوف نقضو  ،إال أنو إذا وجدت المحكمة أف الوصف الصحيح لو أثر في
تقدير عقوبة المتيـ  ،فإنيا تقوـ بنقض الحكـ  ،وبالمقابل إن وجدت أن العقوبة ل مجال
لمتقدير فييا فإنيا تقوم بتصحيح الحكم دون نقضو  ،وىذا ما يتفق مع مبدأ الرقابة السميمة
لمحكمة النقض عمى سلمة وصحة تطبيق القانوف ..
 - 9إف ىذه النظرية ل عالقة ليا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وال تتعارض معيا بأؼ
شكل مف األشكاؿ  ،فمحكمة النقض ىنا تقوـ بوظيفتيا األساسية وىي حسف تطبيق القانوف ،
والرقابة عمى سلمة أحكاـ محكمة الموضوع  ،واال لما قاـ القضاء والتشريع إقرار ىذه النظرية
.
 -40إف لنظرية العقوبة المبررة أثر ىام في حالة التعدد الحقيقي لمجرائم  ،فيناؾ حاالت
يمكف إعماؿ النظرية وتطبيقيا عمييا .
 -44إف كاف سبب البطلف راجعا إلى االخلؿ بحق الدفاع  ،فإنو ال مجاؿ لتطبيق نظرية
العقوبة المبررة  ،ألف البطلف يترتب عميو بطلف الحكـ الذؼ استند إلى اإلجراء الباطل .
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 -41ل يمكن لمحكمة النقض التصدي في مسألة التكييف عندما يكون التكييف الخاطئ
ىو جناية والصحيح جنحة  ،فينا يجب عمى المحكمة نقض الحكـ ال تصحيحو  ،وذلؾ ألف
التصحيح يجب أف يكوف بنفس النوع  ،فإذا كاف التكييف الخاطئ ىي جنحة  ،فيجب أف
يكوف التكييف الصحيح ىو جنحة وذلؾ تحقيقا لشروط نظرية العقوبة المبررة والتي قمنا
بدراستيا .
 - 43في ظل اختلؼ القوانيف الجزائية في شأن عقوبة الفاعل والشريك  ،فيجب عمى
المحكمة اف تنقض الحكـ وال تصححو  ،ألف اعماؿ النظرية يجب اف يكوف ىناؾ تساوؼ في
العقوبة بيف الفاعل والشريؾ .
 -41إف لنظرية العقوبة المبررة مبررات عممية تكمن في الحد من الطعون  ،فل محل لشغل
المحكمة بطعوف ال مصمحة ألحد منيا  ،ولف يترتب عمييا تعديل منطوؽ الحكـ لمصمحة
المحكوـ عميو .
 -48إف محكمة النقض عندما تقوـ بتصحيح الخطأ الذؼ وقع في الحكـ  ،فإنيا تقوـ
بتصحيح كافة اآلثار الجنائية المترتبة عمى ىذا الخطأ  ،فصلحيتيا ليست مقتصرة فقط عمى
الخطأ الذؼ وقع في الحكـ  ،بل عمى كافة الجوانب المتعمقة والمرتبطة بيذا الخطأ  ،وىذا مف
صميـ صلحيات محكمة النقض في الرقابة عمى سلمة األحكاـ وعدـ تناقضيا .
 -46ندرة األحكام الخاصة بنظرية العقوبة المبررة في قضاء غزة  ،بل نكاد أف ال نجد أؼ
حكـ مطبق في قضاء غزة  ،رغـ أف النظرية منصوص عمييا بصريح القانوف  ،وعند سؤالنا
ليـ  ،لـ نجد أؼ إجابة واضحة منيـ بخصوص تطبيق نظرية العقوبة المبررة .
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ثانيا  /التوصيات -:
 -1نوصي بعدـ التوسع بشرط " مخالفة القانون "  ،وذلؾ ألف ىذا الشرط يعد سبب مف
أسباب نقض الحكـ  ،وبالتالي يجب عدـ الخمط بينو وبيف نظرية العقوبة المبررة ألف
مخالفة القانوف سبب مف أسباب النقض وليس تصحيح الحكـ .
 -2نوصي بضرورة حصر نطاقيا في مجاؿ ضيق ألنيا وجدت لمعالجة حاالت
استثنائية ال يجوز التوسع فييا بحيث تصبح ىي األصل والخروج عنيا ىو االستثناء
 ،ونرػ باقتصار بتطبيق نظرية العقوبة المبررة عمى الحاالت التي وردت في
النصوص التي أقرتيا  ،وعدـ التوسع فييا وىدـ القيمة القانونية التي خمقت مف
أجميا .
 -3نوصي محكمة النقض الفمسطينية بغزة بتطبيق ىذه النظرية  ،والتي عانيت بأف أجد
ليا أؼ حكـ يتعمق بنظرية العقوبة المبررة ولـ أجد  ،فإنني أتوجو ليـ بيذه الدراسة
لكي يقوموا بإعماؿ ىذه النظرية والحد مف الطعوف التي ترفع أماميا ما دامت
المصمحة منتفية والنتيجة واحدة .
 -4نوصي القضاء في قطاع غزة  ،بتطبيق صريح القانوف بشأف التساوؼ بيف عقوبة
الفاعل األصمي والشريؾ  ،وذلؾ إلمكاف تطبيق نظرية العقوبة المبررة إذا تطمب ذلؾ
وبما ال يتعارض مع مبدأ تفريد العقوبة .
 -5نوصي بضرورة عقد ورشات عمل لمقضاة في قطاع غزة  ،وذلؾ لشرح ليـ مكنوف
ىذه النظرية وفحواىا  ،والجوانب اإليجابية التي تتخمميا النظرية لمحد مف الطعوف التي
ترفع أماـ محكمة النقض  ،والتي تكوف المصمحة فييا منتفية تماما ما دامت العقوبة
ستبقى كما ىي دوف تعديل .
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 الرباط – . 1001 -46مأموف سلمة  -حدود سمطة القاضي الجنائي في تطبيق القانوف – ب ط  -دار
الفكر العربي – القاىرة . 4918 -
 -41دمحم زكي أبو عامر– شائبة الخطأ في الحكـ الجنائي – ب ط  -دار المطبوعات
الجامعية – االسكندرية . 4958 -
 -45دمحم عابديف – الطعف بالنقض في المواد الجنائية – ب ط  -منشأة المعارؼ
باإلسكندرية – . 1001
 -49محمود عبد ربو القبلوؼ -التكييف في المواد الجنائية – ب ط -دار الفكر الجامعي
– االسكندرية – . 1003
 -10مصطفى صخرؼ – طرؽ الطعف في االحكاـ الجزائية – ب ط  -مكتبة دار الثقافة
لمنشر والتوزيع – عماف – . 4995
 -14ناىد العجوز  -كيفية رفع الطعف بالنقض في االحكاـ الجنائية مف التقرير بالطعف
حتى الحكـ في النقض – ب ط – منشأة المعارؼ باإلسكندرية – . 1000
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 -11ياسيف خضير المشيداني  -التيمة و تطبيقاتيا في القضاء الجنائي  -ط  - 1دار
الثقافة لمنشر والتوزيع – عماف – . 1040

ثالث ا  /الرسائل العممية -:
 -4جواىر الجبور  -السمطة التقديرية لمقاضي في إصدار العقوبة بيف حدييا األدنى واألعمى
 رسالة ماجستير مقدمة لجامعة الشرؽ األوسط . 1043 - -1دمحم صالح العادلي – حق الدفاع أماـ القضاء الجنائي – رسالة دكتوراه مقدمة لكمية
الحقوؽ بجامعة القاىرة . 4991 -
 -3دمحم عمي الكيؾ – رقابة محكمة النقض عمى تسبيب األحكاـ الجنائية – رسالة دكتوراه
مقدمة لكمية الحقوؽ بجامعة االسكندرية .4955 -
 -1مقرؼ آماؿ – الطعف بالنقض في الحكـ الجنائي الصادر باإلدانة – رسالة ماجستير
مقدمة لكمية الحقوؽ بجامعة منتورؼ – الجزائر – . 1044
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رابعا  /األبحاث والمجالت العممية والمقالت -:
 -4أحمد علـ ضاىر -جريمة التحريض وفقا لقانوف العقوبات رقـ  11لسنة – 4936
بحث مقدـ استكماال لمحصوؿ عمى درجة مادة القانوف الجنائي  -كمية الدراسات العميا -
كمية الحقوؽ  -جامعة األزىر – غزة . 1048 -
 -1غازؼ حنوف خمف – العقوبة المبررة – مجمة جامعة بابل – العموـ االنسانية – المجمد
 – 41العدد . 1001 – 1
 -3عماد دمحم التميمي  -التفريد الجزائي – بحث مقدـ لجامعة البمقاء التطبيقية – كمية الزرقاء
الجامعية – األردف .

خامسا  /المراجع األجنبية ( فرنسي – إنجميزي ) -:
1 Adrien Lalanne – Théorie de la peine justifiée – paris – 2001 .
2- Jean Bernard Denis – La distinction du droit penal general et
du droit penal special – 1977 .
3- John Rawls - The theory of justified - Harvard University
Press - sixth printing – 2003 .
4- VIVIEN STERN - penal justice and penitentiary- Reforms
.,some positive Experience, London,1998 .
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-:  مراجع إلكترونية عربية/ سادس ا
–  ٓؿِس جُٔكحٓحز٢ٌ كٞذس جُٔرٌٍز – ٓوحٍ ٓ٘شٞس جُؼو٣ٍ – ٗظ٢ٗ جُشِوح٢هٞ أقٔى ش-1
2 1988 -ٍذٞجًطٝ ٍجُػحٖٓ – سرطٔرٝ جُؼىوجٕ جُسحذغ
http://www.startimes.com/?t=17772463
ٗسٝهغ ٓىٞٓ ٠ٌِ ػٞٔس – ٓوحٍ ٓ٘شَٜ جُط٣ضؼىٝ طقٍُٞ ج٤٤ ضـ- ٖٖ جُكس٤هٞ ذ-2
2 ٢جُوؼحء جُٔـٍذٝ ٕٞٗجُوح
http://mofawad.blogspot.com/2013/10/blog-post_6092.html
2 ٖ جُشٍم٤ٗجٞهغ ٓإسسس هٞٓ ٠ٌِ ػٞذس – ٓوحٍ ٓ٘شٞى جُؼو٣ٍ ضل-3
http://www.eastlawsacademy.com/ForumPostView.aspx?I=446&H
س٤ّٗٞٗ جُوحِٞهغ جُؼٞٓ ٠ٌِ ػٞذس جُٔرٌٍز – ٓوحٍ ٓ٘شٞس جُؼو٤ُ – جشٌح٢ٗح٤ٔ ٓكٔى جُك-4
2 – جُٔـٍخ
http://www.marocdroit.com

-:  مراجع إلكترونية أجنبية/ سابع ا

1-

Roux, CRITIQUE DE LA THÉORIE DE LA PEINE

JUSTIFIÉE :
http://ledroitcriminel.fr/la_science_criminelle/penalistes/le_proces_penal/instruction/roux_p
eine_justifiee.htm
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2- Louis Bore, Théorie de la peine justifiée : du passé :
/http://forum-penal.dalloz.fr/2011/01/31/theorie-de-la-peine-justifiee-du-passe

3- Cour de cassation, Chambre criminelle, France, 15 décembre
2010, 09-87651 :
http://www.juricaf.org/recherche/%22Code+civil%22+%22article+598%22/facet_pays%3
AFrance

4- Guillaume DRAGO, la Théorie de la peine
justifiée :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiersdu-conseil/cahier-n-31/observatoire-de-jurisprudence-constitutionnelle-chronique-n3.96758.html

5- La théorie de la peine justifiée :
/http://www.lexeek.com/droit/25751-theorie-peine-justifiee

6- Jean Larguier "Droit pénal de affaire", libraire Armand Colin :
http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-penal-des-affaires-a121606484

7- Définition et cadre juridique du droit pénal des Affaires :
http://www.barreau92.com/espace-entreprises/droit-penal-des-affaires/droit-penaldes-affaires.html

8- Francis Kernaleguen, Institutions judiciaries :
http://www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_1994_num_7_3_2171_t1_0413_0000_1#
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تاسع ا  /القوانين -:
 -4قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي الصادر في  34ديسمبر لسنة .4981
 -1قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة . 1004
 -3قانوف العقوبات الفرنسي  11يوليو  4991وفقا آلخر تعديلتو . 4991
 -1قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  46لسنة  4960المطبق بالضفة الغربية .
 -8قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  11لسنة  4936المطبق بقطاع غزة .
 -6قانوف العقوبات المصرؼ رقـ  85لسنة  4931وفقا آلخر تعديلتو رقـ  30لسنة
. 1003
 -1قانوف محكمة النقض المصرية رقـ  81لسنة . 4989
 -5قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقـ  1لسنة . 1004

ثامنا  /مجموعات وأحكام -:
 -4مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية – القسـ الجزائي  -حتى سنة . 1003
ٞٓ -1هغ هحٗ ٕٞكِسـwww.qanon.ps : ٖ٤
 -3مجموعة مختارة مف أحكاـ النقض الفمسطينية ( راـ هللا – غزة ) – موقع المقتفي :
/http://muqtafi.birzeit.edu
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44
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61
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65
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18
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90
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405
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409
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