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مــقـــدمــة 

 

 إلى كضع تكازف بيف حؽ رميالمحاكمة العادلة ىدؼ لكؿ منظكمة جزائية ت

الدكلة بصفتيا ممثمة لمشعب في تكقيع العقاب ك السعي الجاد إلى تحقيؽ ذلؾ ك بيف 

 حتى تثبت إدانتو بمكجب حكـ مء ىذا الشعب في ككنو بر كؿ فرد مف  يمتمكواـ

. نيائي 

فعند السعي كراء كشؼ الحقيقة عف كقائع يصفيا القانكف بالجريمة يتعيف إنزاؿ 

ادىا لمرتكبييا حتى يقتص المجتمع مف مرتكب الجريمة ك ذلؾ فىذه الكقائع ك إس

. بتكقيع العقاب العادؿ الذم ال يحتمؿ الشؾ فيمف كقع عميو 

فبل تحقؽ إجراءات الدعكل ك باألخص إجراءات التحرم ك التحقيؽ بنكعية  

ضمانا لمكصكؿ إلى الحقيقة خاصة أماـ اختبلؼ الجرائـ ك تنكعيا كاختبلؼ الكقائع 

 القانكف لمقضاة مسارا محددا ك كحيدا لمتحقيؽ عطيفي الجـر الكاحد ، فبل يمكف أف م

. في كؿ جريمة دكف أف يشرؾ المتيـ بارتكابيا 

 أقكاؿ الخصـك ك كؿ أطراؼ سماع كضمانا لذلؾ ألـز المشرع  المحكمة 

غة المنصكص عمييا دستكرا ، ك إف كجد جيؿ ؿ باؿ مدنية  كأطراؼ الدعكل مف شيكد

يؤدم اليميف القانكنية قبؿ نقؿ األقكاؿ إلى سمع   كجكد مترجـ  بيذه المغة ألـز



 ب 

 

 الجزائية أف تككف شفاىية   المحاكمة  أف األصؿ في جميع إجراءات المحكمة ، ذلؾ

. ك بحضكر الخصـك ك تطرح األدلة عمييـ لمناقشتيا 

ك ال يككف في صالح المتيـ بأم جريمة كانت درجتيا المثكؿ أماـ المحكمة 

دكف كجكد مف يقـك عمى تكجيو أقكالو نحك تبياف الحقيقة التي تطالب المحكمة 

. بالكصكؿ إلييا 

ك لتغطية ىذا الجيؿ بالقانكف يمجأ المتيـ إلى االستعانة بالدفاع الذم تككؿ لو 

 ك يمكف  , مساعدة العدالة باإلضافة إلى الدفاع عمى مف أككمو لمقياـ بذلؾةميـ

إرجاع أصؿ الدفاع إلى حؽ اإلنساف الطبيعي في الدفاع عف نفسو ضد كؿ ضرر أك 

لى إتيّدده في حياتو أك جسده ك صحتو أك مالو أك حريتو أك عرضو ك شرفو ، مأذل 

دراؾ بالنسبة لمف  درجة أف ىناؾ مف يرل بأف اإلستعانة بالمدافع تعبير عف كعي كا 

.  ال يممؾ مدافعا أكثر جدية ممفجيؿ القانكف ،  ك نظرة المحكمة لو 

أغمب التشريعات العقابية، ك المشرع تبنتيا  الدفاع مف الحقكؽ التي فيفالحؽ 

التحقيؽ ؾ ذلؾ ك ألـز المحكمة قبؿ أم مرحمة ميمة مف مراحؿ الدعكل نى الجزائرم تب

أك المحاكمة أف يسأؿ المتيـ إف كاف يريد حضكر المدافع أك تعطى لو فرصة 

. لتحضيره أك يطمب ذلؾ مف المحكمة التي تتكلى تعيينو

ك سكاء قاـ المتيـ بالدفاع عف نفسو بنفسو أك اختار دفاعا يساعده في ذلؾ ال 

يتحقؽ أصؿ البراءة إذا لـ تعطى لو الكسيمة التي عف طريقيا يثبت ىذا األصؿ كذلؾ 



 ت 

 

بداء الدفكع التي مف خبلليا بنفي ما نسب إليو مف تيـ ك تمـز المحكمة إعف طريؽ 

. بإجابتيا ك التطرؽ إلييا إما قبكال أك رفضا 

فالدفكع ىي الكسيمة الكحيدة التي تمكف أطراؼ الدعكل مف طرح األدلة أماـ 

 ءدابتتحقؽ بمكجبيا المحاكمة العادلة ك المكازنة بيف حؽ االتياـ ك حؽ إؼالقضاء 

. الػدفكع 

 أىمية دراسة الدفكع التي تعتبر أساس الدفاع أماـ المحاكـ بيفك مف ىنا نت

 ءدابلحديث عف حقكؽ الدفاع دكف أف نعطي لو الحؽ في إؿالجزائية ، فبل مجاؿ 

  ,طراؼ مف دفكعاأل قثار ما أ فيككف الحكـ أك القرار معيبا إذا لـ يتعرض إلى ,الدفكع

 كما  , مف تمقاء نفسوثرىاك يككف معيبا إذا كانت الدفكع متصمة بالنظاـ العاـ ك لـ م

 . الدفكع ءدابيككف معيبا إذا لـ يعطي الفرصة إل

التي اأُلطر أك الخطكط  إذا لـ يعطى ألطراؼ الخصكمة الجزائية  أنوفالمبلحظ

   الدفع يفقدكف بذلؾ أىـ ما يمكنيـ مف الحفاظ عمى حقكقيـ ءدابيتبعكنيا في إ

 الدفع محمي قانكنا حتى يككف ءدابكحرياتيـ ، ك بالمقابؿ جعؿ ىذا المسار أك مسار إ

.  الدعكل الجزائية كبالنتيجة تكقيع العقاب مف عدمو  فيممزما لمف لو سمطة الفصؿ

يف لمينة الدفاع مف سارـ تمكيف الـ فيكما تتجمى  أيضا أىمية المكضكع

 لدفع المكضكعي المنتجؿمحكمة العميا مف تطبيقات اؿت بو دمعرفة بعض ما جا
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 تعالج أغمب الدفكع اكجعميا كركائز يمكف االعتماد عمييا عند الدفاع خاصة ك أنو

. د كجكد اإلنكار مف المتيـ فالتي يمكف أف ُيمجأ إلييا ع

 فيمكف أف , بالنسبة لممحاميف فقط كجية دفاع ا أىميتوفيكما ال تقتصر فقط 

لقانكف مف طمبة كقضاة أك حتى عامة الناس لككنيا ؿيستفيد منيا كؿ باحث ك دارس 

. تعالج مسائؿ ىي في حقيقتيا مف كاقع المجتمع

ك دراسة مكضكع الدفكع ىي دراسة كاسعة جدا إذا الحظنا المصادر المختمفة 

ثرت دراسة الدفكع المكضكعية الرتباطيا الكثيؽ بالجانب العممي ك ما آك قد  ,ليا 

. عمييا التطبيقات القضائية بكؿ درجاتيا في مدل احتراميا لمدفع المكضكعي 

 كذلؾ األمر بالنسبة لقمة الدراسات العممية أك الكتابات في ىذا المكضكع إف لـ

 منعدمة تماما إذا تكممنا في االختصاص ، ك خاصة الدراسات المتعمقة نقؿ أنيا

 .بالقانكف الجزائرم 

 نجد أف مكضكع الدراسة جديد كميا خاصة مف ناحية تناكلو اتنافإذا الحظنا مكتب

. لممكضكع مف جانب دراسة الدفكع ك مدل ارتباطيا بكجكد أك زكاؿ أركاف الجريمة 

فعند دراسة الدفكع المكضكعية ك بطبيعة الحاؿ أماـ المحاكـ الجزائية ألف الدفع 

 أك جزائيا    يختمؼ ك تختمؼ قكاعده باختبلؼ القانكف الذم يحكمو مدنيا كاف أك إداريا

أك عقابيا أك متعمقا بقكاعد اإلثبات الجزائي أك المدني ك غيرىا ، سنتكلى دراسة الدفكع 
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كتكافر شركطيا بحيث إذا     التي تتعمؽ باألركاف المككنة لمجريمة مف ناحية صحتيا 

أثيرت بالشكؿ الصحيح يترتب عميو الحكـ بالبراءة متجنبيف بذلؾ الدفكع التي تككف 

نتيجتيا امتناع العقاب أك التخفيؼ مف المسؤكلية ألف التطرؽ إلييا يكسع المكضكع 

.  كالتفصيؿ فييا ةدراساؿأكثر ، ك ىذا ال يمنع مف أنيا مكاضيع تحتاج إلى 

تككف مستمدة مف قانكف العقكبات قد كىذه الدفكع المكضكعية تختمؼ مصادرىا ؼ

كصؿ بينيا في أنيا تتعمؽ اؿ ىمزة ك,  جرائية لو أك مف القكانيف اإلالمكممةك القكانيف  

  ك ىي  , بالشكؿالمكضكع مف جية ثانية اؿ بىابأركاف الجريمة مف جية ، ك تعمؽ

أثر الدفع : تخضع في التقدير إلى محكمة المكضكع ك ىذا التقدير يطرح إشكاال حكؿ 

معالجة  ك حتى نستطيع , عمى الخصكمة الجزائيةالمكضكعي النافي ألركاف الجريمة

 تطرح مجمكعة مف المسائؿ التي يترتب البحث فييا إجابة تو ىذا اإلشكاؿ ك دراس

: م اؿتاؿإشكالية الدراسة ك ىي ؾ

 ما ىي األحكاـ ك الخصائص المميزة لمدفع المكضكعي الجزائي عف باقي :أوال 

. الدفكع األخرل؟ 

  كيؼ يمكف تقسيـ الدفكع المكضكعية أماـ المحاكـ الجزائية ، عمى :ثانيا

. اعتبار أنو ال يمكف حصرىا ؟ 

.  ىؿ لممحكمة العميا دكر في حماية الدفع المكضكعي الجزائي ؟ :ثالثا
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خاصة أف أغمب الدفكع المكضكعية ال تتعمؽ بالنظاـ العاـ ك بالتالي ال يمكف 

لمحكمة المكضكع أف تثيرىا مف تمقاء نفسيا ك يقع ىذا العبء عمى المتيـ بصكرة 

 . إثارتوأكلى أك مف يتكلى الدفاع عنو أك مف لو مصمحة في 

 لـ يثرىا أم لكك ىذا ال يمنع المحكمة مف أف تتعرض مف تمقاء نفسيا حتى ك

طرؼ في الدعكل ألف ليا السمطة التقديرية الكاممة في البحث حكؿ مدل تكافر أركاف 

الجريمة حتى تقضي بالعقكبة ك ىك العمؿ األساسي لقضاة الحكـ بمختمؼ أنكاعو 

. جنايات أك جنح أك مخالفات 

 مف أركاف الجريمة ركفك يمكف القكؿ أف مف كاجب المحكمة التطرؽ إلى كؿ 

يبا مف الناحية عيككف الحكـ ـؼ  ,ك ال تنتظر مف الخصـك إثارتيا حتى تقضي بيا

. القانكنية الذم ال يبيف أركاف الجريمة المادية ك المعنكية باإلضافة إلى الركف الشرعي

 الحكـ الذم لـ ضك بذلؾ نستبيف أف األثر األساسي لمدفع المكضكعي ىك نؽ

 ك بذلؾ فقد لعبت المحكمة العميا دكرا أساسيا في ضماف ,يتطرؽ إليو قبكال أك رفضا 

إجابة الدفكع إذا أثيرت بشكؿ صحيح ، ك ال يفيـ مف ذلؾ أف المحكمة العميا كجية 

 ك إنما لعبت  ,عميا لمنقض ىي في جانب المتيـ الطاعف عند إثارتو لمدفع المكضكعي

ىذه األخيرة دكرا ىاما في محاكلة المكافقة بيف حؽ المتيـ أك الدفاع في إبداء ما يراه 

. مناسبا مف دفكع ك بيف حؽ المجتمع في تكقيع العقاب 
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فالمتيـ يككف في مركز ضعؼ نظرا لتزعزع مركزه القانكني بمجرد تكجيو التيمة 

فيحتاج بذلؾ إلى إعطائو الحؽ في الدفاع عف نفسو عف طريؽ إبداء الدفكع أماـ   1لو

. فتراض براءتو امحكمة المكضكع حتى يعيد مركزه إلى الحالة التي كاف عمييا ب

فمنح الحؽ لمنيابة كحدىا في إبداء دفكعاتيا ك أدلتيا في الدعكل دكف المتيـ 

يعد مساسا بحقكؽ الدفاع بالرغـ مف تمتعو بالبراءة أصميا ، إال أف نتيجة ذلؾ دائما 

 عميو الجانب رىي إدانة مف لـ يقدـ دفكعاتو القانكنية أماـ المحكمة ، ك ىذا ما سا

نتياج مسمؾ اإلدانة دكما في حالة األحكاـ االعممي في المحاكـ بمختمؼ درجاتيا في 

 ذلؾ نرجعو إلى تمكف المجتمع عف طريؽ النيابة مف إبداء دأك القرارات الغيابية  ك مر

 لغيابو أك عدـ  الدفكعات ك أدلة اإلدانة ، ك عدـ تمكف المتيـ مف إبداء دفكعاتو

. تبميغو 

  حكـ لقكاعد اإلجراءات الجزائية كفؿ لممتيـ المداف بسببق سفعندفالمشرع 

غيابي الحؽ في المجكء إلى إجراء المعارضة التي تمغي مباشرة ىذا الحكـ بمجرد 

. تسجيميا ، ك ىذا لسبب كحيد متمثؿ في عدـ التمكف مف إبداء الدفكع 

كر حكـ د عدـ تقديـ الدفكع في الدعكل الجزائية ىك صأثرالمبلحظ ىنا أف ؼ

غـ مف عدـ نصو الصريح ك رشرع باؿـغيابي ، ك بذلؾ ال نستطيع أف نقكؿ بأف اؿ

                                                 
1

صفحة د مف المقدمة  , 1991سنة , رسالة دكتكراة , ضمانات المتيـ في مرحمة التحقيؽ بيف القكاعد كالتطبيؽ , محدة محمد  
. 



 د 

 

 نحكار في سف قكاعد القانكف الجزائي سالجاـز عمى مسألة الدفكع المكضكعية إال أنو 

.  دفكع مفالحفاظ عمى حؽ كؿ متيـ في إبداء ما يراه مناسبا 

ك بما أف الدفكع ىي الكسيمة الكحيد التي تمكف أطراؼ الدعكل الجزائية مف 

عمييا إف قدمت بشكميا  محكمة المكضكع بالرد  ث تمـز م فييا بح تحقيؽ غايتيـ

القانكني فإننا نحتاج إلى تكضيح ىذه الدفكع التي بإمكانيا ىدـ أركاف الجريمة بالنسبة 

 .بيا أتُّيـ لمف

ك سنستخدـ في ذلؾ المنيج التحميمي ككنو يحقؽ أىداؼ الدراسة مع االستعانة 

  معالجة ليا مففي بعض المكاضع بالمنيج المقارف خاصة في المسائؿ التي ال نجد

 ك بذلؾ يمكف أف نستخمص نتائج  , دقيقة غير عالجيا بصكرة أنولمشرع الجزائرم  أكا

.  تخدـ مكضكع الدفكع المكضكعية امةق

 أماـ المحاكـ الجزائية  مع اإلشارة إلى أف دراسة مكضكع الدفكع المكضكعية

 المحكمة العميا في معالجتيا لكؿ دفع أقّرتو ما لك بصكرة كبيرة الذىاب إؿ يتطمب 

مف الدفكع المكضكعية حتى يككف ليا أساس قضائي خاصة في المسائؿ التي لـ 

يعالجيا القانكف بنص صريح ألف مسائؿ المكضكع كاسعة جدا ، ك ال يمكف حصرىا 

فتذىب المحكمة العميا إلى تفسيرىا ك محاكلة إظيار مدل تطابقيا مع القانكف مف 

. عدميا 
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نضرا لمنقص الذم شاب  م أساس ىذه الدراسة قفاجتيادات المحكمة العميا 

 فقياء  عميو المكضكع بحسب ما أجمعتقسيـ، لذلؾ سنأتي إلى القانكف في تكضيحيا

ركاف الجريمة ، فقد خصصت كؿ باب لمعالجة أللّتقسيـ الثبلثي ؿ في تبنييـ القانكف 

كؿ ركف ك ما يمكف أف يستخمصو مف دفكع متعمقة بو ، ك يسبؽ ذلؾ فصؿ تمييدم 

 الدفكع المكضكعية بصكرة خاصة ألنيا أساس المكضكع ، مفيـكحاكلت فيو إعطاء 

 . كعمى مف يقع عبء إثباتيا فكضحت تعريفيا ك شركطيا ك خصائصيا

اء الركف الشرعي ؼثـ حاكلت في الباب األكؿ تكضيح الدفكع التي تيدؼ إلى انت

 إال أننا عندما نّطمع  , األركافمف يعتبره لـ أف بعض الفقياء  إلىلمجريمة مع اإلشارة

عمى الدفكع  التي يمكف أف نثيرىا مف خبللو نجد أنيا دفكع تنفي الجريمة ككؿ بنص 

شرع  في ـصريح في القانكف كالدفع بتكافر سبب مف أسباب اإلباحة عندما صرح اؿ

. ، كذلؾ الدفع بالقانكف األصمح ..... "  ال جريمة  " المادةبداية نص 

اء الركف المادم ؼأما الباب الثاني فقد خصصتو لبياف الدفكع التي تيدؼ إلى انت

 رابطة فاء لمجريمة  ك كجدت أف مف أىـ الدفكع المثارة في ىذا الجانب ىي الدفع بانت

شرع الجزائرم ـغـ مف اإلشكاالت العديدة التي أثيرت فييا ك مكقؼ اؿر باؿسببيةاؿ

. منيا



 ر 

 

لؾ الدفع بكجكد مسألة فرعية ك ىك مف الدفكع التي يغفؿ عنيا الكثير بالرغـ  ذؾ

ستعممو طرؽ ك ا مف ذا اتخذمف األثر الذم يمكف أف  يرتبو ىذا الدفع عمى الدعكل إ

. ليب إثارتو الصحيحةاأس

ك الباب الثالث خاص بالدفكع التي تيدؼ إلى انتفاء الركف المعنكم لمجريمة، ك 

أىـ ما يمكف إثارتو ىك الدفع بصغر السف الذم يعدـ الجريمة ك ليس الصغر الذم 

ىذه في  األساسي مف الدفكع المعالجة ؼيخفؼ المسؤكلية حتى ال يتنافى ذلؾ مع اليد

 الميمةالدراسة ك المتعمقة فقط بنفي الجريمة ك ليس تخفيؼ العقكبة ، ك مف الدفكع 

كذلؾ الدفع بالجنكف ك الدفع باإلكراه ك حالة الضركرة التي ال نجد ليا أثر في التشريع 

.  الجريمة كتأثيرىا عمىالمكتكب بالرغـ مف أىميتيا 

ع الدفكع المثارة تيدؼ إلى نفي الجريمة بنفي أحد أركانيا ك ىك مايدخؿ مك جـ

في صمب مكضكعيا لذلؾ نجد أف جّميا تحتاج إلى إثارتيا مف قبؿ أحد أطراؼ 

 بتأسيس حكمو مقيدالخصكمة ك ىذا ال يمنع القاضي مف إثارتيا مف تمقاء نفسو ألنو 

الجريمة الثبلث ك إال تعرض ىذا الحكـ أك القرار أركاف بو بتكضيح مأك قراره ك تسب

. لمنقض 

فيككف بذلؾ مكضكع الدراسة منقكصا إذا لـ يأتي بأحكاـ أك قرارات ُنقضت لعدـ 

تكضيحيا ألركاف الجريمة ، ك ىذا ما حاكلت تكضيحو مف خبلؿ دراسة مكضكع 

. الدفكع المكضكعية أماـ المحاكـ الجزائية 



فصل تمهٌدي 

 ما هٌة الدفوع

 

تقـك المحاكمة العادلة عمى إتاحة الدفاع الذم يساعد المحقؽ ك القاضي 

فأكؿ مايتبادر لمذىف عند ذكر المحاكمة العادلة ىك ,  كالمتيـ عمى تبياف الحقائؽ

.  إعطاء الحؽ في تقديـ الطالبات كالدفكع ثـ اإلجابة عمييا مف طرؼ الييئة القضائية

فالدفع ىك حؽ الدفاع مف جانب المدعى عميو أك المتيـ يقابمو حؽ المدعي أك 

فالدعكل كالدفع أمراف متبلزماف في الخصكمة , في االلتجاء إلى القضاء ة الضحي

ألف كقكع الجريمة يرتب حؽ الدكلة في العقاب مستخدمة في ذلؾ الدعكل , الجزائية 

كينبغي , العمكمية تتكالىا نيابة عف المجتمع جية النيابة العامة كسمطة اتياـ كادعاء

 يدرأتحقيقا لضمانات المحاكمة العادلة إعطاء الحؽ لممتيـ في أف يبدم دفكعو كي 

,  التيمة عف نفسو كيساىـ بذلؾ في تكضيح الحقيقة التي يصبكا إلييا جياز القضاء

إما بإثبات فساد دليؿ اإلتياـ , فحؽ المتيـ في أف يدفع عف نفسو ما يمحقو مف اتياـ 

 ىك مف المبادئ العامة لمشرعية اإلجرائية في الفقو 1أك بإقامة الدليؿ عمى نقيضو 

 . 2الجنائي اإلسبلمي 

                                                 
  .122ص  , 2004, اإلسكندرية , دار الفكر الجامعي , مبدأ الشرعية اإلجرائية ,  عصاـ عفيفي عبد البصير 1
ضمانات المتيـ في مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي , كحؽ الدفاع مستمد مف الشرع ال مف السياسة ؛ خميفة كمندر عبد ا حسيف  2

  .69ص  , 2002, الطبعة األكلى , القاىرة , دار النيضة العربية , في قانكف اإلجراءات الجنائية  دراسة مقارنة 
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كحصرا ليا أم , كىذه الدفكع تتنكع كتختمؼ باختبلؼ الجـر المتابع بو المتيـ 

كبما أف مكضكع الدراسة الحالي يتعمؽ , الدفكع تقسـ إلى إجرائية كأخرل مكضكعية 

بالدفكع المكضكعية بالطبع أماـ المحاكـ الجزائية مخرجيف بذلؾ الدفكع التي يمكف 

فينبغي قبؿ التطرؽ إلى تبياف ىذه الدفكع , إثارتيا في مختمؼ فركع القانكف األخرل 

المكضكعية التعرؼ أكال عمى معنى الدفكع بصكرة عامة ثـ تعريؼ الدفكع المكضكعية 

مقسميف بذلؾ ىذا الفصؿ التمييدم إلى كعمى مف يقع عبء إثباتيا  بصكرة خاصة

 : ث التاليةحامباؿ

كنتكلى تعريؼ الدفكع كبياف تقسيماتيا المختمفة كالشركط : المبحث األكؿ 

. العامة التي يجب تكافرىا فييا إلبدائيا

كنعرؼ فيو الدفكع المكضكعية التي ليا شركطيا الخاصة : المبحث الثاني 

يجب تكافرىا فييا حتى تككف فعالة في الدعكل كنكضح كذلؾ خصائصيا حتى نفرؽ 

. بينيا كبيف باقي األنكاع األخرل مف الدفكع 

نحاكؿ مف خبللو البحث في مسألة إثبات الدفكع المكضكعية : المبحث الثالث 

.  كمدل تعمقيا بالمتيـ أـ أف ذلؾ يقع عمى النيابة العامة 

 

 

 



 -3-  

 

المبحث األول 

  تعرٌف الدفوع وبٌان أقسامها وشروطها

  

أما الدفكع في مصطمح القانكف ,تتعدد الدفكع كتختمؼ باختبلؼ غرض كؿ منيا 

لذلؾ , فيي تختمؼ بحسب المادة القانكنية أك الجية القضائية التي تثار في مكاجيتيا 

ينبغي التعرؼ عمى ىذه الدفكع كعمى أىـ ماجاء بو الفقو مف تعريفات ثـ نعرض 

 .خصائصيا كشركط إبدائيا

المطلب األول 

 تعرٌف الدفوع

يحتاج المتيـ أك محاميو إلى إبداء رأيو ككجية نظره في الدعكل الجزائية أماـ 

فبمجرد تكجيو االتياـ ينشأ حؽ المتيـ في , تكلت النيابة حشده مف أدلة اتياـ  ما

فيرل الدكتكر سعد حماد صالح القبائمي أف حؽ الدفاع ىك حؽ أصيؿ يتمتع , الدفاع 

بو المتيـ بمجرد تكجيو االتياـ إليو قانكنا ليستخدمو بنفسو أك عف طريؽ محاميو أماـ 

كيتماشى رأيو ىذا مع ماسار عميو التشريع , 1القضاء لدحض التيمة المسندة إليو

العقابي الجزائرم عمى اعتبار الشخص متيما منذ تكجيو االتياـ ضده مف طرؼ 

فحؽ الدفاع ينشأ ,النيابة العامة كيسايره ىذا االتياـ إلى حيف صدكر الحكـ النيائي 

                                                 
 ، دار النيضة العربية ،  األكلىطبعةاؿ سعد حماد صالح القبائمي ، ضمانات حؽ المتيـ في الدفاع أماـ القضاء الجنائي ، 1

  .16 ك 15:  ،ص1998.القاىرة 
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كاليفيـ مف ذلؾ أف حؽ الدفاع ييدؼ إلى  ,مع المتيـ في جميع مراحؿ الدعكل 

تحقيؽ مصمحة خاصة لممتيـ كحده بؿ يتعداه ىذا الحؽ إلى حماية مصمحة المجتمع 

فبل فائدة لممجتمع مف تزييؼ الحقائؽ بإدانة البرمء كتبرئة , ككؿ سعيا إلظيار الحقيقة

 .المذنب 

ك قد سار القضاء إلى حماية ىذا الحؽ إلى الدرجة التي يرتب اإلخبلؿ بو 

 في 83393: البطبلف ك مف ذلؾ القرار الصادر عف المحكمة العميا تحت رقـ 

 عندما اعتبر السؤاؿ الذم طرح أثناء المدكاالت كالمتعمؽ بالقتؿ 06/11/1984

العمدم دكف أف يطرح في الجمسة حتى يتسنى لمدفاع مناقشتو ىك إخبلؿ بحقكؽ 

 . 1الدفاع ك تعيف بذلؾ نقض ك إبطاؿ الحكـ المطعف فيو

ك مف ذلؾ أيضا القرار الذم اعتبر  عدـ تنبيو المتيـ المحاؿ أماـ محكمة 

الجنح في حالة التمبس إلى إعطائو ميمة إلعداد دفاعو ، فرغـ عمـ المحكمة العميا 

بأّنو  سيك مف محكمة الجنح إال أف ىذا الّسيك يشكؿ خرقا لحقكؽ الدفاع ك مساسا بو 

 . 2مما استكجب النقض

                                                 
  . 214:  ، ص1989 ، سنة 03 المجمة القضائية ، العدد 1
  . 257:  ، ص نفس العدد المجمة القضائية ، 2
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كذلؾ األمر بالنسبة لمقرار الذم اعتبر اعتماد غرفة االتياـ عمى تصريحات 

مسجمة أماـ ككيؿ الجميكرية ك استبعاد اإلجراءات التي تمت أماـ التحقيؽ تشكؿ خرقا 

.   1 246742:  رقـ2000 /07 / 17:  القرار الصادر  في  لحقكؽ الدفاع مف خبلؿ

ك يعتبر خرقا لحقكؽ الدفاع عدـ قياـ النيابة العامة بتبميغ الخصـك ك محامييـ 

بتاريخ الجمسة أك عدـ قياـ غرفة اإلتياـ بعد انتياء البحث التكميمي بتبميغ نتائج 

 ، 25/12/2001: الخبرة  الفنية ألطراؼ الدعكل كما جاء بو القرار الصادر في 

 .  2735902: رقـ 

ف حؽ الدفاع يتجمى بصكرة أساسية عف طريؽ إبداء الدفكع إعمى ىذا األساس ؼ

.  التيمة أالتي تعتبر كسائؿ در

إذا فحؽ الدفاع لو عدة صكر كالحؽ في حضكر محامي كالحؽ في التأجيؿ 

فالدفكع إذا ىي ,كسرية التحقيؽ كالحؽ في إبداء الدفكع إلى غير ذلؾ مف الحقكؽ 

صكرة مف صكر الحؽ في الدفاع المكفكؿ قانكنا مف خبلؿ الدستكر كما نصت عميو 

        .3 منو33 المادة

 :كلمتعرؼ أكثر عمى معنى الدفكع ينبغي التطرؽ إلى النقاط التالية 

                                                 
  . 323:  ، ص2001 ، سنة 02لة القضائية لممحكمة العميا ، العدد ج الـ1
  .348:  ، ص2002 المجمة القضائية ، العدد األكؿ ، سنة 2
, 2006طبعة , الجزائر, دار النجاح لمكتاب, 1976  نكفمبر 28دستكر ,  سمسمة القانكف في متناكؿ الجميع,   مكلكد ديداف3

 .13ص
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تعرٌف الّدفع لغة  : الفرع األول 

كنظرا , 1كيقاؿ دفع عنو األذل َدْفعنا كَمْدَفعنا,  ىي كممة مشتّقة مف فعؿ َدَفَع 

لثراء المغة العربّية في إطبلؽ ىذا الفعؿ الثبلثي عمى عدة معاني فإننا نأخذ المعنى 

 فيقاؿ دفعت ,فيقصد بالدفع لغة الّرد , األقرب إلى ما تضمنو مكضكع الدراسة الحالي 

 . 2القكؿ أم رددتو بالحّجة

 كقكلو 3﴿إّف ا يدافع عف الذيف آمنكا ﴾: كما يقصد بو الحماية لقكلو تعالى 

.  أم حاٍـم 4﴿ ليس لو دافع ﴾ : تعالى 

                       

                                                                                      

الدفع فً الّشرٌعة اإلسالمٌة  : الفرع الثانً 

 أىمّية تبرزك , إف مف مقاصد الشريعة اإلسبلمية الحفاظ عمى حقكؽ اإلنساف

 نص عمييا في كثير مف اآلياتاؿ  مف خبلؿ الدفكع في المحافظة عمى ىذه الحقكؽ

                                                 
  .148ص  , 1983ط , الدار العربي لمكتاب , مختار القامكس ,  الطاىر أحمد الزاكم 1
, بعة األكلىط اؿ,نظرية الدفع المكضكعي في الفقو اإلسبلمي كالقانكف كتطبيقاتيا في القضاء الشرعي ,  قاسـ محمد بني بكر 2

  .  42ص  , 2009عماف األردف ، , دار الثقافة لمنشر كالتكزيع 
  . 38آية ,  سكرة الحج 3
  . 2آية ,  سكرة المعارج 4
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الكثير مف األحاديث الصحيحة عف النبي صمى ا السنة النبكية في  ك كذلؾ القرآنية 

.  عميو كسّمـ 

كقد عدد األستاذ محمد فيد غرايبة الكثير مف ىذه الدفكع في اإلسبلـ نذكر 

                                  : 1منيا

 :  دفكع كاردة في القرآف الكريـ    

كيدرؤا عنيا العذاب أف تشيد أربع شيادات با إنو لمف  ﴿: قكلو تعالى _ 1

. 2لكاذبيف﴾ا

 بأف ,فإذا العف الزكج زكجتو  , 3 كردت ىذه اآلية تبيف الَدفع في مسألة الّمعاف

كال يدرأ عنيا العذاب إال أف تبلعف فتشيد , يحضرىا إلى اإلماـ فيدعي عمييا بالزنا 

 فتدفع دعكاه بحمفيا أربع مرات متكررة أنو كاذب أربع شيادات با انو لمف الكاذبيف 

 .4فيما رماىا بو مف الزنا 

                                                 
األردف , كالتكزيع  دار يافا العممية لمنشر , الدفع بعدـ الخصكمة القضائية في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف ,  محمد فيد غرايبة 1
 .    كما بعدىا 33ص  ,  2009 ,  األكلىطبعة اؿ،
  . 08اآلية ,  سكرة النكر 2
كقد فّرؽ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ بيف المتبلعنيف كألحؽ الكلد بأمو ؛ اإلماـ الحافظ عبد ا بف عبد الرحمف الدارمي  3

, بيركت , دار الكتاب العربي , المجمد الثاني , سنف الدارمي , تحقيؽ فكاز أحمد زمرلي ك خالد السبع العمّمي , السمرقندم 
  .203ص  , 1987سنة , الطبعة األكلى 

الطبعة , بيركت لبناف , دار الكتب العممية , المجمد الثالث , تفسير القرآف العظيـ ,  أبي الفداء الحافظ ابف كثير الدمشقي 4
  . 249ص  , 2004, األكلى 
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ف كاف قميصو قّد مف دبر فكذبت كىك مف الصادقيف﴾: كقكلو تعالى _ 2  1﴿ كا 

فاضُطّر , إف قّد القميص مف الدبر يعني اإلدبار كقّده مف قبؿ يعني اإلقباؿ 

كتبرأ مما رمتو بو مف الخيانة , سيدنا يكسؼ عف الدفاع عف نفسو إظيارا لمحقيقة 

كقد لجأت قبؿ ذلؾ إلى  , 2كذكر أنيا أتبعتو تجذبو إلييا حتى قدت قميصو مف قدامو 

اإلحتياط بإغبلؽ جميع األبكاب كأما ىركبو منيا ال يككف إال مف باب كاحد حتّى كلك 

   .3تعددت أمامو فمـ يقصد منيا إال األكؿ 

فالمبلحظ أف ىاتاف الكاقعتاف كغيرىما كثير في القرآف الكريـ قد تضمنتا دفعيف 

.  مكضكعييف منتجاف كليما تأثير في سير الكقائع 

:  دفكع كاردة في السنة النبكية 

لك : " عف ابف عباس رضي ا عنيما أف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ _ 1

يعطى الناس بدعكاىـ الدعى أناس دماء رجاؿ  كأمكاليـ كلكف اليميف عمى المدعى 

فيذا الحديث يدؿ عمى أف المدعى عميو قد يصبح مّدعيا بدفعو كالمدعي , 4" عميو 

. يصبح مّدعى عميو 

                                                 
  .27اآلية ,  سكرة يكسؼ 1
  .449ص , المجمد الثاني , نفس المرجع ,  أبي الفداء الحافظ ابف كثير الدمشقي 2
, مكتبة رحاب , تحقيؽ كتعميؽ محمد عمي الصابكني, فتح الرحمف يكشؼ ما يمتبس في القرآف ,  أبي يحي زكرّيا األنصارم  3

    .212ص   , 1988, الطبعة الثانية , الجزائر 
  .229ص , الطبعة السادسة , بيركت , دار المعرفة , تحقيؽ خميؿ مأمكف شيحة , صحيح مسمـ , مسمـ بف الحجاج  4
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قاؿ أبك القاسـ صمى ا عميو : قاؿ– رضي ا عنو - كعف ابي ىريرة _ 2

 إّطمع عميكـ بغير إذف فحذفتو بحصاة ففقأت عينو لـ يكف عميكـ امرئلك أف :" كسمـ 

كالمطمع عمى ىذا الحديث يأخذ منو أنو لك ادعى أحد أف فبلنا أك جماعة ,  1 "جناح 

فدفعكا ذلؾ كقالكا اّطمع عمى بيتنا خمسة بغير إذف , مف الناس قد فقؤكا ألحد عينو 

.     كاف دفعا صحيحا منيـ 

كرغـ نص القرآف كالسنة عمى أنكاع الدفكع إال أف الفقياء المسمميف القدامى لـ 

فقد , 2بينما نجد أف الفقياء المعاصريف لدييـ تعريفات, يتطرقكا إلى إعطاء تعريؼ ليا 

 أف الدفع ىك أف يأتي 1631جاء في تعريؼ لمجمة األحكاـ العدلية في مادتيا 

. المدعى عميو بدعكل تدفع دعكل المدعي 

 

 

 

التعرٌف القانونً للدفع   : الفرع الثالث 

نجد أف فقياء القانكف أعطكا لمدفع تعريفات عديدة كأغمبيا تتشابو مع بعضيا 

  :  ىاالبعض نذكر مف
                                                 

,       الطبعة الثالثة , الرياض , دار السبلـ , ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي , صحيح البخارم , البخارم محمد بف اسماعيؿ  1
  . 303ص , 
 .43ص, المرجع السابؽ ,  قاسـ محمد بني بكر 2
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ماُيبدل مف أكجو الدفاع المكضكعية كالقانكنية التي يعتبرىا الخصـ لتحقيؽ  -

. 1 غايتو مف الخصكمة في الدعكل

أكجو الدفاع القانكنية المتعددة التي ترمي إلى عدـ الحكـ عمى المتيـ أك  -

 2. الخصـ مف قبؿ المحكمة المنظكرة أماميا الدعكل كالمتابع مف أجميا المتيـ 

,  المتيـ منصبنا عمى األكجو القانكنية لدفاعو قؿ ما يبدمؾىي أم الدفكع  -

 3.بحيث يكجو مباشرة إلى أدلة الدعكل الجنائية بقصد تفنيدىا أك إىدارىا 

ند إليو الخصـ مباشرة بحيث تالدفع ىك مايكّجيو المتيـ إلى الدليؿ الذم يس -

تفنيد ىذا الدليؿ كعدـ القضاء لخصمو بما –  قتنعت بو المحكمة الك – يترتب عميو  

قتنعت بو المحكمة  اعتبر الدفع كؿ مااحيث يبلحظ عمى ىذا التعريؼ أنو ,4يطمبو 

نتج عنيا عدـ القضاء لمخصـ سكاء كاف ضحية أك النيابة عدـ القضاء بما ممف أدلة 

 تستجيب لو المحكمة كىك ما يعتبر مف الدفكع ماال  ال أنو فالنتيجة ,يطمبو ىذا الخصـ

 .يعيب ىذا التعريؼ 

                                                 
  .11ص  , 2007, جميكرية مصر العربية , المكسكعة الذىبية في الدفكع ,  عبد العزيز سميـ 1
 409ص , 1992, الجزائر , المؤسسة الكطنية لمكتاب , اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم ,  مكالم ممياني بغدادم 2
 .410ك
  .202ص , 2001, اإلسكندرية , منشأة المعارؼ , اإلخبلؿ بحؽ المتيـ في الدفاع ,  محمد خميس 3
  .356ص, المرجع السابؽ ,  سعد حماد صالح القبائمي 4
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عتبر الدفع كسيمة يجيب بيا الخصـ عمى دعكل خصمو بقصد اكىناؾ مف  -

  .1تفادم الحكـ ليذا الخصـ بما يدعيو 

كرغـ تعدد ىذه التعريفات إال أف أغمبيا تجمع عمى أنيا أكجو الدفاع القانكنية 

. التي يبدييا الخصـ لتحقيؽ غايتو مف الخصكمة في الدعكل 

كقد حاكلنا سرد ىذه التعريفات مع أخذ التعريفات التي تتعمؽ بالجانب الجزائي 

 .فقط نظرا لطبيعة مكضكع الدراسة 

كقد اعتبر القضاء الجزائي الجزائرم القرار مشكبا بالقصكر في التسبيب 

كمتناقض في المقتضيات إذا لـ يسّبب التسبيب الكافي لمكاجية ماقّدـ مف أدلة 

كماُأبدم مف طمبات كدفكع ، كذلؾ مف خبلؿ القرار الصادر مف المحكمة العميا بتاريخ 

.   2 4078:   تحت رقـ30/12/1986

. 3 24/02/1987 الصادر بتاريخ 39171كذلؾ القرار رقـ

. 19844 بتاريخ  42266كالقرار رقـ 

 
                                                 

, المكتب العربي الحديث , أحكاـ الدفكع في نظاـ المرافعات الشرعية السعكدم – الحسيف عمي غنيـ –  فؤاد عبد المنعـ أحمد 1
 . 14ص , 2002, اإلسكندرية 

 
  .276ص  , 1989سنة  , 3عدد رقـ , المجمة القضائية لممحكمة العميا 2
  .285ص ,  نفس المرجع 3
  .292ص  , 1989سنة  , 3العدد , المجمة القضائية لممحكمة العميا  4
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المطلب الثانً 

 تقسٌمات الّدفوع

 

ليس ىناؾ في القكاعد القانكنية تقسيـ محدد لمدفكع رغـ التعديبلت المختمفة 

بالرغـ مف أف المشرع نص صراحة عمى ىذه الدفكع في ك , قانكف اإلجراءات الجزائية ؿ

إال أنو يمكف التعرؼ عمى ىذه , قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم الجديد 

. التقسيمات عند البحث فيما ذىب إليو فقياء القانكف 

فالمبلحظ أف تعريفات الدفكع تعّددت كبالنتيجة تتعدد التقسيمات ألف مرد ىذا 

كأىـ تقسيـ يمكف أف نركف , اإلختبلؼ ناتج عف الكجية التي ينظر مف خبلليا لمدفع 

 أخرل  كإليو كأف نعتمد عميو ىك التقسيـ بحسب طبيعة الدفع إلى دفكع شكمية

مكضكعية نظرا لما نص عميو قانكف اإلجراءات الجزائية مف كجكب إبداء الدفع 

الشكمي قبؿ الدخكؿ في اإلستجكاب في المكضكع كبالتالي نقكؿ أف المشرع الجزائرم 

.  فرؽ في ىذه النقطة بيف ىذيف النكعيف مف الدفكع

فسنتكلى التعرؼ عمى ىذه التقسيمات باإلضافة إلى التقسيمات األخرل لمدفكع 

: ضمف الفركع التالية 
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تقسٌم الدفوع بحسب طبٌعتها  : الفرع األول 

كىك مف أكثر  , خرل مكضكعيةأتقسـ الدفكع بحسب طبيعتيا إلى دفكع شكمية ك

التقسيمات اعتمادا في التشريعات العقابية المختمفة كمنيا التشريع الجزائرم الذم سار 

ف اختمفت التسميات  . عمى ىذا النكع مف التقسيمات كا 

كنترؾ تعريؼ الدفكع المكضكعية في ىذا الفرع سنتعرؼ عمى الدفكع الشكمية ك

مف كجكب , إلى المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ نظرا لما تتطمبو طبيعة المكضكع 

. فخصص ليا مبحث مستقؿ , التكسع في شرحيا 

 

 

 

 

 

 

 : الدفوع الشكمية 
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ليو عند التعرؼ عمى الدفكع الشكمية ىك ما ذىب إليو المشرع إنتطرؽ  أكؿ ما

فمما جاء في ,  مف قانكف اإلجراءات الجزائية 331لجزائرم مف خبلؿ نص المادة ا

نجد أف , ..." يجب إبداء الدفكع األكلية قبؿ أم دفاع في المكضكع : " ىذا النص 

ع كالمشرع لـ يأتي بأم تكضيح لمدفكع الشكمية سكل كجكب إبدائيا قبؿ الدؼ

ال فإنيا تتعرض لمرفض  إال ما تعمؽ منيا بالنظاـ العاـ فيمكف لقاضي 1 المكضكعي كا 

المكضكع إبداءىا كالتطرؽ إلييا كلك لـ يدفع بيا الخصـك أم حّتى بعد الخكض في 

سماىا المشرع بالدفكع األكلية يككف بعد   كأف إبداء الدفكع الشكمية كىي ما,المكضكع

ستجكاب المتيـ عف ىكيتو مف قاضي المكضكع كتنبييو بالتيمة المكجية إليو كقبؿ ا

 فبيف  ,التطرؽ لبلستجكاب في المكضكع أم قبؿ إجابة المتيـ عف التيمة المكجية إليو

ال أمكف لمقاضي رفض الدفع بعد , ىذيف  اإلستجكابيف يتـ إبداء الدفع الشكمي  كا 

ق شفاىة أك كتابة كاألفضؿ أف يككف مكتكبا حتى ؤكيمكف إبدا, الدخكؿ في المكضكع 

 .يضمف ُمبديو اإلجابة عميو كالتمسؾ بو أماـ جية اإلستئناؼ أك المحكمة العميا 

كقد أكدت المحكمة العميا ضركرة إبداء الدفكع األكلية قبؿ أم دفاع في 

ال ُقكبمت بالرفض  :  رقـ 10/10/1995كمف ذلؾ القرار الصادر في , المكضكع كا 

 لما ثبت لممحكمة العميا أف قضاة المجمس لـ يناقشكا الكثائؽ المقدمة ليـ 93309

كاكتفكا بتصريحات المتيمة التي لـ تحتـر إثارة الدفع األكلي بخصكص المعالـ 
                                                 

كىناؾ أيضا الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل المدنية ىك مف الدفكع التي يجب إبداؤىا في بدء النزاع أم قبؿ التكمـ في مكضكع  1
ال سقط الحؽ في ذلؾ ؛ لمتكسع أكثر  حؽ المّدعي المدني في اختيار الطريؽ الجنائي , إدكار غالي الدىبي , الدعكل المدنية كا 

  .207ص  , 1966, الطبعة األكلى , القاىرة , مطبعة المعرفة , أك المدني 
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كأف النطؽ ببراءتيا يعد تطبيقا سّيئا لمقانكف , كالحدكد قبؿ أم دفاع في المكضكع 

. 1كيعرض القرار لمنقض كالبطبلف 

ك أكالجية التي تتكلى النظر في الدفكع بصكرة عامة سكاء كانت شكمية 

 مف 330مكضكعية ىي المحكمة المطركحة أماميا الدعكل العمكمية كفؽ نص المادة 

. قانكف اإلجراءات الجزائية 

لكف ينبغي التعرؼ عمى ىذه الدفكع الشكمية بعد معرفة ما تناكلو المشرع 

.  كىنا ينبغي النظر في شركحات الفقياء , الجزائرم مف تكضيح شركط إبدائيا 

فالدفع الشكمي ىك كؿ ما يكّجو إلى اإلجراءات الشكمية كيثار عف اإلجراءات 

 القصد منيا تأجيؿ نظر الدعكل أك رفضيا بشكميا  ,التي يشترط القانكف إتّباعيا

الحالي دكف الدخكؿ في المكضكع أك المساس بو إلى أف تتكافر شركط قانكنية 

. 2 مخصكصة

كىناؾ مف يعتبر الدفكع الشكمية طكارمء محاكمة يجب اإلدالء بيا قبؿ التطرؽ 

 .كفي ذلؾ تأكيد عمى ضركرة إبدائيا قبؿ أم دفع مكضكعي  , 3إلى األساس 

                                                 
  .209ص   ,1996سنة , العدد األكؿ ,  المجمة القضائية لممحكمة العميا 1
 . 19ص, المرجع السابؽ , الحسيف عمي غنيـ -  فؤاد عبد المنعـ أحمد2

 .55ص, المرجع السابؽ , قاسـ محمد بني بكر 
, بيركت , بدكف دار نشر , الجزء األكؿ , الدفكع الشكمية في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ,  نبيؿ شديد الفاضؿ رعد 3

  .20ص  , 2010 / 2009سنة , الطبعة الثانية 
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كيجدر التنكيو إلى أف القضاء في الفقو اإلسبلمي ىك اآلخر شيد مايسّمى دفعا 

ختبلؼ صكرة إجراءات القضاء في القديـ عنو في اشكميا فنجد أنو عمؿ بو بالرغـ مف 

 . 1 الي كمسألة اإلختصاص المكاني بالنسبة لمقاضيحكقتنا اؿ

فنجد أف القضاء في الفقو اإلسبلمي يخضع لكتاب الّتكلية مف الحاكـ الذم 

فبل بّد مف ذكر البمد الذم يقّمد لمقاضي كىك بمثابة ,  فيو القضاء لمقاضي ميكؿ

يجكز لو تجاكز ميامو إلى مياـ  سبة إليو كعمى أم حاؿ الفّ  مكاني باؿاختصاص

 . 2 قاضي آخر كالقضاء عمى كالية أخرل

كمف ىذا المنطمؽ نجد أف ُجؿ التشريعات نصت عمى ىذه الدفكع الشكمية 

لذم يمـز المحكمة في ا يكّلد الدفع الشكمي حكأجمعت عمى أف اإلجراء غير الصحي

حالة إبداءه بإجراءات صحيحة كجكب الفصؿ فيو قبؿ النظر في مكضكع الخصكمة 

تى يتفادل طكؿ إجراءات حكبإمكاف القاضي ضمو لممكضكع كفؽ سمطتو التقديرية 

الفصؿ في الدعكل عف طريؽ الفصؿ في الدفع الشكمي في جمسة تـ الخكض في 

كلكف بشرط أف تبدل جميع الدفكع الشكمية معا إف , مكضكع الدعكل في جمسة أخرل 

فإجراءات الدعكل التسمح بإبداء دفع شكمي كبعد الدخكؿ في , تعّددت ىذه الدفكع 

. المكضكع إبداء دفع شكمي آخر ألف ذلؾ يعرض ىذا األخير لمرفض كعدـ القبكؿ 

                                                 
 .55ص, المرجع السابؽ ,  قاسـ محمد بني بكر 1
  .58ص, المرجع السابؽ ,  محمد فيد غرايبة 2
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رىاؽ  فالغالب أف الدفكع الشكمية التيدؼ إالّ  تأخير الفصؿ في الدعكل كا 

 لعرض القضية مف جديد مءالشاكي أك النيابة بإعادة تصحيح اإلجراء الخاط

فيتكقى الخصـ بمقتضاىا الحكـ بمطمكب خصمو كذلؾ في بعض , بإجراءات صحيحة 

فنجد , كما عميو سير القضاء حاليا في جريمة إصدار الشيؾ بدكف رصيد  , 1األحياف 

أف المتيـ بيذه الجنحة يقدـ دفعا شكميا مفاده اف اجراءات المتابعة ليذه الجنحة ال 

كفي حالة عدـ , 2تككف إال بعد عدـ تسكية عارض الدفع المقدـ مف المسحكب عميو 

كجكد ىذا االعذار في ممؼ الدعكل فإف المحكمة تقضي ببطبلف إجراءات المتابعة 

كبإمكاف الضحية تصحيح اإلجراءات بأف يأتي باإلعذار الصادر مف البنؾ كتسجيؿ 

. شككل جديدة 

ستمّد بيا الدليؿ ضد المتيـ فيمكف ليا أف تيدـ أركاف ا اإلجراءات التي  أما

 فالدليؿ المستمد ,الجريمة ضده كتككف مؤثرة في سير الخصكمة الجزائية نحك البراءة

كىك مايطمؽ عميو مشركعية  , أم يبطؿ الّدليؿ, مف اإلجراء الباطؿ يجعؿ منو باطبل  

 .3القنكات التي تـ تحصيؿ الدليؿ مف خبلليا  

                                                 
, المركز القكمي لئلصدارات القانكنية , الجزء األكؿ , المكسكعة الجنائية الحديثة في الدفكع الجنائية ,  إيياب عبد المطمب 1

 .20ص  , 2011طبعة , القاىرة 
 مكرسا لمبدأ 30/04/2008 بتاريخ 457708 في العدد األكؿ في الممؼ رقـ 2008قرار منشكر في المجمة القضائية لسنة  2

عدـ مباشرة الدعكل الجزائية في جنحة إصدار شيؾ بدكف رصيد إال في حالة عدـ قياـ الساحب بتسكية عارض الدفع 
incident de paiement  4 مكر526 ك2 مكرر 526 لعدـ كجكد أك عدـ كفاية الرصيد في األجميف المحدديف في المادتيف 

. مف القانكف التجارم 
دار النيضة , قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة في اإلجراءات الجنائية المقارنة , أحمد عكض ببلؿ  3

  .96 ك 16ص  , 2003, الطبعة الثانية , القاىرة , العربية 
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 بأف الدفكع الشكمية تحد مف الّتسكيؼ 1 كعمى العكس مف ذلؾ فيناؾ مف يرل

كمف ذلؾ كأف يعمد الخصـ إلى , كالمماطمة في الدعكل إضرارا بالطرؼ اآلخر 

ؿ فييا ُبذاإلمتناع عف تقديـ الدفكع في نياية الخصكمة عمى نحك يؤدم إلى ضياع ما 

فممحد مف ذلؾ جعؿ الدفع الشكمي في أكؿ إجراءات , مف جيد كما أنفؽ مف ماؿ 

ال كاف غير مقبكؿ  . المحاكمة كا 

إذا فالدفكع الشكمية ىي الدفكع التي تكجو إلى إجراءات الخصكمة بإنكار صّحة 

دعاء بطبلنيا  مف أجؿ التكصؿ إلى التخّمص مف الخصكمة قبؿ , ىذه اإلجراءات كا 

 . الفصؿ في مكضكعيا أك تأخير الفصؿ فييا

 

تقسٌم الدفوع من حٌث أهمٌتها  : الفرع الثانً 

 بالنظاـ العاـ تعمقةىناؾ دفكع تقرع سمع المحكمة لمساسيا بإجراءات ميمة ـ

تؤدم إلى  أك ماسة بحقكؽ الدفاع كتؤثر في سير كجية الحكـ كىناؾ دفكع أخرل ال

, تمـز المحكمة بالرد عمييا ىذا التأثير فبإمكاف مكاصمة الخصكمة بعد تصحيحيا كال

   فاألكلى تسمى دفكع جكىرية كالثانية ىي دفكع غير جكىرية كىك التقسيـ الثاني

 .لمدفكع 

 

                                                 
  .178ص , 2006,  الطبعة األكلى ,دار النيضة العربية , التعسؼ في التقاضي ,  إبراىيـ أميف النفياكم 1
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  الدفكع الجكىرية :أوال 

ىي تمؾ الدفكع المؤثرة في مصير الدعكل لما قد يترتب عمييا تحّققيا مف تغيير 

فإذا صحت ىذه الدفكع لرتّبت أثرا قانكنيا لصالح المتيـ سكاء  , 1أكجو الرأم فييا 

  .   2مة في نظرىا ؾأك عدـ تكافر حؽ المح, متناع العقاب أك تحقيقو اك, بنفي الجريمة 

يعّد دفعا – كىك الخصـ األصمي في كؿ دعكل جزائية – فبالنسبة لممتيـ 

  .  3أك التخفيؼ مف مسؤكليتو, ع يككف مف شأنو إذا قيؿ تبرئتو كمية ؼجكىريا كؿ د

تعالج الجانب المكضكعي الذم ال كىك صمب مكضكع الدراسة الحالية التي 

. ييدؼ إلى عدـ تكقيع العقاب أك التخفيؼ منو 

فككف الدفع جكىريا يرتب عمى المحكمة التعرض لو كمناقشتو كفالة لحؽ المتيـ 

 ركف مف أركاف الجريمة كالدفع بكجكد ءنتفاافي الدفاع كمنيا الدفكع التي تيدؼ إلى 

نطباؽ النص القانكني عمى الكقائع المتابع اك عدـ المسؤكلية أك عدـ أفاع الشرعي داؿ

 .مف أجيا 

كقد يككف الدفع جكىريا إذا تعمؽ بعدـ احتراـ إجراءات جكىرية كىي في أغمبيا 

كقد ذىبت المحكمة العميا إلى ذلؾ مف خبلؿ قرار ليا , دفكع متعمقة بالنظاـ العاـ 

إذا كاف القانكف :"  ممخص نصو كما يمي 41088:  رقـ 20/11/1984صادر في 
                                                 

  .131ص, بدكف سنة نشر , دار الكساـ الفيصؿ ,الجزء األكؿ , أصكؿ المرافعة كالدفكع ,  محمد التيامي عبد الكريـ 1
 .31ص , 2003ط , مصر , دار الكتب القانكنية , نظرية الدفكع أماـ القضاء الجنائي ,  حامد الشريؼ 2
  .05ص , 2005ط ,  دار الكتب القانكنية مصر ,الدفكع الجكىرية في المكاد الجنائية ,  عدلي خميؿ 3
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ال  قد أكجب بأف يتضمف قرار اإلحالة بياف الكقائع مكضكع االتياـ ككصفيا القانكني كا 

فاف ىذه االجراءات تعتبر مف االجراءات الجكىرية كتتعمؽ بالنظاـ العاـ , كاف باطبل 

 . 1" إذا رتب المشرع جزاء البطبلف عمى مخالفتيا 

مع اإلشارة إلى أّف البطبلف يقّسـ إلى بطبلف متعمؽ بالنظاـ العاـ أم مطمؽ 

 . 2كبطبلف متعمؽ بمصمحة الخصـك أم نسبي 

 :  3فعمى العمـك يمكف حصر ىذه الدفكع الجكىرية في حاالت ست

إذا كاف الدفع يتعمؽ بأدلة الدعكل التي قد بني الحكـ عمييا كىك  -1

ثارتو غالبا بالنسبة لممتيـ أك دفاعو خاصة بعد صحة اإلجراءات  ماتجرم مناقشتو كا 

. المستمد منيا أدلة اإلدانة 

 .إذا تعمؽ الدفع بصحة الكاقعة  -2

إذا تعمؽ الدفع بأحد شركط اإلجراءات المستمد منو الدليؿ كىك دفع  -3

 .مرتبط في جزء منو بالدفع الجكىرم األكؿ 

إذا كاف الدفع يتعمؽ بعدـ جكاز اإلستناد إلى طريؽ مف طرؽ اإلثبات  -4

 . في الدعكل كىك مف الدفكع التي تحتاج إلى تكضيح كالتمسؾ بيا أثناء المرافعات 
                                                 

  .319ص  , 1982سنة , العدد األكؿ ,  المجمة القضائية لممحكمة العميا 1
  .128ص  , 1993, اإلسكندرية , منشأة المعارؼ , التنفيذ الجنائي في ضكء الفقو كالقضاء , عبد الحميد الشكاربي  2
دار اليبلؿ لمخدمات , الدفكع الجكىرية في المكاد الجزائية , المكسكعة القضائية الجزائية , نبيؿ صقر ,  مركاف محمد 3

  .16 ك 15ص, اإلعبلمية 
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إذا تعمؽ الدفع بمسائؿ فنية التستطيع المحكمة إبداء الرأم فييا بنفسيا  -5

كقضايا التزكير أك اإلختبلس التي تتطمب إجراء خبرات فنية تؤكد أك تنفي كجكد 

 .الجريمة أك نسبتيا لممتيـ 

إذا ترتب عمى الدفع إنتفاء المسؤكلية الجزائية كىي دفكع جكىرية  -6

 .مكضكعية 

يمكف حصر  عتبار الدفع جكىريا ألنو الاعتمادىا في ار عريضة يمكف أطفيذه 

فقد يثار , الدفاع في أطر جامدة كالقكؿ بأف مجّرد التمسؾ بيا يجعمو دفاعا جكىريا 

ختبلؼ الكقائع كالظركؼ تجعؿ منو دفعا ا لكّف مّ الدفع مف كجية نظر مثيرة أنو جكىر

 . 1ذلؾ غير 

فعمى صاحب الدفع كجكب التمسؾ بو إلى درجة تمحيصو مف قبؿ المحكمة فبل 

ب مفالمحكمة ممزمة بالتسب, يكتفي فقط إثارتو بصكرة عرضية كالقكؿ أنو دفع جكىرم 

ال تعرض القرار أك الحكـ مكيشمؿ ىذا التسب ب األخذ بالدفع أك سبب عدـ األخذ بو كا 

 .لمنقض إذا كاف الدفع جكىريا 

  الدفكع غير الجكىرية :ثانيا 

  غيرفالدفع, لـ ينص عمييا قانكف اإلجراءات الجزائية كذلؾ راجع لعدـ أىميتيا 

تمـز المحكمة بالّرد  كال, تأثير لو في الدعكل الجزائية  الجكىرم ىك ذلؾ الدفع الذم ال
                                                 

  .132ص, المرجع السابؽ ,  محمد التيامي عبد الكريـ 1
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فيناؾ مف الفقياء مف ذىب , كاف منيا جكىريا  عمى جميع الدفكع المثارة أماميا إال ما

الّدفع غير الجكىرم ىك مجرد التشكيؾ فقط في أدلة الدعكل كأف اليدؼ مف إلى أف 

. يبنى إال عمى الدليؿ اليقيني كمجرد التشكيؾ في الدليؿ اليكفي لدحظو ال الحكـ 

كقد ذىبت المحكمة العميا عند نظرىا في طعف قرار غرفة اإلتياـ إلى أف ىذه 

األخيرة يجب أف ترّد عمى الدفكع كالطمبات غير أف ىذا الرد مطمكب إذا كاف يتعمؽ 

أما المسائؿ التي حتى في حالة الرد , بنقطة مف شأنيا أف تغير مف مسار القرار 

 . 1تغير مف األمر شيئا فإنو غير مطمكب الرد عمييا عمييا ال

 :2ةكيرل الفقو القانكني بأف الدفع يككف غير جكىريا في إحدل الحاالت التالي

. الدفع الذم ال تأثير لو في ثبكت الكاقعة مثؿ الدفع بتعذر الرؤية  -1

إذا كاف ينطكم عمى مجّرد شبية يثيرىا حكؿ الكاقعة كأف ينطكم عمى  -2

 .مجرد دفاع مكضكعي 

 .إذا كاف القصد مف الدفع ىك المنازعة في قكة الدليؿ  -3

 .    إذا كاف يتعمؽ بسمطة المحكمة في تقدير أدلة الدعكل  -4

                                                 
 , 26/06/2001بتاريخ  , 2699953ممؼ رقـ  , 2003عدد خاص , المحكمة العميا ,  اإلجتياد القضائي لمغرفة الجزائية 1

  .283ص
  .48 , 47ص , المرجع السابؽ ,  حامد الشريؼ 2
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كبالنتيجة فإف أم دفع ال يؤثر في الدعكل ىك دفع غير جكىرم كأف التمسؾ بو 

 ال يجعؿ منو دفعا جكىريا كعمى عكس مف ذلؾ فإف عدـ التمسؾ بالدفع الجكىرم ال

تثار مف طرؼ  يجعؿ منو بالضركرة دفعا غير جكىرم ألف ىناؾ دفكع جكىرية قد ال

 .أطراؼ الخصكمة إال أف القاضي يثيرىا مف تمقاء نفسو كالدفكع الماسة بالنظاـ العاـ 

 

تقسٌم الدفوع حسب القانون الذي ٌحكمها  :  الفرع الثالث 

تقسـ الدفكع بحسب القانكف الذم يحكميا إلى دفكع مستمدة مف قانكف 

عتبار أف قانكف اعمى , اإلجراءات الجزائية كدفكع مستمدة مف قانكف العقكبات 

, اإلجراءات الجزائية ىك الشريعة العامة التي تحكـ إجراءات الخصكمة الجزائية 

كقانكف العقكبات ىك الشريعة العقابية كيمكف إدراج القكانيف المكممة لو ضمنو كقانكف 

كقانكف األسمحة كقانكف المخدرات , كقانكف التيريب , مكافحة الرشكة كالفساد 

 . إلخ ...كالمؤثرات العقمية 

  الدفكع المستمدة مف قانكف العقكبات:أوال 

نتفاء اكىي تمؾ الدفكع التي يستند مبدييا إلى نص في قانكف العقكبات إما ب

ركف مف أركاف الجريمة أك كجكد ظرؼ مخفؼ أك معفي مف العقاب أك ما تعمؽ منيا 

بكجكد سبب مف أسباب اإلباحة كالدفع بتكافر حالة الدفاع الشرعي أك كجكد أمر 

 .الدفع بكجكد إذف القانكف القانكف أك
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فتعتبر الدفكع المستمدة مف قانكف العقكبات دفكعا مكضكعية ألنيا نابعة مف 

نصكص قانكف العقكبات كينبغي عمى المحكمة مناقشتيا عند الخكض في كقائع 

الدعكل إال أف إبداءىا يككف بالطبع قبؿ إقفاؿ باب المرافعة كلك ألكؿ مرة أماـ درجة 

إال أف إثارتيا ألكؿ مرة أماـ درجة النقض ليس لو أم سند قانكني  ,اإلستئناؼ 

.  كاليرتب أبدا نقض القرار 

فمحاكـ أكؿ درجة تتكلى بصكرة إلزامية البحث عف مدل تكافر أركاف الجريمة 

كىي بذلؾ تجيب عمى دفكع ىي في , نطباقيا عمى الكقائع المتابع بيا المتيـ اك

األصؿ غير مثارة مف طرؼ الخصـك إال أف تكقيع العقاب يتطمب مف المحكمة إثارة 

ىذه الدفكع مف تمقاء نفسيا كلك لـ يتمسؾ بيا األطراؼ لذلؾ نجد أف الدفكع المستمدة 

 .     مف قانكف العقكبات ىي مف الدفكع الجكىرية التي لك صحت لغيرت كجية الحكـ 

 

 دفكع مستمدة مف قانكف اإلجراءات الجزائية  :ثانيا 

يتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية مجمكعة مف القكاعد القانكنية تساير الجريمة 

كالدفكع المستمدة مف ىذا القانكف تنشأ , منذ كقكعيا إلى تطبيؽ العقكبة عمى مرتكبيا 

. عدـ إحتراميا كمخالفتيا  عند التطبيؽ السّيء ليذه القكاعد أك
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فنتيجة مخالفة اإلجراءات الجزائية ىك البطبلف كبطبلف اإلجراءات ينتج عنو 

لذلؾ نجد الفقياء ,بطبلف ما أنتجتو ىذه اإلجراءات مف أثر في الدعكل الجزائية 

ألف ىذا القانكف , يطمقكف عمى قانكف اإلجراءات الجزائية مصطمح قانكف األبرياء 

ل يصدر حكـ نيائي يثبت تيبحث دائما عف اإلجراءات التي تضمف لممتيـ براءتو ح

. اإلدانة 

فيناؾ , ختبلؼ المرحمة التي مرت بيا الدعكل الجزائية اكىذه الدفكع تختمؼ ب

دفكع مستمدة مف مرحمة التحريات األكلية كقد ضمف المشرع الجزائرم عمى أف 

  مف قانكف اإلجراءات 215اللية فقط كما تبينو نص المادة دالتحريات األكلية ىي إست

كىناؾ دفكع يمكف إستخبلصيا مف مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي كالدفع ببطبلف , الجزائية 

القبض كالدفع ببطبلف التفتيش كاإلستجكاب كالمكاجيات  كدفكع أخرل مستمدة  مف 

. مرحمة المحاكمة كالدفع بعدـ اإلختصاص أك التقادـ أك سبؽ الفصؿ 

فالدفكع اإلجرائية ىي الدفكع التي تنصب عمى تطبيؽ قكاعد قانكف اإلجراءات 

. 1الجزائية في المراحؿ المختمفة لمدعكل الجزائية

 مف قانكف اإلجراءات 330كعمى الرغـ مف نص المشرع الجزائرم في المادة 

الجزائية عمى كجكب إجابة المحكمة عمى جميع الدفكع إال أنو حصر إمكانية إثارة 

  331الدفكع المستمدة مف قانكف اإلجراءات الجزائية في كقت محدد كفؽ نص المادة 

                                                 
  .358ص, المرجع السابؽ ,  سعد حماد صالح القبائمي 1
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ستجكابو في المكضكع استجكاب المتيـ عف ىكيتو كقبؿ اقانكف إجراءات جزائية بعد 

ال لما أمكف إثارتيا    .كا 

كال ُيتكقع مف المتيـ معرفة ىذه الفترة المحددة إلبداء الدفع االجرائي األكلي 

لذلؾ كفؿ المشرع الحؽ في االستعانة , فيفترض معرفتيا ممف يتكلى الدفاع عنو 

كضمف لمدفاع الكصكؿ السرم كالدائـ غير , بالدفاع لكؿ شخص كجو إليو االتياـ 

فيناؾ مف يعتبر كجكد الدفاع يعبر  , 1المقيد إلى الشخص الذم يتكلى الدفاع عنو 

 .   2عف زيادة في الكعي كيزيد مف احتراـ حقكؽ المتيـ 

كتمتاز الدفكع المستمدة مف قانكف اإلجراءات الجزائية بمجمكعة مف الخصائص 

 : تميزىا عف الدفكع األخرل المستمدة مف قانكف العقكبات نذكر منيا

 

: كجكب الدفع بيا أكال أماـ محكمة المكضكع  -1

ف اؿ, لـ يدفع بخبلؼ ذلؾ  األصؿ في اإلجراءات السبلمة كالصّحة ما فع دكا 

فمف غير المعقكؿ أف , بعدـ سبلمتيا ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا أمر غير جائز 

إال بطريؽ كاحد كىك الطعف فيو بالتزكير , يثار دفع إجرائي بعد صيركرة الحكـ نيائي 

ذىبت إليو المحكمة العميا في قرار ليا بأف األصؿ في اإلجراءات السبلمة  كفؽ ما

                                                 
1 Mehdi benbouzid – petit manuel de defense penale – switzerland – page 03 . 
2 Louisedmond – l evolution de la defense et du droit de la defense – paris – page 06.  
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لـ يكف منصكص عميو في الحكـ أك في محضر المرافعات كعمى صاحب  كىذا ما

 . 1يككف إال بالطعف بالتزكير كأّف ذلؾ ال, الشأف أف يثبت خبلفيا 

 مف قانكف اإلجراءات 501كقد ذىب المشرع الجزائرم بمكجب نص المادة 

كىك ما يدخؿ , الجزائية بعدـ جكازية إثارة أكجو البطبلف في الشكؿ أك اإلجراءات 

ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا إال أكجو البطبلف التي تتعمؽ , ضمنو الدفع الشكمي 

. بالقرار المطعكف فيو ألف ىذه األكجو لـ تكف لتظير لكال صدكر الحكـ

كقد جسدت المحكمة العميا نص المادة عندما رفضت الطعف المثار أماميا طبقا 

 إجراءات جزائية كذلؾ لعدـ ثبكت تمسؾ الطاعف بو أماـ قضاة 501ألحكاـ المادة 

نما   . 2 ألكؿ مرة أماـ المحكمة العمياقثارأالمكضكع كا 

 ألف مف غير المعقكؿ أف يعاد الفصؿ يةكىذا األمر منطقي مف الناحية العمـ

يؤثر ىذا اإلجراء في صدكر  فربما ال, تخاذ اإلجراءات افي ممؼ لخطأ بسيط في 

الحكـ إال أنو مف الناحية العممية تمـز المحكمة العميا بنقض القرار لكجكد خطأ إجرائي 

 .كىذا يثقؿ كاىؿ المحاكـ بممفات قد يعمـ حكميا سمفا بعد النقض 

 

:  يجب التمسؾ بالدفع أماـ درجتي التقاضي  -2

                                                 
.  206ص , 49169 ممؼ رقـ 1990,قسـ المستندات كالنشر لممحكمة العميا , العدد الرابع ,  المجمة القضائية 1
  .352ص , 25723 ممؼ رقـ 1989, قسـ المستندات كالنشر لممحكمة العميا , العدد األكؿ ,  المجمة القضائية 2
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كيقصد بذلؾ أف يثار الدفع بصكرة جدّية أماـ محكمة أكؿ درجة كأف يتمسؾ بو 

 في الدفع اإلجرائي أف يثار لكلكف يكتؼ, كيثار كذلؾ أماـ درجة اإلستئناؼ , أماميا 

كلك ألكؿ مرة أماـ درجة اإلستئناؼ كأف يتمسؾ بو بشكؿ جدم حّتى يمكف التمسؾ بو 

.  أماـ المحكمة العميا 

إال أف الدفكع اإلجرائية المتعمقة بالنظاـ العاـ يمكف إثارتيا ألكؿ مرة أماـ 

 . المحكمة العميا كذلؾ نظرا لطبيعة ىذه الدفكع 

 :الفصؿ فييا أماـ محكمة المكضكع  -3

القاضي الذم يتكلى الفصؿ في الدعكل يتكلى الفصؿ في الدفع اإلجرائي المثار 

ب سبب قبكلو أك رفضو مأمامو فقاضي الدعكل ىك قاضي الدفع فيمـز القاضي بتسب

 .لمدفع عند الفصؿ في مكضكع الدعكل 

يجكز الفصؿ في الدفكع المستمدة مف قانكف اإلجراءات الجزائية بحكـ  -4

 :مستقؿ 

أك , يترؾ لقاضي الحكـ سمطة تقدير الفصؿ في الدفع اإلجرائي بحكـ مستقؿ 

أف يقـك بضـ الدفع اإلجرائي إلى مكضكع القضية كذلؾ حسب أىمية الدفع اإلجرائي 

. كمدل تعمقو بالنظاـ العاـ كتأثيره في الدعكل 
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إال أف محكمة المكضكع ممزمة بضـ الدفع الشكمي المستمد مف مرحمة التحقيؽ 

كأف يرتبط الدفع ببطبلف التفتيش أك القبض كيبقى عمى , اإلبتدائي إلى المكضكع 

المحكمة فقط الفصؿ في أحد األدلة المستمدة مف ىذه المرحمة أك عدـ األخذ بيا 

 .كتفصؿ بذلؾ في مكضكع الدعكل 

 

 

 

تقسٌم الدفوع من حٌث الهدف منها  : الفرع الرابع 

قد ييدؼ الدفع إثارة ما تعمؽ بالنظاـ العاـ كقد ييدؼ إلى إثارة ماتعمؽ 

لذلؾ ىناؾ تقسيـ لمدفكع بحسب اليدؼ منيا إلى دفكع متعمقة , بالمصمحة الخاصة 

 . بالنظاـ العاـ كدفكع متعمقة بمصمحة الخصـك 

 الدفكع المتعمقة بالنظاـ العاـ :أوال 

إذا تعمؽ الدفع بمسألة خاصة بالنظاـ العاـ يمكف إثارتو في أم مرحمة كانت 

كاألكثر مف ذلؾ أنو يمكف إثارة ىذا , عمييا الدعكل كلك ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا 

فحتى معارضة أطراؼ , الدفع مف قبؿ المحكمة كمف تمقاء نفسيا كلك لـ يثره أطرافيا 

فبإمكاف المحكمة , الدعكل أك الخصكمة إلثارة الدفع مف قبؿ المحكمة اليفيد في شيء 
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ل بدكف إخطار الخصـك كاألطراؼ كلك بعد تماـ إجراءات المرافعة كأثناء تإثارتو ح

. المداكلة 

فقد يككف الدفع المتعمؽ بالنظاـ العاـ متصبل بشركط قبكؿ الدعكل الجزائية أك 

تشكيؿ المحاكـ ككاليتيا بالحكـ في الدعكل أك اإلختصاص بنظر الدعاكل أك عمنية 

جراءات إصدار األحكاـ الجزائية كطرؽ الطعف فييا  , الجمسات كشفكية المرافعات كا 

: 1كيمكف تمخيص الدفكع المتعمقة بالنظاـ العاـ في نقاط كىي

الدفكع المتعمقة بالمسائؿ الخاصة بقيكد الدعكل الجزائية كالشككل  -1

تخاذ ىذه اإلجراءات كانت غير اكاإلذف كالطمب فإذا رفعت الدعكل الجزائية قبؿ 

مقبكلة كيحكـ ببطبلف إجراءات المتابعة كأف يككف األب ضحية سرقة إبنو كتتخذ 

النيابة إجراءات المتابعة ضد ىذا اإلبف دكف كجكد شككل مف األب فينا تككف 

. إجراءات المتابعة باطمة 

نقضاء الدعكل الجزائية إما بالتقادـ أك الكفاة االدفكع المتعمقة بأسباب  -2

 .أك الصفح 

الدفكع المتعمقة باإلختصاص مف المسائؿ اليامة كقد جاءت قكاعدىا  -3

 . آمرة لتحقيؽ السير الحسف لمعدالة 

                                                 
  .18ص , المرجع السابؽ ,  نبيؿ صقر كمركاف محمد 1



 -31-  

 

الدفكع المتعمقة بعبلنية الجمسات كشفكية المرافعة كّميا تيدؼ إلى  -4

تحقيؽ الصالح العاـ إال مامّس منيا بالحياء العاـ فبل يمكف اإلحتجاج بيا ألف فييا 

 . مساسا بالنظاـ العاـ

  الدفكع المتعمقة بمصمحة الخصكـ: ثانيا  

ىذا النكع مف الدفكع يجب التمسؾ بو عند إثارتو كتكضيحو بالشكؿ الصحيح 

حتى يككف منتجا في الدعكل الجزائية ألنو ييدؼ كبصكرة خاصة إلى تحقيؽ مصمحة 

كال نقصد بذلؾ النيابة كطرؼ في الدعكل , أطراؼ الدعكل كىي مصمحة خاصة 

. الجزائية ألف مصمحة النيابة ىي مصمحة عامة كمصمحة األطراؼ خاصة 

: كتتعمؽ ىذه الدفكع بضمانات الدفاع كمف أىميا 

كالدفع بتكافر حالة الدفاع الشرعي أك الدفع , دفكع متعمقة بأسباب اإلباحة  -

 مف قانكف 39نّضمتو نص المادة   كىك ما إذف القانكف أك أمر القانكف بكجكد 

. العقكبات 

كالدفع بالجنكف أك اإلكراه طبقا ألحكاـ , دفكع متعمقة بمكانع المسؤكلية  -

 . مف قانكف العقكبات 48 ك47المادتاف 

دفكع متعمقة باألعذار المخففة كصغر السف كاإلستفزاز كتجاكز حدكد الدفاع  -

 .الشرعي 
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 .دفكع متعمقة باألعذار المعفية مف العقاب  -

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثالث

 الّشروط العامة إلبداء الدفوع

 

إال أنو كبما أننا بصدد , لكؿ دفع شركط خاصة بو إلبدائو كذلؾ بحسب طبيعتو 

فيناؾ شركط مختمفة يجب تكافرىا في أم دفع عمى , التكمـ عف الدفكع بصكرة عامة 

  متمثمة كىذه الشركط , كدفع   كمنتجا ألثره اختبلؼ نكعو كتصنيفو حتى يككف مؤثرا

 :فيما يمي 

 أن ٌكون الدفع مطابقا للقانون شكال : الفرع األول  
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, يزكؿ إال بزكاؿ ىذا الطرؼ  بالرغـ مف أف الدفع حؽ لكؿ طرؼ في الدعكل ال

تجعؿ منو غير ذم أىمية إذا لـ يمتـز , إال أف إثارتو مرتبطة بشركط قانكنية شكمية 

.  مبديو بالقانكف كلك كاف الدفع مغيرا في مسار الدعكل 

: فالشركط الشكمية القانكنية لمدفع تتمثؿ فيما يمي 

   إبداء الدفع عمى كجو ثابت في أكراؽ الدعكل -1

حتى ينتج الدفع أثره المبتغى منو كتمتـز المحكمة بالرّد عميو يجب إثارتو في 

دكف الدفع في محضر الجمسة حتى يمكف م  كأكراؽ الّدعكل كبشكؿ ثابت عمى األقؿ

اإلحتجاج بو مستقببل أماـ جيات اإلستئناؼ أك الطعف كحتى يضمف مبديو النظر فيو 

فيمكف تقديـ الدفع بشكؿ مذكرة مكتكبة ترجع إلييا , مف قبؿ الجيات القضائية 

حتى اليضيع الدفع أماـ كثرة الممفات , المحكمة عند النظر أك المداكلة فييا 

 .المعركضة أماـ القضاء في الجمسة الكاحدة 

إثارة الدفع أماـ مرحمة المحاكمة   -2

بما أف أىـ مراحؿ الدعكل الجزائية ىي مرحمة المحاكمة يتـ فييا الفصؿ فيما 

قامت بحشده المرحمتيف السابقتيف مف أدلة في الدعكل فإف أىـ مرحمة يمكف إثارة 

.   الدفع فييا ىي مرحمة المحاكمة حتى تمتـز المحكمة بالرد عمييا 
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 ستجابت لدفعو فإف ذلؾ الافإذا رأل صاحب الدفع أف محكمة أكؿ درجة قد 

فبل يعتبر ذلؾ تكرارا أك , يغني عف إثارة نفس الدفع مرة ثانية أماـ جية اإلستئناؼ 

نما إ .  رارا كتمسكا بالدفع صتنازال كا 

بينما الدفكع المتعمقة بالنظاـ العاـ كما سبؽ القكؿ فيمكف إثارتيا في أم مرحمة 

 .مف مراحؿ الدعكل حتى أثناء المداكلة يمكف إثارتيا مف قبؿ القاضي 

إف فتح باب المرافعة مف جديد بعد  :إثارة الدفع قبؿ إقفاؿ باب المرافعة  -3

تمامو أمر يدخؿ في تقدير المحكمة فميا أف تقرر ىذا الحؽ بنفسيا أك بناء عمى طمب 

. 1الخصـك إف رأت أف في إجابة الطمب تحقيؽ لمعدالة

 330فالمحكمة ممزمة بإجابة الدفكع المثارة أثناء فتح باب المرافعة طبقا لممادة 

كال ينفعو إثارتو بعد , قانكف إجراءات جزائية فعمى ُمبدم الدفع أف يثيره خبلؿ ذلؾ 

إال الدفكع الشكمية أك األكلية , تماـ المرافعات ككضع الدعكل لمحكـ كالفصؿ فييا 

ف كانت  ال كانت غير مقبكلة حتى كا  فيجب إثارتيا قبؿ الدخكؿ في باب المرافعات كا 

 . مجدية 

 

 أن ٌقدم الدفع بشكل واضح وجازم: الفرع الثانً  

                                                 
  .108ص, المرجع السابؽ ,  مدحت محمد سعد الديف 1
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 الّدفع الجاـز الذم تمتـز المحكمة بالّرد عميو ىك الذم ال يحتمؿ أم شؾ حكؿ 

صراره عميو كالجـز ىنا يتطّمب طرح الدفع بشكؿ , 1 نية الخصـ في التمسؾ بو كا 

ستخبلص افالمحكمة غير ممزمة بتفسير الدفع الغامض ك, كاضح ال يحتمؿ التأكيؿ 

فالكضكح كعدـ اإلبياـ أمر ميـ عند طرح الدفع عمى المحكمة عف , المغزل منو 

طريؽ تبياف مضمكنو جّيدا كالمغزل منو كالفائدة المرجكة كتأثيره في سير الدعكل فينا 

 . تككف المحكمة ممزمة بإجابتو إما قبكال أك رفضا مع تسبب ذلؾ 

 

 

 

أن ٌكون الدفع منتجا فً الدعوى  : الفرع الثالث 

عند تكممنا عف تصنيفات الدفكع تبعا ألىميتيا خمصنا إلى أف ىناؾ دفكع 

جكىرية اليدؼ منيا تغير كجية الفصؿ في الدعكل كالتأثير فييا كىناؾ دفكع غير 

فالدفع المنتج ىك الدفع الجكىرم الذم , جكىرية اليدؼ منيا التشكيؾ فقط في األدلة 

ال كاف حكميا معيبا  فبل يمكف أبدا إغفاؿ الدفكع المنتجة , يمـز المحكمة بالرد عميو كا 

بينما الدفكع غير المنتجة أم غير , كعدـ التطرؽ ليا عند الفصؿ في الدعكل 

ألف ,  مف قانكف اإلجراءات الجزائية 330الجكىرية فبل ينطبؽ عمييا نص المادة 

                                                 
  .376ص, المرجع السابؽ ,  سعد حماد صالح القبائمي 1
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بإمكاف المحكمة تجاىميا كعدـ الرد عمييا كذلؾ يعتبر ضمنيا عدـ اإلستجابة ليا كأف 

 . يجعؿ مف الحكـ معيبا  ذلؾ ال

فبل مصمحة لمف كاف دفاعو متعمقا بمكضكع الدعكل إال أنو كبفرض صحتو ال 

فالدفع غير المنتج يفقد  , 1يؤثر في مصيرىا حتى كلك لـ يأخذ بو الحكـ المطعكف فيو 

. صاحبو مصمحة التمسؾ بو كالتحجج بعدـ إجابتو مف طرؼ المحكمة 

كىناؾ مف الدفكع المنتجة المثارة بإجراءات صحيحة اليمكف لممحكمة تجاكزىا 

 . كالفصؿ في مكضكع الدعكل دكف التطرؽ ليا 

 

 

المبحث الثانً 

 تعرٌف الدفوع الموضوعٌة وبٌان شروطها وخصائصها

 

عّرفنا الدفكع بصكرة عامة كبينا شركط إبدائيا كعممنا بأف أىـ تقسيـ ليا مف 

مكضكعية  اؿكبما أف ليذه الدفكع, الناحية العممّية إلى دفكع شكمية كأخرل مكضكعية 

كجب عمينا , أىمية كبيرة بالنسبة ألطراؼ الدعكل خاصة بعد فكات الدفكع الشكمية
                                                 

, الطبعة األكلى , المركز القكمي لئلصدارات القانكنية , الطعف بالبطبلف في اإلجراءات أك الحكـ ,  إيياب عبد المطمب 1
  .115ص  , 2008
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أف لكؿ كستخبلص خصائصيا مع الشركط التي يجب أف تتكافر فييا خاصة اتعريفيا ك

 .نكع مف الدفكع شركطو الخاصة حتى يصح كيؤخذ بو كيككف بذلؾ مؤثرا في الدعكل 

 

المطلب األول 

 تعرٌف الدفوع الموضوعٌة

 

 مفيـك محّدد لمدفع المكضكعي يقكدنا إلى التعرؼ أكال عمى الدفع عإف كض

 .كضح بعد ذلؾ التعريؼ القانكني لمّدفع فالمكضكعي في الشريعة اإلسبلمية ثـ 

 

 

تعرٌف الدفع الموضوعً فً الفقه اإلسالمً  : الفرع األول 

أنيـ لـ يعطكا تعريفا لمدفع المكضكعي  عرؼ فقياء الشريعة القدماء الدفع إال

كمرّد ذلؾ العتبارىـ الدفع  , 1  أحكاـ ىذا النكع مف الدفكعلىبالرغـ مف تحدثيـ ع

                                                 
الطبعة , بيركت لبناف , دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع , كتاب المكطأ لئلماـ مالؾ بف أنس ,  صديؽ جميؿ العطار  1

ركل اإلماـ مالؾ رحمو ا أحاديث كثيرة عف النبي صمى ا عميو كسمـ تحمؿ في مضمكنيا كجكب إعطاء  , 2005, األكلى 
 . مف ىذا المرجع 580 ك 579فرصة إلبداء الدفع قبؿ إقامة الحد كمف بينيا أحاديث كردت في الصفحتيف 
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تعريفيـ لمدعكل معتبريف بفاكتفكا , دعكل يُرّد بيا المدعى عميو عمى دعكل المدعي 

:    1  قسميف  لؿفالدعاكل حسب الفقياء تنقسـ إ, الدفع نكعا مف أنكاع الدعاكل 

. كأف يقكؿ الرجؿ لي عمى فبلف كذا : دعكل طمبّية  -1

 .كأف يقكؿ الرجؿ قضيت حؽ فبلف : دعكل دفاعّية  -2

فتندرج الدفكع تحت النكع الثاني مف أنكاع الّدعاكل أم أنو دعكل مف الدعاكل 

. الدفاعية 

– دعكل الّدفع- كيطمؽ بعض فقياء الشريعة عمى الدفع المكضكعي مصطمح 

فالدفع يبدؿ المراكز القانكنية لؤلطراؼ فيصبح المدعي مدعى عميو كالمدعى عميو 

كمنيـ مف يعتبر الدفع المكضكعي في الفقو اإلسبلمي  ,2 مدعيا بمجرد إبداء دفعو

.  3مثمو مثؿ الدفع المكضكعي في القانكف

نجد رأم اإلماـ مالؾ في  ككمثاؿ عمى الدفع المكضكعي في الفقو اإلسبلمي 

مسألة ظيكر الحمؿ في امرأة غير متزكجة كاقعة تكجب الحد دكف الحاجة لئلقرار منيا 

كأف درأ الحد عنيا ال يكفيو اإلدعاء باإلكراه أك الكطء بشبية بؿ عمييا أف تقيـ دليبل 

أك قرينة عمى صحة دفاعيا كأف تثبت أنيا بمغت عمف أكرىيا أك أف أناسا شيدكىا 

                                                 
  .68 – 67المرجع السابؽ ، ص,  قاسـ محمد بني بكر 1
  .69ص, نفس المرجع 2
  .57ص, المرجع السابؽ ,  محمد فيد غرايبة 3
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فإعطاء الحؽ في درأ الدليؿ المادم الظاىر ىك  , 1متعمقة بو تستغيث عقب اإلكراه 

. عيف الدفع المكضكعي 

التعرٌف القانونً للدفع الموضوعً    : الفرع الثانً 

أنو كؿ ما يعّد سندا الزما كضركريا لطمب أك  يعرؼ الدفع المكضكعي عمى

كىناؾ مف يطمؽ عمى الدفكع المكضكعية تعبير ن ,  2لدفع مقدـ مف أحد أطراؼ الدعكل

. 3 أكجو الدفاع  ن 

عتبر الدفكع المكضكعية ىي تمؾ الدفكع التي تتعمؽ بأصؿ اكما أف ىناؾ مف 

 .4ا الحؽ كال يمكف حصره

 

 كّجو إلى الحؽ مكضكع الدعكل متى االدفع مكضكعيالّسياؽ يعتبر كفي نفس 

 .5 بغرض الحكـ برفض الدعكل كميا أك جزئيا

                                                 
الطبعة , بيركت , مؤسسة الرسالة , الجزء الثاني ,  اإلسبلامي مقارنا بالقانكف الكضعي مالتشريع الجنائ, عبد القادر عكدة  1

  .441ص  , 1984, الخامسة 
 378ص , 2006القاىرة , دار العدالة لمنشر كالتكزيع , الجزء األكؿ , مكسكعة الدفكع الجنائية ,  مجدم محمكد محب حافظ 2
. 
 .نفس المرجع كالصفحة  3
  .87ص, رجع السابؽ ـاؿ, الحسيف عمي غنيـ ,  فؤاد عبد المنعـ أحمد 4
  .56ص, رجع السابؽ ـاؿ,  محمد فيد غرايبية 5
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أما , كىذه التعريفات تنطبؽ عمى الدفكع المكضكعية في جميع فركع القانكف 

كؿ ما يتعمؽ بكقكع الجريمة  ىكفيما يتعمؽ بالجانب الجزائي البحت فالدفع المكضكعي 

 . 1كنسبتيا إلى المتيـ كاألدلة المتعمقة بذلؾ 

يثار مف   كؿ ماىكلدفع المكضكعي ا أخذ بالتعريؼ الذم يعتبر كيمكف أف ف 

 كتدخبل في أطراؼ الّدعكل العمكمية كيتعمؽ بكقائعيا كيتطمب تحقيقا في المكضكع

 بيدؼ عدـ العقاب أك التخفيؼ منو أك عدـ األخذ ,تصكير الكقائع كتقدير األدلة 

 .  2بأدلة الدعكل 

كبيذا التعريؼ يمكف أف نميز الدفكع المكضكعية عف نظيراتيا مف الدفكع 

الشكمية كال نذىب بذلؾ إلى القكؿ بأف الدفكع المكضكعية ىي المستمدة مف قانكف 

فيناؾ دفكع مستمدة , العقكبات كالدفكع الشكمية مستمدة مف قانكف اإلجراءات الجزائية 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية إال أنيا تعتبر دفكع مكضكعية كالدفع ببطبلف القبض أك 

ك المكضكعي ىك  فمعيار التمييز بيف الدفعيف الشكمي, التفتيش أك بطبلف اإلعتراؼ 

 .3 مدل تعمؽ الدفع بالمكضكع كفي تطمب ىذا األخير أم الدفع تحقيقا في المكضكع

                                                 
طبعة , اإلسكندرية , دار الجامعة الجديدة , مكسكعة الدفكع الجنائية في ضكء التشريع كالقضاء كالفقو  , محمد عمي سكيكر 1

  .361ص, المرجع السابؽ ,  سعد حماد صالح القبائمي  ؛11ص  , 2011
  .360ص , المرجع السابؽ , سعد حماد صالح القبائمي  2
  .410ص, المرجع السابؽ ,  مكالم ممياني بغدادم 3
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كالمبلحظ أف التدقيؽ في تعريؼ الدفع المكضكعي يضطرنا إلى التمييز بينو 

كبيف الدفع الشكمي كىك ما سمكو المشرع الجزائرم دكف إعطاء مفيـك أك تعريؼ لكمى 

.   الّدفعيف كفقا لقانكف اإلجراءات الجزائية 

ما يميز الدفكع المكضكعية عف الشكمية ىك إمكانية طرح الدفكع المكضكعية ؼ

جممة كاحدة كما يمكف أف تطرح طكاؿ مراحؿ الدعكل كقبؿ إقفاؿ باب المرافعة بينما 

. 1الدفع الشكمي يجب أف يثار جممة كاحدة كقبؿ الدخكؿ في مناقشة المكضكع 

كما أف قبكؿ الدفع المكضكعي يترتب عميو الفصؿ النيائي في الدعكل بينما 

نما تصحيحيا يؤدم إلى إعادة الفصؿ في  نجد ىناؾ دفكع شكمية ال ترّتب ىذا األثر كا 

 . 2الدعكل مف جديد بعد تصحيح اإلجراء 

 

 

 

المطلب الثانً 

  الشروط الواجب توافرها فً الدفوع الموضوعٌة

                                                 
 . فقرة أكلى مف قانكف اإلجراءات الجزائية كذلؾ بصيغة الكجكب 331كقد نصت عمى ذلؾ المادة  1
  . فقرة أخيرة المادةنفس نص  2
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ىناؾ شركط عديدة يجب تكافرىا في الدفع المكضكعي حتى يصح كيككف منتجا 

في الدعكل فبل يمكف لُمبدم الدفع أف يتقدـ بدفع غير جكىرم أك أف يقدـ دفعا مبيما 

أك أف يقدـ دفكعا متناقضة مع , غير كاضح أك أف يتمسؾ بدفع لـ يقـ بإثارتو مف قبؿ 

ما يرمي إليو مف خبلؿ طمباتو كأف يقدـ دفكع ييدؼ مف كرائيا تبرئتو كفي األخير 

. يطمب التخفيؼ مف العقاب كطمب أصمي 

 لذلؾ كجب تكضيح شركط الدفع المكضكعي الصحيح المؤثر في الدعكل كذلؾ 

:  ضمف النقاط التالية 

أن ٌكون الدفع قد أثٌر على وجه ثابت فً أوراق الدعوى  : الفرع األول 

 أكؿ شركط الدفع المكضكعي ىك كجكب إثارتو بطريقة كاضحة أماـ الجيات 

 , 2  سكاء التحقيؽ أك غرفة اإلتياـ أك أماـ المحكمة بمختمؼ درجاتيا1 القضائية

كنضرا ألىمية جية الحكـ في الفصؿ في الدعكل فإنو ال يعكؿ كثيرا عمى الدفكع التي 

أثبتت أماـ جيات أخرل كالتحقيؽ مثبل فيتكجب إثارتيا كلك تـ إثارتيا مف قبؿ كذلؾ 

  .  3حتى تمتـز المحكمة بالرد عمييا 

                                                 
, دار ايجي مصر لمطباعة كالنشر , مكسكعة الدفكع الجنائية ,  ؛ مجدم محب حافظ 8ص , المرجع السابؽ , عدلي خميؿ  1

  .12ص  , 2001القاىرة 
أما النيابة العامة فميس ليا أف تفصؿ في الدفع الذم يقدمو المتيـ أماميا بعدـ اإلختصاص أك بعدـ سماع الدعكل في التيمة  2

الجزء , المكسكعة الجنائية , كما كرد في كتاب جندم عبد المالؾ , المسندة إليو ألف ىذا الحؽ مخكؿ لقاضي التحقيؽ كحده 
  .254ص  , 1932, بيركت لبناف , دار المؤلفات القانكنية , الثاني 

  .37ص , المرجع السابؽ , حامد الشريؼ  3



 -43-  

 

فيي غير , المحكمة غير ممزمة بالدفع المبيـ الذم لـ يتكّؿ صاحبو تكضيحو ك

ممزمة بتفسير ما جاء بو أطراؼ الدعكل مف دفكع كبإمكانيا أم المحكمة الفصؿ في 

الدعكل ك اإلكتفاء باألدلة المتكفرة لدييا ماداـ الدفاع لـ يكضح مغزل الدفع سكاء كاف 

 .ذلؾ بالدليؿ أماـ محكمة الجنح أك إقناعا أماـ محكمة الجنايات 

 35791:  رقـ04/12/1984فقد ذىبت المحكمة العميا في قرار ليا صادر في 

عند الفصؿ في طعف لحكـ جنائي أنو ثبت ليا أف الطاعف لـ يثر الّدفع بضركرة تقديـ 

كمف ثـ فاف عدـ عرضيا عميو مف طرؼ رئيس , السكيف أماـ محكمة المكضكع  

 . 1كبالتالي يتعيف رفض الطعف , المحكمة ليس فيو إخبلؿ بإجراءات المحاكمة 

كالكضكح ىنا يعني اإلختصار كعدـ الخكض , يـ الدفع بصكرة كاضحة دفعند تؽ

كحّتى يتمكف كذلؾ , في مسائؿ أخرل قد تذىب عف الدفع قكتو كحجيتو المرجكة منو 

 فيمو كتسجيمو بحيث يمكف الرجكع إليو فيما بعد 2 مف يتكلى تدكيف مجريات الدعكل

 .كيككف لو أصؿ في أكراؽ الدعكل 

 

أن ٌكون الدفع جوهرٌا  : الفرع الثانً 

                                                 
  .236ص  , 1990سنة , العدد األكؿ ,  المجمة القضائية لممحكمة العميا 1
 .  مف قانكف اإلجراءات الجزائية 340كاتب الضبط يتكلى مساعدة المحكمة طبقا لممادة  2



 -44-  

 

عممنا مف قبؿ أف الدفع الجكىرم ىك الدفع الذم يترتب عميو تغيير كجية 

.  1الفصؿ في الدعكل 

ال رفض . 2 كجكىرية الّدفع المكضكعي تتطمب أف يككف جدّيا كمثمرا كا 

 قانكف اإلجراءات الجزائية نص عمى كجكب 330فرغـ أف نص المادة 

إختصاص المحكمة بالفصؿ في جميع مايبدل أماميا مف دفكع إاّل أف نص المادة 

كىك , إشترط أف يككف الدفع المبدل أماـ المحكمة مف قبؿ المتيـ دفاعا عف نفسو 

فبل يؤخذ بعيف اإلعتبار الدفكع المبداة دفاعا عف الغير أك , جكىر الدفكع المكضكعية 

دفكع متعمقة بكقائع أخرل ال عبلقة ليا بالجـر المتابع بو فتعتبر ىذه مف قبيؿ الدفكع 

نما تشكؾ فقط في األدلة   .غير الجكىرية التي التؤثر في كجية الفصؿ كا 

كقد أكدت المحكمة العميا ىذه الجكىرية كالتأثير في الدعكل مف خبلؿ قرار 

 حيف كضحت بأف القانكف يفرض 269995:  تحت رقـ 26/06/2001صادر في 

عمى غرفة االتياـ أف ترد عمى الدفكع كالطمبات إال أف ىذا الرد مطمكب إذا كاف يتعمؽ 

بنقطة مف شأنيا أف تغير مسار القرار أما المسائؿ التي حتى في حالة الرد عمييا ال 

 . 3تغير مف األمر شيئا فإنو غير مطمكب الرد عمييا 

                                                 
  .5ص , المرجع السابؽ ,  عدلي خميؿ  1
  .141المرجع السابؽ ، ص,  قاسـ محمد بني بكر 2
  .283ص  , 2003سنة , عدد خاص ,  المجمة القضائية لممحكمة العميا 3



 -45-  

 

كىك قرار يتناقض تماما مع قرار آخر صادر في نفس السنة تحت رقـ 

 يعتبر الرد عمى جميع الدفكع كالطمبات شرط أساسي 21/11/2001 بتاريخ 247027

 . 1في قرار اإلحالة عمى محكمة الجنايات 

كمف خبلؿ القراريف نرل بأف المحكمة العميا قد ساكت بيف الدفع كالطمب في 

فقاعدة جكازية عدـ الرد , المفيـك بالرغـ مف اختبلفيما كىذا ما رتب كجكد التناقض 

عمى الدفع في حالة عدـ جكىريتو نرل بأنيا ال تنطبؽ عمى الطمب ألف غرفة اإلتياـ 

ال تعرض قرارىا لمنقض  , ممزمة بإجابة الطمبات خاصة الختامية إما قبكال أك رفضا كا 

أما الدفع ففي حالة عدـ جكىريتو كفاعميتو في الدعكل فيجكز عدـ الرد عميو كأف ذلؾ 

. ال يرتب أم نقض كما نص عميو القرار السابؽ 

فمف مصمحة المتيـ أف يككف دفعو جكىريا يمس مباشرة الجـر المتابع بو لنفي 

التيمة بالطعف في األدلة كبالتالي براءتو أك أف تككف دفكعو جكىرية تنصب حكؿ 

 .الظركؼ التي أدت بو إلرتكاب الجريمة حتى يككف الحكـ مخففا مف ناحية العقكبة 

 

 

 

                                                 

  .259ص , 2003سنة , عدد خاص , المجمة القضائية لممحكمة العميا 1 
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 1أن ٌكون الدفع صرٌحا وجازما : الفرع الثالث 

عطاءه مف  كىك أف يبديو صاحبو بطريقة تجبر المحكمة عمى اإلنصات إليو كا 

. 2 تستطيع في النياية أف تمتفت عنو أك تيممو الكقت كاإلىتماـ الكافييف بحيث ال

بؿ المحكمة ؽألف إبداءه بطريقة غير صريحة يمكف أف يعّرضو لئلىماؿ مف 

فالدفع المكضكعي ليس كالدفع الشكمي الناتج عف مخالفة قاعدة إجرائية إذ يكتفي فيو 

في بعض األحياف الكتابة أك اإلشارة فقط إلى نص المادة الذم تمت مخالفتو كبالتالي 

 .يككف منتجا كمؤثرا بالرغـ مف عدـ صراحتو 

ف كاف الدفع الشكمي يثار مرة كاحدة قبؿ أم دفاع في المكضكع فإنو يجكز  كا 

ثارة الدفع المكضكعي كىذا التكرار يدؿ عمى اإلصرار عمى  التكرار في إثبات كا 

 . 3التمسؾ بالدفع 

فالدفع المكضكعي الصريح ىك الذم يقرع سمع المحكمة عند تقديمو بعبارات 

طمأّنت إليو المحكمة اكاضحة كمفيكمة تؤدم مباشرة إلى مغزاه بكؿ يسر فيأثر فيما 

 .مف أدلة حشدتيا النيابة ضد المتيـ 

                                                 
, مجدم محمكد محب حافظ  . 9ص  , 2002, اإلسكندرية , منشأة المعارؼ , الدفكع الجنائية ,  عبد الحميد الشكاربي 1

  .379ص , المرجع السابؽ 
  .45ص , 2008, عيف مميمة الجزائر , دار اليدل , الدفكع الجكىرية كطمبات الدفاع في المكاد الجزائية ,  نبيؿ  صقر 2
  .23ص , المرجع السابؽ , إيياب عبد المطمب  3
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رافعة  مأن ٌقدم الدفع قبل إقفال باب ال: الفرع الرابع 

نتياء إجراءات المحاكمة الشفكية كالكتابية االمقصكد بإقفاؿ باب المرافعة ىك 

كبعبارة أخرل إغبلؽ الطريؽ كجميع , 1 كدخكؿ الدعكل لمفصؿ فييا مف قبؿ المحكمة

طرؽ الدفاع بانتياء جميع إجراءات المحاكمة كدخكؿ الدعكل في حكزة المحكمة 

   . 2كاإلبتعاد بيا عف الخصـك 

  يسقط الحؽ في إبداء الدفع المكضكعي إال بإقفاؿ باب المرافعةاألصؿ أنو الؼ

فممدفاع إثارة مايشاء مف دفكع سكاء كانت  , 3كاستيفاء جميع إجراءات المحاكمة 

. جكىرية أك غير جكىرية 

إال أنو قد يحدث في كثير مف الدعاكل ظيكر مركز جديد ألحد األطراؼ 

أكظيكر مستندات جديدة لـ تكف بحكزة المتيـ أثناء المرافعات أك تستجد بعض األمكر 

 لـ تثر كلـ تناقش أثناء سير المرافعات مما يجيز القانكف إستثنائيا ألطراؼ 4الكاقعية 

 بطمب مكتكب يقدـ إلى المحكمة الناضرة طمب إرجاع القضية لمجدكؿالدعكل  تقديـ 

فبعد قبكؿ الطمب مف طرؼ قاضي  , في الدعكل كذلؾ قبؿ جمسة النطؽ بالحكـ

                                                 
  .41ص, المرجع السابؽ ,  نبيؿ صقر 1
  .22 ك21ص , المرجع السابؽ , إيياب عبد المطمب  2
  .379ص , المرجع السابؽ ,  ؛ مجدم محمكد محب حافظ 8ص , المرجع السابؽ , عدلي خميؿ  3
  .22ص , المرجع السابؽ , إيياب عبد المطمب  4
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المكضكع يمكف لمطرؼ تقديـ دفكعو المكضكعية الجديدة كالتي لـ تقدـ مف قبؿ كذلؾ 

.  بعد إببلغ جميع أطراؼ الخصكمة 

لكف يبؽ طمب إرجاع القضية لمجدكؿ مسألة تقديرية لقاضي المكضكع فبإمكانو 

كما لمقاضي تأجيؿ اؼ ّتخاذ ىذا اإلجراء مف تمقاء نفسو أك بناءا عمى طمب األطرا

 . بيذا اإلرجاع جميع الخصـك القضية مف جديد في حالة عدـ إببلغ 

فيمكف القكؿ بأف طمب إرجاع القضية لمجدكؿ يخكؿ لؤلطراؼ إثارة الدفكع 

كىناؾ حاالت أخرل يجكز إثارة الدفع , المكضكعية كلكف قبؿ النطؽ بالحكـ 

كإبداء الدفكع بعد إجراء , بعد النطؽ بالحكـ كلكف المكضكعي فييا مف جديد 

المعارضة أك اإلستئناؼ أك أماـ المحكمة العميا إذا مست ىذه الدفكع المكضكعية 

 .بالنظاـ العاـ 

 الدفع المكضكعي يصح  في أفّ فقياء الحنفيةؿ كفي نفس الّسياؽ نجد قكال 

إبداءه في أية حالة كانت عمييا الدعكل فيصّح قبؿ البّينة أم قبؿ الّتعرض لممكضكع 

كما أجازكا إبداءه بعد الحكـ , كما يصح بعدىا كيصّح قبؿ اإلستمياؿ كما يصّح بعده 

األكؿ أف يبطؿ الحكـ األكؿ كالشرط الثاني عدـ التكفيؽ بيف الدفع ك : لكف بشرطيف 

 .1 الدعكل األصمية

                                                 
  .89ص, المرجع السابؽ , الحسيف عمي غنيـ ,  فؤاد عبد المنعـ أحمد 1
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ثارتيا أماـ  كنخمص بالقكؿ إلى كجكب الحرص عمى تحضير جميع الدفكع كا 

ال كاف الحكـ  محكمة المكضكع أثناء المرافعات ألف ذلؾ يحتـ عمى المحكمة إجابتيا كا 

أك القرار قاصرا في تسبيبو كما بينتو المحكمة العميا في قرار صادر في 

 عندما اعتبرت الرد عمى جميع الدفكع كالطمبات شرط 247027:  رقـ 21/11/2001

 . 1أساسي في قرار اإلحالة عمى محكمة الجنايات 

  

عدم التنازل عن الدفع الموضوعً صراحة أو ضمنا  : الفرع الخامس 

فإف , 2يظير جميا مدل تمسؾ صاحب الدفع بدفعو مف خبلؿ طمباتو الختامية 

 بالدفع المكضكعي مما يضطر المحكمة إلى تمّسكوإصراره في األخير يبّيف مدل 

رتباط الدفع المكضكعي بالطمب الختامي أمر ميـ اؼ, التطرؽ لو عند المداكلة كالفصؿ 

مف الناحية اإلجرائية خاصة كأف المشرع يمـز القاضي في األخير أف يستمع كأف يدكف 

. قبؿ إقفاؿ باب المرافعاتما طمبو المتيـ 

  أكرده مف دفكعاطمبا منافيا لـالمتيـ أك دفاعو ف غير المعقكؿ أف يمتمس ـك

ال كاف متنازالأثناء جمسة المحاكمة ذلؾ كأف ك , كؿ ما أثاره مف دفكع  عف3 ضمنيا  كا 

                                                 
  .259ص  , 2003عدد خاص سنة ,   المجمة القضائية لممحكمة العميا 1
  .9ص , المرجع السابؽ , عبد الحميد الشكاربي  2
  .379ص , المرجع السابؽ , مجدم محمكد محب حافظ  3



 -50-  

 

 تكاجده في مسرح  عدـيمتمس التخفيؼ مف العقكبة بعد دفعو بعدـ قيامو بالجريمة أك

. فيككف بذلؾ متنازال عف دفعو تنازال ضمنيا , الجريمة أصبل 

كقد يككف التنازؿ عف الدفع صريحا كىذا ال يطرح أم إشكاؿ لممحكمة في عدـ 

إاّل أف لممتيـ أف يعدؿ عف ىذا التنازؿ ماداـ باب المرافعة , إجابتو أك الرد عميو 

 . 1مازاؿ مفتكحا 

 

المطلب الثالث 

 خصائص الدفوع الموضوعٌة

  

إف لمدفكع المكضكعية خصائص تميزىا عف باقي الدفكع األخرل أك باألحرل 

كعدـ إمكانية حصر الدفكع المكضكعية , ميزىا عف الدفكع الشكمية بصكرة خاصة ت

مكانية إثارتيا أماـ ثاني درجات التقاضي ألكؿ مرة  كأف الدفع المكضكعي قد ينيي , كا 

.  الدعكل كميا عكس ما عميو الدفكع الشكمية 

تكضيح أىـ خصائص الدفكع المكضكعية ضمف الفركع يمي  سنتكلى فيماك

 :التالية

عدم إمكانٌة حصر الدفوع الموضوعٌة  : الفرع األول 

                                                 
  .25ص , المرجع السابؽ , إيياب عبد المطمب  1
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 مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أف 330نص المشرع الجزائرم في المادة 

 ,المحكمة مختصة بالفصؿ في جميع الدفكع المطركحة أماميا مف طرؼ المتيـ 

عمى اختبلؼ أنكاعيا كبإمكاف المتيـ  إثارة مايشاء الدفكع صر مكضكع المشرع لـ يحؼ

كبما أف الدفع المكضكعي ىك ما تعمؽ بمكضكع الدعكل , منيا  أماـ قاضي الدعكل 

كىذا راجع لتعمؽ ىذه الدفكع كبالتالي اليمكف حصرىا , ككقائعيا كاألدلة المتكافرة فييا 

ختبلؼ عكامؿ إرتكاب الجريمة كمسبباتيا كالظركؼ ا الخصكمة فيي تختمؼ بكقائعب

 . تكقعيايمكف  الخاصة بالمتيـ كظركؼ الجريمة إلى غيرىا مف العكامؿ التي ال

 أف الجريمة تتطكر كبتطكرىا تتطكر الكقائع المتعمقة بيا أم أف  أيضاالمبلحظك

يمكف  كبالتالي ال, ختبلفو تختمؼ الدفكع المكضكعيةا كب ,مكضكعيا يتطكر كيختمؼ

كتخصيص لكؿ دفع منيا نص خاص  األحكاؿ حصر الدفكع المكضكعية بأم حاؿ مف

.  كما يمكف حصره ىك المبادئ العامة التي تحكـ الدفكع المكضكعية  , ينظمو

 

ٌمكن التمّسك بالدفوع الموضوعٌة فً أي مرحلة من مراحل الدعوى  : الفرع الثانً 

إف إثارة الدفع المكضكعي أماـ محكمة أكؿ درجة اليمنع مف إثارتو مرة ثانية 

ثارة الدفع ألكؿ مرة أماـ محكمة اإلستئناؼ أمر جائز كيمكف , أماـ درجة اإلستئناؼ  كا 

 فالمحكمة تككف ممزمة بإجابة ما ,لمدفع المكضكعي أف يرتب أثره بناءا عمى ذلؾ 

أثاره األطراؼ مف دفكع مكضكعية إذا قدمت أماميا شفاىة  كاألفضؿ أف تككف كتابة 
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 , 274870:  رقـ 25/09/2001كما ذىبت إليو المحكمة العميا في قرار صادر في 

فالمبدأ أف القانكف يجيز لؤلطراؼ أك محامييـ إبداء طمبات كتابية كالمحكمة ممزمة 

كالقرار الذم لـ يرد عمى الدفكع المقدمة كلـ يناقشيا يككف قد خرؽ , باإلجابة عنيا 

 . 1اإلجراءات مما ينجر عنو النقض 

  ككذلؾ األمر في حالة التنازؿ عف الدفع المكضكعي أماـ درجة اإلستئناؼ 

يمنع قاضي اإلستئناؼ مف الحكـ بما   فإنو ال ,2كذلؾ بعدـ إثارتو أك عدـ التمسؾ بو

.  يخالؼ حكـ الّدرجة األكلى التي تـ التمسؾ بالدفع المكضكعي أماميا 

كما أنو يمكف إثارة بعض الدفكع أماـ أكؿ درجة كترؾ الدفكع األخرل أماـ 

 . محكمة اإلستئناؼ أم أنو ليس ىناؾ ترتيب محدد لمدفكع المكضكعية 

 

الحكم الصادر فً الدفع الموضوعً منهً للخصومة  : الفرع الثالث 

يمكف إعادة السير في الخصكمة الجزائية بعد تصحيح اإلجراء الشكمي المخالؼ 

لكف الفصؿ في الدفع المكضكعي يؤدم مباشرة إلى الفصؿ في مكضكع , لمقانكف 

                                                 
  .344ص  , 2002سنة , العدد األكؿ ,  المجمة القضائية لممحكمة العميا 1
 .  الشركط الكاجب تكافرىا في الدفكع المكضكعية تـ تكضيحيا في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ 2
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الخصكمة بحيث يمنع ذلؾ إعادة الفصؿ فييا مف جديد بنفس األطراؼ كنفس 

 .1محكمة التي أصدرت الحكـ أك أماـ أم محكمة أخرل المكضكع أماـ نفس اؿ

فالفصؿ في الدفع المكضكعي اليخّكؿ إال الحؽ في اإلستئناؼ أك الطعف لككف 

الحكـ الصادر في الدفع المكضكعي يحكز قكة الشيء المقضي فيو كيكلد دفعا بعدـ 

كىك دفع متعمؽ بالنظاـ العاـ يجكز لممحكمة أف , قبكؿ الدعكل لسبؽ الفصؿ فييا 

. 2 تثيره كتحكـ بو مف تمقاء نفسيا

 فيذه خصائص الدفكع المكضكعية كفؽ ما ذىب إليو أغمب فقياء القانكف 

ة أخرل تتميز بيا الدفكع المكضكعية كىي مكرأينا في المكضكع أنو يمكف إضافة خاص

 . لمتقادـ  عدـ القابمية

 

عدم تقادم الدفوع الموضوعٌة  : الفرع الرابع 

ّدده المشرع عند تكضيحو لمدة التقادـ بحسب تتقادـ الدعكل العمكمية كفؽ ما ح

 .التصنيفات المختمفة لمجرائـ 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية أف الدعكل العمكمية 8 ك 7فيستفاد مف المادتيف 

في مكاد الجنح تتقادـ بمركر ثبلث سنكات كاممة مف تاريخ كقكعيا إذا لـ يتخذ في تمؾ 

                                                 
  .188ص , المرجع السابؽ , مدحت محمد سعد الديف  1
  .82ص, المرجع السابؽ ,  قاسـ محمد بني بكر 2
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لذلؾ تخطئ في تطبيؽ القانكف , الفترة أم إجراء مف إجراءات المتابعة أك التحقيؽ 

غرفة اإلستئنافات الجزائية التي تقضي برفض الدفع بتقادـ الدعكل متى ثبت أنو مر 

 . 1عمى صدكر القرار الغيابي أكثر مف ست سنكات 

كالمبلحظ أف الدعكل العمكمية تتقادـ كيمكف إثارة ىذا التقادـ عف طريؽ الدفع 

كما أنو لقاضي الحكـ قبكؿ التقادـ أك , 2بذلؾ كلك ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا 

كبالمقابؿ فإف لؤلطراؼ إثارة الدفع , رفضو إذا لـ تتكافر المدة القانكنية لذلؾ 

,  المكضكعي سكاء ُقبؿ أك ُرفض 

نقضاء الدعكل ايزكؿ رغـ  كمف المعمـك أف الحؽ المّدعى بو أك المطالب بو ال

 فالحؽ ,فع دالعمكمية كبإمكاف صاحب ىذا الحؽ التمسؾ بحقو عف طريؽ إبداء اؿ

 ,المطالب بو يبؽ رغـ انقضاء الدعكل كيستطيع  صاحبو التمسؾ بو عف طريؽ الدفع 

كال يعني ىذا , يزكؿ إال بزكاؿ صاحبو أك بنسيانو  ال 3يتقادـ فيك أبدم  إذا فالدفع ال

, تتقادـ  "إثارة الدفع "  أف ىذه األخيرة أم  ,أنو يمكف إثارة الدفع في أم كقت ذلؾ

فعند القكؿ بتقادـ , ألنيا تحكميا مجمكعة مف اإلجراءات التي تنص عمى تقادميا 

 .الدفع المكضكعي فنقصد بذلؾ تقادـ الحؽ في مباشرة الدفع المكضكعي 

                                                 
 1984 أفريؿ 10 ؛ كىك قرار صادر في 222ص , الجزء األكؿ , اإلجتياد القضائي في المكاد الجزائية , جيبللي بغدادم  1

  .31185ممؼ رقـ 
إف القكاعد المتعمقة بتقادـ العقكبات ىي أيضا مف النظاـ العاـ كبيذه الصفة يجكز إثارتيا في أية مرحمة كانت عمييا الدعكل  2

 جكيمية 09كذلؾ قرار في  . 2095 ممؼ رقـ 1980 ديسمبر 16قرار صادر في . كلك تمقائيا مف طرؼ المجمس األعمى 
 . تكمـ عف تقادـ الدعكل العمكمية كتعمقو بالنظاـ العاـ  23301 رقـ 1981

  .141ص , المرجع السابؽ , مدحت محمد سعد الديف  3
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يتقادـ أبدا كيبؽ ببقاء مبديو كيزكؿ  أف الدفع المكضكعي الكخبلصة القكؿ 

 . 1 فكمما كانت ىناؾ دعكل عمكمية أمكف لمطرؼ إثارة الدفع المكضكعي, بزكالو 

 

المبحث الثالث 

 عبء إثبات الدفوع الموضوعٌة

 

  2إف ككف المتيـ برمء حتى تثبت إدانتو بمكجب حكـ نيائي مف المسممات 

التي ييدؼ قانكف اإلجراءات الجزائية عمى األقؿ إلى تحقيقيا ماداـ الجدؿ قائما حكؿ 

. االقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي 

فيذه القاعدة تؤدم بنا إلى التسميـ بأف صمت المتيـ أثناء المرافعات كامتناعو 

عف الكبلـ ال يؤدم بالضركرة إلى اإلدانة كال يعتمد عمى ىذا الّصمت كدليؿ إلثبات 

كقد أجمع الفقو عمى أنو ال يجكز إجبار المتيـ , الجريمة كال يصمح أبدا تسبيبا لمحكـ 

 . 3عمى اإلدالء بأقكالو كال يعتبر صمتو قرينة عمى اإلدانة 

                                                 
مع اإلشارة إلى أف النصكص المنّضمة لمتقادـ كردت في قانكف اإلجراءات الجزائية نّضمت  تقادـ الدعكل كليس الدفع عمى  1

 .اعتبار اختبلفيما عف بعضيما كما تـ تكضيحو عند تعريؼ الدفع 
2   La charte africane des droits de l homme et des peuples Art 07.    

, الطبعة األكلى , اإلسكندرية , دار الفكر الجامعي , إعتراؼ المتيـ كالدفكع المتعمقة بو في الفقو الجنائي , حامد الشريؼ  3
  .154ك153ص  , 2012سنة 
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فاألكلى أف يؤثر في سير الدعكل ما , ماداـ األمر كذلؾ مف الناحية القانكنية 

كأف يدفع , يثيره المتيـ مف دفكع نافية ألركاف الجريمة عكضا عف التزامو الصمت 

بكجكد سبب مف أسباب اإلباحة أك كجكد حالة الدفاع الشرعي أك حالة الجنكف أك 

ثباتيا , اإلكراه أك الضركرة  فيؿ يكفيو إثارتيا فقط دكف تكضيح ؟ أـ أف عميو إثارتيا كا 

في نفس الكقت ؟ مع أف عبء اإلثبات يقع عمى النيابة خاصة إذا تعمؽ األمر بإثبات 

. أركاف الجريمة الثبلث

فإذا سممنا بقاعدة براءة المتيـ رغـ التزامو الصمت كأف لو الحؽ في إبداء ما 

األكؿ إثبات عكس ما دفع , فإنو يقع عمى النيابة عبء إثبات أمراف , يراه مف دفكع  

كىك إشكاؿ فقيي يطرح  , بو المتيـ مف دفكع مكضكعية كالثاني إثبات أدلة اإلدانة 

خاصة أماـ النقص الكبير في النصكص , لعدـ كجكد نص صريح في القانكف 

القانكنية المنضمة لمّدفكع المكضكعية سكاء مف ناحية طرؽ إبداءىا أكمف ناحية إثباتيا 

. كعمى مف يقع ىذا العبء 

األكؿ نعالج فيو , مف أجؿ بياف ذلؾ يمكف تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف 

أما الثاني فانو , الرأم الذم يرل بأف عبء إثبات الدفكع المكضكعية يقع عمى المتيـ 

. يرل بأف ىذا العبء عمى عاتؽ النيابة العامة 
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المطلب األول 

 على المتهم إثبات الدفوع الموضوعٌة

 

عند تعريؼ الدفكع المكضكعية رأينا أف ىناؾ مف يقكؿ بأف الدفع عبارة عمى 

كمف المعمـك أف عمى المدعي تقديـ , دعكل يصبح بمكجبيا المتيـ مدعيا بدفعو 

ال رفضت دعكاه  . كسائؿ إثبات ما يدعيو كا 

فعبء إثبات الدفكع المكضكعية يقع عمى عاتؽ المتيـ ماداـ أف صاحب الدفع 

فإف كانت ىذه القاعدة ليا , يصبح ىك المدعي كعميو إثبات صحة ما أبداه مف دفكع 

صداىا في القانكف المدني كفقا لقكاعد اإلثبات المدني فإف ليا  أيضا مجاؿ تطبيؽ في 

القانكف الجزائي ما دامت النيابة طرفا أصميا في الخصكمة الجزائية كىي في نفس 
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ككبل الطرفيف يحكميما قانكف كاحد كتنطبؽ عمييما , الدرجة في اإلدعاء مع المتيـ 

. 1نفس قكاعد اإلثبات 

فإذا دفع المتيـ بانتفاء أم ركف مف أركاف الجريمة فعميو إثبات ذلؾ كليس عمى 

النيابة ذلؾ ماداـ القانكف ألزميا بإثبات كجكد األركاف كلـ يمزميا بإثبات الدفع   

. بزكاليا 

فبل يعقؿ أف يدفع , كىذا الرأم ىك المعمكؿ بو كالمعقكؿ مف الناحية العممية 

المتيـ بانتفاء ركف مف أركاف الجريمة ثـ يمـز النيابة العامة بإثبات عكس ما دفع بو 

خاصة أ، الدفع المكضكعي يجرم أثناء سير التحقيؽ النيائي كال يتسنى لمنيابة العامة 

بينما كبالمقابؿ يممؾ المتيـ أك دفاعو الكقت الكافي , تحضير كسائؿ نفي الدفع 

 قبؿ سير المرافعات كفرصة التأجيؿ 2كأعطاه المشرع فرصة اإلطبلع عمى الممؼ 

. لتحضير كسائؿ الدفاع 

كغالبا ما ينفي المتيمكف ما نسب إلييـ مف إتياـ عف طريؽ اإلنكار كذلؾ 

بإبداء مجمكعة مف الدفكع المكضكعية يدحض بمكجبيا أدلة اإلتياـ المكجو مف طرؼ 

. النيابة 

                                                 
, دار النسر الذىبي , حرية القاضي الجنائي في اإلقتناع اليقيني كأثره في تسبيب األحكاـ الجنائية ,  محمد عيد الغريب 1

  .39ص  , 1997_1996, المنصكرة 
2 Bertrand favreau , Le procureur europeen : une nouvelle dimension des droits de la defense , 
naples , 2002 , page 06 . 
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فقد أككؿ المشرع سمطة اإلتياـ الى النيابة كحدىا بعدما ترتكز إلى مجمكعة مف 

كيبؽ عمى مف كجو ضده اإلتياـ نفي ما نسب , القرائف أك األدلة عمى ارتكابو لمجريمة 

إليو مف تيمة كىك ما يقكدنا إلى تكضيح مسألة نفي اإلتياـ عف طريؽ اإللتزاـ 

. بالصمت أك نفيو عف طريؽ الكبلـ بإبداء الدفكع المختمفة 

فتدكيف اعتراؼ المتيـ أك إنكاره عند مساءلتو في بداية اإلستجكاب  أمر ميـ 

ىؿ تعترؼ بالجـر المنسكب : فقد يككف السؤاؿ كالتالي , بالنسبة لقاضي المكضكع 

فيحدث كأف ينفي ما , فيختمؼ تعبير كؿ متيـ عف آخر , إليؾ أـ أنؾ تنكر ذلؾ ؟ 

كقد يسكت تماما كال يجيب عف أم تساؤؿ , نسب إليو عف طريؽ اإلجابة بالكبلـ 

.   أك قاضي الحكـ 1كقد يحدث ذلؾ أماـ الضبطية أك قاضي التحقيؽ, ممتزما الصمت 

فيؿ يستفيد المتيـ , فقد يفسر سككتو عمى أنو اعتراؼ بالجريمة أك أنو نفي ليا 

بداء مايراه مف دفكع ؟ . مف سككتو كعدـ إبداء أم دفع أكثر مما يستفيده مف كبلمو كا 

لذلؾ ارتأيت تكضيح ىذه الجزئية مستندا إلى ما جاء بو القضاء مف اجتيادات 

.  في ىذه النقطة 

                                                 
سنة , الطبعة الثانية , الجزائر , دار ىكمة , شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم التحرم كالتحقيؽ , عبد ا أكىايبية 1

   .381ص  , 2011
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 مف الدستكر كالتي 45كقبؿ الخكض في ذلؾ ينبغي اإلشارة إلى نص المادة 

كؿ شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جية قضائية نضامية إدانتو :"جاء نصيا كالآلتي 

.  1" مع كؿ الضمانات التي يتطمبيا القانكف 

كمف ىذا المنطمؽ نستشؼ كجية المشرع الجزائرم في معالجة مسألة سككت 

.  المتيـ كعدـ إبدائو أم دفع انطبلقا مف مبدأ األصؿ في اإلنساف البراءة 

: فينالؾ كجيتاف لتكضيح ىذه المسألة 

 

 

نفً اإلّتهام بالصمت وعدم الكالم : الفرع األول 

قد يحدث كأف يمتنع المتيـ عف الكبلـ نيائيا دكف إبداء أم دفع حكؿ ما حشدتو 

النيابة العامة ضده مف أدلة كقرائف فيعطي الفرصة لقاضي الحكـ في تفسير سككتو 

.  إلى عدـ قدرتو نفي األدلة ك القرائف المكجية ضده فيحكـ مباشرة باإلدانة 

مع العمـ أف استعماؿ القكة في استنطاؽ المتيـ أمر مرفكض في أغمب القكانيف 

الذم جعؿ مف , الكضعية اإلجرائية كمف بينيا قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم 

خبللو المشرع المحاضر المستمدة مف مرحمة التحريات األكلية ىي محاضر استداللية 

                                                 
  .45المادة  , الدستكر الجزائرم 1



 -61-  

 

كأف عدـ ,  مف قانكف اإلجراءات الجزائية 215طبقا لما جاءت بو أحكاـ المادة 

الحجية القطعية ليذه المحاضر مستمد مف احتماؿ استخداـ رجاؿ الضبطية القضائية 

القكة أك الضغط البدني أك النفسي الستنطاؽ أك استجكاب المشتبو نظرا لطبيعة عمؿ 

. ىذه الفئة مف أعكاف القضاء 

فصحة اإلستجكاب تقتضي أف يككف مف ُكّجيت إليو األسئمة متحررا مف أم 

ضغط أك تأثير خارجي سكاء كاف مصدره المحقؽ نفسو أك شخص آخر عف طريؽ 

أك اإلكراه المادم  , اإلكراه  األدبي كالكعد بإعطائو األمؿ في ميزة عينية أك البراءة 

كالتعذيب أك التخذير أك التنكيـ المغناطيسي أك ىجـك الكمب البكليسي عميو أك 

استعماؿ جياز كشؼ الكذب عميو أك إرىاقو بإطالة مدة استجكابو مما يؤدم إلى 

أما خشية المتيـ أك المشتبو مف رجاؿ , التأثير عمى قكاه الذىنية كبالتالي عمى إرادتو 

الشرطة أك قضاة النيابة العامة فبل يعتبر مف قبيؿ اإلكراه لعدـ امتداد السمطة التي 

. 1يتمتع بيا ىؤالء إلى المتيـ إليذائو ماديا أك معنكيا

فنجد أف عدـ إبداء المتيـ أم دفع كالتزامو الصمت عالجيا الديف اإلسبلمي في 

كثير مف المكاقؼ حدثت في عيد النبي صمى ا عميو كسمـ مبينة في أحاديث ركاىا 

. عنو الصحابة مقتديف بيا كعامميف بما كرد فييا مف أحكاـ 

:  كمف ىذه األحاديث ما كرد في الركايتيف 

                                                 
 .52ك 51ص , 2003, المنصكرة , دار الفكر كالقانكف , أحكاـ الدفكع في اإلستجكاب كاإلعتراؼ  ,  مصطفى مجدم ىرجة1
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كنا غمماف نعمؿ بالسكؽ : عف خالد ابف المعبلج عف أبيو رضي ا عنو قاؿ " 

فمرت امرأة مع صبي فثار الناس فثرت معيـ فأتت رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ 

فقاؿ شاب كاف مع الناس ىك ابني يا , مف أبك ىذا ؟ فسكتت : كالناس معيا فقاؿ ليا 

      1" .فأمر رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فرجمو , رسكؿ ا  فطيرني 

أف : " كعف سيؿ بف يسعد الساعدم عف النبي صمى ا عميو كسمـ    

فبعث رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ , رجبل أتاه فأقر عنده أنو زنى بإمرأة فسماىا لو 

 2" .إلى المرأة فسأليا عف ذلؾ فأنكرت أف تككف زنت فجمده الحد كتركيا 

فبالرغـ مف أف ىذه الجريمة , فنجد أف كمتى الركايتيف تتكمماف عف جريمة الّزنا 

ال تصمح إال بتكافر الطرفيف معا أم الرجؿ كالمرأة كيفترض عند العقاب معاقبة 

 , 339الطرفيف معا ألف كبلىما فاعبل أصميا كما نص عميو قانكف العقكبات في المادة

إال أف النبي عمي الصبلة كالسبلـ عاقب مف اعترؼ فقط بارتكابو لمجريمة كعفى عف 

فعاقب الرجؿ العترافو الصريح كعفى عف المرأة لصمتيا كليس , الطرؼ اآلخر 

. إلنكارىا 

فنجد ىنا أف اإلسبلـ كفؿ لمشخص الحؽ في الصمت كصمتو يدؿ عمى عدـ 

فاإلماـ أبك حنيفة رضي ا عنو يرل أف عجز , قيامو بما يحـك حكلو مف شبيات 

                                                 
, رسالة دكتكراه , حماية حؽ المتيـ في نفي اإلتياـ في الفقو اإلسبلمي مقارنة بالقانكف الكضعي , ادريس داكد الفرجاني  1

   . 159ص  , 2000, القاىرة , جامعة الدكؿ العربية 
 . نفس المرجع كالصفحة 2
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فالزاني , الجاني في ادعاء الشبية في جريمة الزنا يعتبر بذاتو شبية يدرء بيا الحد 

األخرس كالزانية الخرساء ال يحداف كلك ثبت الزنا ضدىما بشيادة الشيكد لعجزىما عف 

. 1درء الشبية  

حيث نجد أنو أكجب , كذىب اإلسبلـ إلى أبعد مف ذلؾ في مسألة الصمت 

تذكير المتيـ بحقو في الصمت حتى كلك اعترؼ في بادئ األمر في لحظة ضعفو أك 

رأيت ماعز بف مالؾ حيف جيئ بو : " كما ركم عف جابر بف سمرة  قاؿ , زلة لسانو 

ليس عميو رداء فشيد عمى نفسو أربع , إلى النبي صمى ا عميو كسمـ رجبل أعضؿ 

ال كا أنو قد زنى : قاؿ , لعمؾ , مرات بأنو زنى فقاؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ 

 2".قاؿ فارجمو , اآلخر 

كنجد أيضا مسألة إقرار أحد الكرثة بكارث كاف مجيكال كنفاه بقية الكرثة عكمؿ 

فمك كانكا ثبلثة أكالد فأقر أحدىـ بكلد رابع قسـ الماؿ إلى ثبلثة , المقر فقط بإقراره 

أقساـ كأخذ الكلد الرابع ربع ما يأخذه الذم أقر بو كال يؤخذ مف الكلديف اآلخريف شيئا 

 .  3إاّل بإقرارىما أك ببّينة 

مف أتى مف ىذه القاذكرات : " كفي حديث لمنبي صمى ا عميو كسمـ أنو قاؿ 

كفي ركاية في , " شيئا فميستتر بستر ا فإف مف أبدل لنا صفحتو أقمنا عميو الحد 
                                                 

                                                                                                                                                                 . 371ص , المرجع السابؽ , عبد القادر عكدة   1
  .158 ص, المرجع السابؽ ,  إدريس داكد الفرجاني 2
المركز العربي لمدراسات , الجزء الثاني , " المتيـ كحقكقو في الشريعة اإلسبلمية"الندكة العممية األكلى بعنكاف , عطية سالـ  3

  .135ص  , 1986, الرياض , األمنية كالتدريب 
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أف رجبل اعترؼ عمى نفسو بالزنا عمى عيد رسكؿ ا صمى : المكطأ أف زيد بف أسمـ 

أييا الناس قد : ا عميو كسمـ فدعى لو رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ بسكط ثـّ قاؿ 

نقـ عميو كتاب ,  فمف أصاب مف ىذه القاذكرات , آف لكـ أف تنتيكا عف حدكد ا 

  . 1ا

كىناؾ العديد مف التشريعات الكضعية أجمعت عمى عدـ إكراه المتيـ عمى 

منيا قانكف اإلجراءات الجنائية العراقي , الكبلـ أك إبداء أم دفع في مكضكع اإلتياـ 

كقانكف اإلجراءات الجنائية  (2\182)كقانكف اإلجراءات الجنائية السكداني  (2\182)

كقانكف اإلجراءات  (2\342)كقانكف اإلجراءات الجنائية اليندم  (273)اليكناني 

الجنائية الفرنسي بعد أف كاف يعتبر صمت المتيـ كسيمة إلدانتو بمكجب القانكف 

 أيف أقر بحؽ 1897 عدؿ عف ذلؾ بمكجب القانكف الصادر في 1670الصادر في 

 2. منو 114/1المتيـ في الصمت دكف أف يضار بصمتو مف خبلؿ نص المادة 

كرغـ عدـ نص بعض التشريعات عمى حؽ المتيـ في الصمت في نصكص 

القانكف حرفيا إال أنيا كفي الجانب العممي مجسدا في القضاء كشركحات الفقياء 

. عممت عمى إقرار حؽ الصمت كالتشريع البمجيكي كالّميبي كغيرىا 

                                                 
, دار المعرفة , الجزء الرابع , المجمد الثاني , ابف حجر العسقبلني , تمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  1

  .  57ص  , 1964, بيركت لبناف 
  .161 ك 160 ص , المرجع السابؽ , ادريس داكد الفرجاني  2
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كمف اإلجتيادات القضائية لمقضاء المصرم في ىذا المجاؿ نجد النقض المؤرخ 

مف المقرر قانكنا أف المتيـ إذا شاء أف يمتنع : "  نص عمى أنو 17/05/1960في 

ذا تكمـ فإنما , عف اإلجابة أك عف اإلستمرار فييا ال يعد ىذا اإلمتناع قرينة ضده  كا 

كمف حقو دكف غيره أف يختار الكقت كالطريقة التي يبدم بيا ىذا , ليبدم دفاعو 

فبل يصح أف يتخذ الحكـ مف امتناع المتيـ عف اإلجابة في التحقيؽ الذم , الدفاع 

باشرتو النيابة العامة بعد إحالة الدعكل إلى محكمة الجنايات كفقد الممؼ بطبلف ىذا 

   1".التحقيؽ قرينة عمى ثبكت التيمة قبمو 

 مف قانكف اإلجراءات الجنائية 308/3كقد جسد ىذا اإلجتياد بنص المادة 

المصرم في كجكب منح المتيـ أجبل لتحضير دفاعو اذا طمب ذلؾ دكف اإلخبلؿ بحؽ 

 2.المتيـ في الصمت كرفض الكبلـ أك اإلجابة عمى األسئمة المكجية إليو 

فيعتبر حؽ المتيـ في الصمت كفقا لئلجتيادات القضائية مف حقكؽ الدفاع فبل 

ال كاف ذلؾ إطاحة بقرينة  يجكز لممحكمة أف تستخمص مف ىذا الصمت قرينة ضده كا 

البراءة التي يستفاد منيا مجمكعة مف حقكؽ الدفاع كمف بينيا حؽ الصمت كعدـ إبداء 

 .أم دفع 

                                                 
  .455    ص ,2000, منشأة المعارؼ , البراءة كعدـ العقاب في الدعكل القضائية  , ـ فكدةم عبد الحؾ1
  .90 ص , 1996, القاىرة , دار النيضة العربية , حؽ اإلنساف في محاكمة عادلة  , محمد محمد مصباح القاضي2
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فمـ ينص صراحة عمى حجية حؽ , كقد سار عمى نحك ذلؾ المشرع الجزائرم 

المتيـ في الصمت كعف إمكانية تفسير ىذا الصمت ضده أك لصالحو بالرغـ مف إيراده 

. فصبل كامبل في قانكف اإلجراءات الجزائية متعمقا بطرؽ اإلثبات 

فسككت المشرع ىذا يمكف تفسيره عمى أف اليمكف أف يعتبر طريقة مف طرؽ 

اإلثبات في المكاد الجزائية عمى الرغـ مف تطرقو إلى االعتراؼ كاعتباره كالطرؽ 

 مف قانكف االجراءات 213األخرل لئلثبات متركؾ لحرية تقدير القاضي كفقا لممادة 

. الجزائية 

كعمى اعتبار مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي مف المراحؿ الميمة في اثبات الجريمة 

كفؿ , كمحاضرىا ليا الحجية أماـ قاضي الحكـ كال يمكف الطعف فييا إال بالتزكير 

المشرع الجزائرم حؽ المتيـ في أف اليبدم أم تصريح متعمؽ بالتيمة عند مثكلو ألكؿ 

 ثـ 1 مف قانكف اإلجراءات الجزائية 100مرة أماـ قاضي التحقيؽ كفقا لنص المادة 

 مف نفس القانكف عند 114أكد كذلؾ المشرع ىذا الحؽ مف الفقرة الثانية مف المادة 

استجكاب ككيؿ الجميكرية لممتيـ الذم يككف متكاجدا خارج دائرة إختصاص المحكمة 

كصدر ضده أمر إحضار فيك حر في أف اليبدم أم تصريح عند ككيؿ الجميكرية 

. بصريح المادة 

                                                 
فيجب عند الحضكر األكؿ أماـ قاضي التحقيؽ أف يسألو عف ىكيتو كيحيطو بالتيمة المكجية إليو كينبيو بأنو حر في الكبلـ  1

  .378ص , المرجع السابؽ , عبد ا اكىايبية . مف عدمو كينكه عف ذلؾ في المحضر 
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بؿ زاد عمى ذلؾ , إذا فالمشرع الجزائرم لـ يجعؿ الصمت قرينة ضد المتيـ 

 مف قانكف 213 ىك اآلخر ليس قرينة ضده بنص المادة 1بأف جعؿ اإلعتراؼ 

فقرينة البراءة ال تتأثر أبدا بمكقؼ المتيـ سكاء آثر الصمت أك , اإلجراءات الجزائية 

. اإلعترؼ 

كعمى الرغـ مف عدـ النص عمى الصمت أثناء اإلستجكاب في المحاكمة إال أنو 

 بدييي مستمد مف قرينة البراءة فميس لقاضي الجنح كال الجنايات أف يستمد 2يبؽ حؽ 

مف السككت قرينة تديف المتيـ كيبؽ خضكع القاضي لقاعدة الدليؿ في الجنح كاإلقتناع 

. في الجنايات ىي الضكابط التي تحكـ صدكر الحكـ باإلدانة أك البراءة 

 

 نفً اإلتهام بالكالم: الفرع الثانً  

عندما تحشد النيابة العامة مجمكع القرائف كاألدلة ضد المشتبو فيو تتكلى تكجيو 

اإلتياـ ضده الرتكابو الجريمة المسندة اليو فتصبح النيابة في كضع المدعي كما لك 

سجؿ شخص شكاية ضد آخر كيصبح المتيـ في كضع المدعى عميو كعميو أف ينفي 

                                                 
الدفع بأف ما صدر عف المتيـ ال يعد اعترافا لعدـ تحقؽ أركانو : كمف الدفكع التي يمكف إثارتيا لدحض إعتراؼ المتيـ نذكر  1

كالدفع بأف ما , كالدفع بصدكر اإلعتراؼ تحت تأثير اإلكراه كالخداع , ككذلؾ الدفع ببطبلف اإلعتراؼ ألنو اعتراؼ غير قضائي 
كالدفع بأف ما صدر عف المتيـ يعتبر اعترافا مدنيا كليس جزائيا كالدفع بكجكب , صدر عف المتيـ يعد اعترافا جزئيا كليس كميا 

 .كالدفع بتجاكز سمطة المحكمة في تقدير اإلعتراؼ , تجزئة اإلعتراؼ 
, إعتراؼ المتيـ , كيمكف أف يستخدـ ىذا الحؽ كدفع مف الدفكع المكضكعية كىك الدفع بالحؽ في الصمت ؛ حامد الشريؼ  2

  .152ص , المرجع السابؽ 
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اإلتياـ بنفي ىذه القرائف كاألدلة كذلؾ عف طريؽ إبداء دفكع النفي عكضا عف البقاء 

. ساكتا راضيا بيذا اإلتياـ 

, كقد عرؼ اإلسبلـ قديما نفي اإلتياـ بالكبلـ مثؿ ماىك الحاؿ في الصمت 

كذلؾ مف خبلؿ ما اتخذه الصحابة عمييـ الرحمة كالرضكاف مف مكاقؼ تجاه كقائع 

أنو أتي برجؿ _ رضي ا عنو_كما أخرج عف عمر بف الخطاب , حدثت مف قبؿ 

. فتركو , ال : فقاؿ , ال : فسألو أسرقت ؟ قؿ 

كعف الحكـ بف عتيبة عف يزيد بف أبي كبشة األنصارم عف أبي الدرداء أنو أتي 

 1.ال فخمى سبيميا :فقالت, ال : سرقت ؟ قكلي : بجارية سكداء سرقت فقاؿ ليا 

كيستشؼ مف ذلؾ أف اإلسبلـ يبقي عمى أصؿ البراءة لدل اإلنساف كصبلحو 

. كيحث عمى التمسؾ بيذا األصؿ حتى في حالة كقكع الجريمة 

فالفقو اإلسبلمي يحث عمى نفي اإلتياـ عف طريؽ الكبلـ فبل يسأؿ الشخص إال 

. فيما اقتضى نفي الجـر المنسكب إليو 

كعمى العكس مف ذلؾ تماما فإف القانكف الكضعي ال يكتفي بسؤاؿ المتيـ عف 

الجـر المنسكب إليو بؿ نجد الجيات القضائية تتكلى استجكاب المتيـ كمكاجيتو 

. باألدلة بغية تثبيت ىذه األدلة ضده بالرغـ مف تمتعو بقرينة البراءة 

                                                 
  .164ص , المرجع السابؽ  , ادريس داكد الفرجاني  1
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إال أف القانكف الكضعي كبالرغـ مف سعيو إلى الحصكؿ عمى تصريحات مف 

المتيـ إال أف ىذه التصريحات يتكجب أف تككف خالية مف أم ضغط أك إكراه حتى 

. يستأنس بيا قاضي المكضكع 

فيفترض في الجيات القضائية عدـ استخداـ أم إكراه المادم كال أدبي عند 

 خاصة أماـ 1كىذا أمر مكفكؿ في القانكف الجزائرم , الحصكؿ عمى التصريحات 

الضمانات الممنكحة لممتيـ عند تمقي التصريحات منو خبلؿ التحقيقيف اإلبتدائي 

كتبقى التصريحات المأخكذة مف التحريات األكلية الترقى لمقكة الثبكتية , كالنيائي 

فتأحذ حكـ , لمتحقيقيف إال أنو ىي األخرل يفترض عدـ استخداـ أم إكراه فييا 

 . 2التعذيب استعماؿ أم كسيمة تؤثر عمى اإلرادة 

فخبلؿ مراحؿ جمع التصريحات يستخدـ المحقؽ اإلستجكاب عف طريؽ الكبلـ 

ككسيمة لمكشؼ عف الحقيقة كينبغي لممتيـ لدرء التيمة استخداـ نفس الكسيمة كىي 

كىك ما يسمى بالتناسب فبالرغـ مف أف االستجكاب , النفي بالكبلـ عف طريؽ الدفع 

عف طريؽ الكبلـ كسيمة لتثبيت اإلتياـ مف المحقؽ فيك بالمقابؿ كسيمة أيضا لمدفاع 

ما أف , بالنسبة لممتيـ  فإما أف يقكم  دفاعو بإبداء  الدفكع فيدرأ التيمة عف نفسو كا 

. يعجز فتقكل التيمة ضده 

                                                 
سنكات إلى  (10)يعاقب بالسجف المؤقت مف عشر : "  في الفقرة األكلى مف قانكف العقكبات عمى 3 مكرر263فتنص المادة  1

 دج كؿ مكظؼ يمارس أك يحرض أك يأمر بممارسة التعذيب مف 800000 دج إلى 150000سنة كبغرامة مف  (20)عشريف 
 " .أجؿ الحصكؿ عمى اعترافات أك معمكمات أك ألم سبب مف األسباب 

  .387ص , المرجع السابؽ , عبد ا أكىايبية  2
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المطلب الثانً 

 على النٌابة العامة إثبات عدم وجود سبب للبراءة

 

كفقا ليذا الرأم الذم يرل بأف المتيـ غير ممـز بإثبات ما يثيره مف دفكع 

مكضكعية فيكفيو التمسؾ بالدفع أماـ قاضي المكضكع كعمى المحكمة أف تتأكد مف 

. صّحة الدفع كالنيابة عمييا أف تأتي بعكس ما يدعيو المتيـ أك تثبت عدـ صحتو 



 -71-  

 

فقاعدة اإلثبات المدني بأف المتيـ يصبح مدعيا بدفعو ال تنطبؽ إال عمى كسائؿ 

فالنيابة ليا سمطات كاسعة كقدرة أكبر ككسائؿ أكثر , اإلثبات المدنية كليس الجزائية 

ف كاف محبكسا فقدراتو محدكدة أماـ ما تممكو النيابة  . 1مما يمتمكيا المتيـ خاصة كا 

, كيزيد أنصار ىذا الرأم في أف القاضي الجنائي مكمؼ بالبحث عف الحقيقة 

فبل يجكز لو أف يقؼ مكقفا سمبيا بؿ يبحث عف األدلة التي تكشؼ الحقيقة سكاء أدت 

 . 2كبذلؾ ال يجكز القياس بيف أدلة اإلثبات الجنائي ,  إلى البراءة أك اإلدانة 

كذلؾ األمر بالنسبة لخبرة النيابة كممارستيا الدائمة لمسألة اإلثبات في الجزائي 

جعمت إلقاء عبء , عكس المتيـ الذم ال يربطو بكسائؿ اإلثبات إال دعكاه المتابع بيا 

. إثبات عكس ما يثيره المتيـ مف دفكع يقع عمى النيابة العامة 

ف التطبيؽ السميـ لتمتع المتيـ بالبراءة طيمة فترة المحاكمة يفرض عمى  كا 

, النيابة إثبات تكافر أركاف الجريمة ثـ إثبات عدـ كجكد سبب مف أسباب البراءة 

.  كإثبات عدـ كجكد سبب مف أسباب اإلباحة أك عدـ كجكد أم إكراه عمى المتيـ 

كأماـ صعكبة تطبيؽ قاعدة اإلثبات ىذه أثناء سير إجراءات المحاكمة إال أف 

  3.القضاء تبناىا كاعتبر القرار الذم لـ يجب الدفع الجكىرم ىك قرار غير قانكني 

                                                 
  .39ص , المرجع السابؽ ,  محمد عيد الغريب 1
  .297ص  , 2003, الجزائر , دار ىكمة , الجزء األكؿ , محاضرات في اإلثبات الجنائي , مركؾ نصر الديف  2
  .319ص  , 1982سنة , العدد األكؿ ,  المجمة القضائية لممحكمة العميا 3
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كبالمقابؿ فإف الدفع المكضكعي ال يككف جكىريا إال إذا أثبت مبديو كجية نضره 

أما مجرد القكؿ بو دكف إثبات , فيو كأثبت كجكده كصحتو كتأثيره عمى أركاف الجريمة 

. فذلؾ مف قبيؿ األقكاؿ التي ال تأثير ليا عمى الدعكل 

أما كسيمة المتيـ في ذلؾ ىي كجكب التمسؾ بالدفع المكضكعي عمى كجو ثابت 

طيمة المحاكمة كأف يثبت ىذا التمسؾ في أكراؽ الدعكل مما يمـز المحكمة بأف تجيبو 

ال أعتبر حكميا غير سميـ قانكنا  . إما قبكال أك رفضا كا 

كمكقؼ , كيتعيف معرفة مكقؼ القانكف في النص عمى مسألة إثبات الدفكع 

: القضاء حكؿ األخذ بمسألة اإلثبات كذلؾ في الفرعيف التالييف 

 

 

موقف القانون : الفرع األول 

 كبالتالي 1لـ ينص القانكف صراحة عمى مف يقع عميو عبء إثبات الدفكع 

إاّل أف قانكف العقكبات تضمف قكاعد , اليمكف تحميؿ النيابة التزاما لـ يفرضو القانكف 

قانكنية تمـز المتيـ إثبات بعض المسائؿ القانكنية ىي مف قبيؿ الدفكع ، كبمفيـك 

المخالفة فإف المسائؿ التي لـ ينص القانكف عمى كجكب إثباتيا مف التيـ فيقع عمى 

يعاقب عمى : "  مف قانكف العقكبات 411كمف ذلؾ نجد نص المادة , النيابة إثباتيا 
                                                 

  .299ص , المرجع السابؽ , مّركؾ نصر الديف  1
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النيب أك أم إتبلؼ لمكاد غذائية أك بضائع أك قيـ منقكلة أك ممتمكات منقكلة يقع مف 

مجمكعة أفراد أك مف عصابة أك بطريؽ القكة السافرة بالسجف المؤقت مف عشر سنكات 

كمع ذلؾ تككف مدة عقكبة السجف مف خمس إلى عشر سنكات , إلى عشريف سنة 

بالنسبة لمف يثبت منيـ أنو أستدرج إلى المساىمة في أعماؿ العنؼ المذككرة 

فنستخمص مف نص المادة أف الدفع بكجكد تحريض أك , " بالتحريض أك بالترغيب 

ترغيب ىك مف الدفكع المكضكعية النافية لمركف المعنكم إال أف عبء إثبات ىذا الدفع 

. يقع عمى المتيـ بصريح المادة كليس عمى النيابة سكل إثبات الجريمة فقط 

غير أنو : " ...  مف قانكف اإلجراءات الجزائية 2 فقرة 582كذلؾ نص المادة 

ال يجكز أف تجرل المتابعة أك المحاكمة إال إذا عاد الجاني إلى الجزائر كلـ يثبت أنو 

حكـ عميو نيائيا في الخارج كأف يثبت في حالة الحكـ باإلدانة أنو قضى العقكبة أك 

كيجسد نص المادة مجمكعة مف الدفكع , " سقطت عنو بالتقادـ أك حصؿ العفك عنيا 

, األكلية كالدفع بسبؽ الفصؿ كالدفع بانقضاء العقكبة بالتقادـ أك الدفع بالعفك عنيا 

. فبل يكتفي المتيـ بالدفع بيا بؿ عميو إثباتيا 

فنخمص مف ذلؾ إلى أف المسائؿ القانكنية التي لـ ينص القانكف صراحة عمى 

كجكب إثبات الدفع بيا مف المتيـ فإف ىذا العبء يقع عمى النيابة العامة تبعا لقاعدة 

. األصؿ في األقكاؿ الصحة 
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كمع ذلؾ فبل يمكف تحميؿ النيابة عبء إثبات نفي الدفكع ماداـ القانكف لـ 

 . 1فالقكؿ أنو ىناؾ فراغا تشريعيا في مسألة إثبات الدفكع , ينص صراحة عمى ذلؾ 

 

موقف القضاء : الفرع الثانً 

إف عدـ كجكد النص القانكني الصريح حكؿ عبء إثبات الدفكع يفتح المجاؿ 

فالمحكمة العميا , فنجد قرارات متباينة حكؿ إسناد ىذا العبء , لئلجتياد القضائي 

اعتبرت عدـ استجابة المحكمة كقضاة المجمس لمدفع بحالة الدفاع الشرعي عف النفس 

بالرغـ مف تمسؾ الطاعف بذلؾ ال بالرفض كال بالقبكؿ قد انتيككا حؽ الدفاع كحسف 

فاعتبر القرار َتَمسُّؾ المتيـ بالدفع يمـز المحكمة بإجابتو إما قبكال أك  , 2سير العدالة 

الكارد في نص اإلجتياد " التمسُّؾ"رفضا فبل تكفي إثارتو فقط دكف إثباتو ألف مصطمح 

كبالمقابؿ فإف عدـ التمسؾ بالدفع بتكافر , القضائي يعني كبصكرة مباشرة اإلثبات 

. الدفاع الشرعي ال يمـز النيابة بإثبات العكس كال يمـز القضاة بالتطرؽ لو 

كنجد لممحكمة العميا  قرارا آخر يقضي بأف قرينة الدفاع المشركع المنصكص 

 مف قانكف العقكبات ال تعتبر حجة غير قابمة لمتجريح بؿ يمكف 39عمييا في المادة 

كأف القرار المطعكف فيو لـ يكرد بأف أفعاؿ العنؼ , ردىا بتقديـ الحجة العكسية ضدىا 

                                                 
 مف قانكف العقكبات ك 107كنجد في نفس المرجع كذلؾ نص المادتيف  . 300ص , المرجع السابؽ , مركؾ نصر الديف  1

 . مف قانكف اإلجراءات الجزائية نصتا كلكف بصكرة ضمنية عمى إثبات الدفكع مف المتيـ 411
  .23ص  , 1991, تقنيف العقكبات مدعـ باإلجتيادات القضائية , نكاصر العايش  2
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المنسكبة ارتكابيا لممتيـ كانت متناسبة مع اإلعتداء ك تستمزميا ظركؼ الدفاع 

المشركع عف النفس كأف القرار المطعكف فيو لـ يشخص ضركرة الدفاع المشركع عف 

فاإلجتياد القضائي ألـز  , 1النفس كبذلؾ يككف الكجو المثار بيذا الشأف مؤسسا 

القضاة بكجكب إثبات عناصر الدفاع الشرعي كالتطرؽ إلى المسائؿ التي قد تنفي حالة 

كىذه المسألة قد , الدفاع عف النفس كمف ذلؾ مسألة التناسب أك الضركرة الحالة 

. تثيرىا النيابة بمجرد دفع المتيـ بكجكد حالة الدفاع الشرعي 

كيمكف أف نتبنى بعد عرض المذىبيف الرأم القائؿ بكجكب إثبات الدفع مف 

المتيـ رغـ عدـ كجكد النص القانكني الصريح فبل يمكف أف نحمؿ النيابة ىذا العبء 

فبل يؤثر في سير , لككنيا خصـ مف جية كلككف مصمحة المتيـ مف جية ثانية 

, الدعكل مجّرد إثارة الدفع المكضكعي دكف بياف عناصره كأسسو التي يقـك عمييا 

ككما سيأتي بيانو في ىذه الدراسة أف أغمب الدفكع المكضكعية ليست مف النظاـ العاـ 

كبالتالي يجب إثارتيا مف المتيـ أكال ثـ بياف مدل تأثيرىا في الدعكل حتى تككف 

. منتجة كتؤدم الغرض منيا ألف عدـ التمسؾ بالدفع ال يمـز المحكمة بالتطرؽ إليو 

 

 

 

                                                 
 .23ص , تقنيف العقكبات مدعـ باإلجتيادات القضائية ,   نكاصر العايش 1
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الباب األول 

 نتفاء الّركن الّشرعً للجرٌمةاالّدفوع التً تهدف إلى 

 

كال يكتفي , الجريمة في المفيـك القانكني ىي مخالفة القاعدة القانكنية العقابية 

المادم كالمعنكم باإلضافة ركنيا مجّرد المخالفة حتى تقـك الجريمة بؿ يجب تكافر 

 .إلى الركف الشرعي 
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كىذه األركاف المنصكص عمييا قانكنا ىي نفس األركاف التي ذىب إلييا فقياء 

الشريعة اإلسبلمية الذيف قالكا بأف تكقيع العقكبة عمى الجاني يتطمب تكافر أركاف 

كىك ما يقابؿ الركف ,  إتياف الفعؿ الممنكع كالمحـر 1كتتمثؿ في, الجريمة كاممة 

فعقكبة كؿ حد مف الحدكد , المادم في القانكف العقابي كذلؾ كجكد نص شرعي محـر 

ـّ التكميؼ كاإلختيار في الجاني , كىك الركف الشرعي لمجريمة , مبينة بنص  أم أف , ث

العقكبة ال تطبؽ إال عمى مف كاف مدركا لمعنى الجريمة قاصدا أبعادىا مختارا في 

كالبحث في تكافره أم تكافر الركف , كىك ما يعبر عنو بالركف المعنكم , ارتكابيا 

 . 2المعكم إال إذا كاف ىناؾ نص في القانكف يصؼ السمكؾ بأنو غير مشركع 

ف غياب أحد أركاف الجريمة الثبلث يرتب عميو مباشرة عدـ قياميا في  كا 

فعدـ تكافر الركف الشرعي يعني عدـ تكافر النص القانكني , رتكابيا امكاجية المتيـ ب

 .ينطبؽ عمييا أم نص قانكني مجّرـ أم عدـ كجكد الجريمة  عتبار أف الكقائع الاب

فقد نقضت المحكمة العميا كأبطمت القرار الذم لـ يبرز الدليؿ الذم يثبت 

:  رقـ 04/07/1989اإلدانة كلـ يبيف النص القانكني المطبؽ كفقا لمقرار الصادر في 

                                                 
, 1981, دار القمـ ببيركت , ككالة المطبكعات بالككيت , الطبعة الثانية , المدخؿ لمتشريع اإلسبلمي ,  محمد فاركؽ النبياف 1

  .52ك51ص 
  .385ص , الجزء األكؿ , المرجع السابؽ , إيياب عبد المطمب  2
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 56577كذلؾ األمر بالنسبة لمقرار رقـ  , 1 كاعتبرتو قرار ناقص في تسبيبو 39629

 . 2 14/03/1989الصادر في 

نص التجريـ الكاجب "  أف الركف الشرعي ىكإلىقد ذىب الكثير مف الفقياء ك

 كىناؾ مف يعتبر الركف الشرعي صفة غير مشركعة لمفعؿ 3"الفعؿ  التطبيؽ عمى

, 4 فالجريمة ليا ركناف فقط مادم كمعنكم, المادم يندمج بو كليس لو كجكد مستقؿ 

إال أف تكافر الركف الشرعي مقركف دائما بعدـ كجكد أم سبب مف أسباب اإلباحة التي 

 .تعيد الفعؿ مرة ثانية كتخرجو مف دائرة التجريـ إلى دائرة اإلباحة 

رتكابو لمفعؿ كفؽ ماذىبت افالعقكبة ال تكقع إال عمى مف خالؼ القانكف كقت 

 التي نصت 1948 مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر سنة 09إليو المادة 

يشكبلف جرما كقت  يجكز الحكـ عمى أحد الرتكابو فعبل أك إمتناعا ال عمى أنو ال

يجكز فرض عقكبة تفكؽ  كال, قترافيما بمكجب أحكاـ القانكف الكطني أك الدكلي ا

. 5العقكبة النافذة يـك إقترافو

                                                 
  .230ص  ,1991سنة , العدد الثاني ,  المجمة القضائية لممحكمة العميا 1
  .225  ص ,1992سنة , العدد الثاني  , المجمة القضائية 2
 .68ص , 1996, ديكاف المطبكعات الجامعية , الجزء األكؿ , شرح قانكف العقكبات الجزائرم القسـ العاـ ,  عبد ا سميماف 3
  .69ص ,  نفس المرجع 4
 2007, األردف , دار الثقافة لمنشر كالتكزيع  , 1الطبعة , شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ  , محمد عمي السالـ عباد الحمبي 5
 . 103ص , 
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كأسباب اإلباحة كفؽ ماذىب إليو المشرع كحدده بنصكص قانكف العقكبات ىي 

ذف القانكف  فبل جريمة إذا كاف الشخص يدرء عف , الدفاع الشرعي كأمر القانكف كا 

رتكاب الفعؿ الذم انفسو خطر حاؿ غير مشركع كال جريمة عمى مف أمرتو السمطات ب

رتكاب اكال جريمة عمى مف أذف لو القانكف ب, ىك في حقيقتو دكف ىذا األمر جريمة 

كالدفكع المتعمقة بالركف الشرعي تيدؼ لمبحث , أفعاؿ جرمّية لكف تحت شركط محّددة 

. حكؿ تكافر ىذه األسباب المبيحة إلرتكاب الجرائـ 

يتطمب إاّل إثبات كجكد سبب مف أسباب  نتفاء الركف الشرعي الافالدفع ب

. كالتخفيؼ مف العقاب اليتطمب سكل إثبات كجكد قانكف أصمح لممتيـ , اإلباحة

كعمى ىذا األساس سكؼ نتكلى في ىذا الفصؿ تكضيح أسباب اإلباحة 

كمعالجتيا كدفع مف الدفكع النافية لمركف الشرعي كتكضيح كذلؾ مسألة الدفع بالقانكف 

  :الباب إلى فصميفاألصمح لممتيـ مقسميف بذلؾ ىذا 

  

 .متعمؽ بدراسة أسباب اإلباحة كدفع مف الدفكع المكضكعية :  األكؿ الفصؿ

. متعمؽ بدراسة الدفع بكجكد قانكف أصمح لممتيـ :  الثاني الفصؿ

    

األول فصل ال
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 الّدفع بتوافر سبب من أسباب اإلباحة

 

يرل أغمب الفقياء بأف أسباب اإلباحة ىي قيكد عمى نص التجريـ فتعطؿ 

فالفرد يرتكب  , 2رة اإلباحة  فيي بذلؾ تخرج الفعؿ مف دائرة التجريـ إلى دائ1مفعكلو

فعبل ىك في حقيقتو جريمة كمع ذلؾ فالقانكف ال يعتبره كذلؾ مثاؿ ذلؾ نجد أف 

القانكف يجـر القتؿ أك الضرب أك الجرح كيعاقب عميو إال أنو يبيح القتؿ كالضرب 

كالجرح كلكف تحت شركط معينة إما دفاعا عف النفس أك الماؿ أكنفس الغير أك ماؿ 

.               الغير

فأسباب اإلباحة تيدـ الركف الشرعي لمجريمة فتنتفي بذلؾ الجريمة كيصبح 

. السمكؾ الذم كاف مجرما سمككا مباحا 

ستثناء افإف أسباب اإلباحة ىي   3جريمة كال عقكبة إال بقانكف كتطبيقا لقاعدة ال

, ىك اإلباحة  فاإلستثناء األكؿ ىك تجريـ األفعاؿ ألف األصؿ فييا, مف اإلستثناء 

                                                 
  .117ص, المرجع السابؽ ,  عبد ا سميماف 1
فكرة اإلباحة في الشريعة اإلسبلمية ىي نفسيا في القانكف الفرنسي كالقانكف اإلنجميزم رغـ اختبلفيـ في السند أك المصدر  2

جامعة , إشراؼ محمكد نجيب حسني , رسالة دكتكراه , إستعماؿ الحؽ كسبب لئلباحة , الذم أقرىا ؛ عثماف سعيد عثماف 
  .303ص  , 1968سنة , القاىرة 

قانكف ن عكضا عمى لفظ  ن نص ن ا كفقا لما نص عميو المشرع الجزائرم ك3  في نص المادة األكلى مف قانكف نفرد بمفظ  ن
 . العقكبات
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ستثناء بعض األفعاؿ المجرمة كعدـ العقاب عمييا لمصمحة ىي أقكل مف اكالثاني ىك 

.  1المصمحة التي تقرر مف أجميا العقاب

فأسباب اإلباحة ىي أسباب مكضكعية تمحؽ بالكاقعة الجرمّية فتزيؿ عنيا 

, 2 كىي بالتالي تختمؼ عف مكانع المسؤكلية المتعمقة بشخص الفاعؿ, كصؼ الجريمة 

رتكاب الفعؿ سكاء كانكا اكعمى ىذا فإف أسباب اإلباحة تمتد إلى كؿ المساىميف في 

 .فاعميف أصمييف أـ شركاء

كقد نصت أغمب التشريعات عمى أسباب اإلباحة في قكانينيا كمنيا المشرع 

لذلؾ فيناؾ مف يرل بأف أسباب اإلباحة كاردة عمى ,  الجزائرم في قانكف العقكبات

إال أف ذلؾ اليحكؿ دكف لجكء , سبيؿ الحصر لكركد النص الذم يتكلى تنظيميا 

القاضي لتفسير نصكص أسباب اإلباحة عف طريؽ المجكء إلى القياس أك العرؼ فيي 

حصر ليا الرتباطيا  بالكقائع المختمفة لكؿ زماف  ال– أم أسباب اإلباحة – بذلؾ 

 . 3كمكاف

                                                 
  .410ص , 1966, دار الفكر العربي , طبعة ثالثة , مبادئ القسـ العاـ مف التشريع العقابي ,  رؤكؼ عبيد 1
 إلى أنيا أم المحكمة العميا قد أخمطت 29/04/2003 الصادر في 306921كقد ذىبت المحكمة العميا مف خبلؿ القرار رقـ 2

بيف أسباب اإلباحة كاألعذار المعفية  فاألخيرة تعفي مف العقاب كال تمحكا الجريمة كال تنفي المسؤكلية عف فاعميا عكس األفعاؿ 
اجتياد كارد في  . 45المبّررة يترتب عنيا إخبلء ساحة المتيـ مف المتابعة تطبيقا لمبدأ الشرعية لبتي كرسيا الدستكر في المادة 

  .118ص  , 2011-2010, الجزائر , برتي لمنشر , طبعة خاصة , قانكف العقكبات  

  .134ص, بيركت , الدار الجامعية لمطباعة كالنشر , القكاعد العامة في قانكف العقكبات المقارف ,  أكـر نشأت إبراىيـ 3
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كالتشريع اإلسبلمي كذلؾ بيف أف رفع المسؤكلية عف الجاني كىك ما تدخؿ 

 1: يككف في حالتيف , ضمنو أسباب اإلباحة 

كحؽ كلي المقتكؿ ,  إباحة الفعؿ المحـر إما الستعماؿ حؽ أك أداء كاجب :أوال 

. كحؽ الدفاع عف النفس كحؽ ممثؿ القضاء في   تنفيذ الحكـ , في قتؿ الجاني 

 حالة فقداف اإلختيار كاإلدراؾ كذلؾ بسبب اإلكراه كالصغر كالجنكف  :ثانيا 

. كاإلغماء 

, إذا فأسباب اإلباحة ترد عمى الفعؿ المجـر كتزيؿ عنو ىذه الصفة اإلجرامية 

, كبزكاؿ الصفة اإلجرامية يحكـ بمكجبيا بالبراءة لعدـ تكفر الركف الشرعي لمجريمة 

فيك مف , فالدفع بيذه األسباب يؤدم مباشرة إلى عدـ العقاب كالتصريح بالبراءة 

كعمى المتيـ التمسؾ بو , الدفكع التي تتطمب تحقيقا في المكضكع لمتأكد مف صحّتيا 

.  لتأثيره المباشر في سير الدعكل كعدـ تكقيع العقاب عميو 

 مف 39كقد نص المشرع الجزائرم عمى أسباب اإلباحة بمكجب نص المادة  

ستنباط الدفكع المتعمقة بأسباب اإلباحة مف نص المادة اقانكف العقكبات كبالتالي يمكف 

: كىي عمى التكالي 

الدفع بتكافر الدفاع الشرعي كأف يدفع المتيـ بأف جريمة القتؿ المرتكبة مف _ 

.  طرفو كانت بسبب قياـ الضحية بمحاكلة اإلعتداء عميو بالسكيف 
                                                 

  .52ص , المرجع السابؽ ,  محمد فاركؽ النبياف 1
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الدفع بتنفيذ أمر القانكف كأف يدفع الطبيب بكجكد مرض معدم في إحدل _ 

. العائبلت كاليعتبر ذلؾ جريمة إفشاء السر الميني 

الدفع بكجكد إذف القانكف كأف يدفع المبلكـ بأف سبب كفاة خصمو كانت _ 

.  1داخؿ الحمبة في إطار ما أذف لو القانكف مف ممارسة لعبة المبلكمة 

كعمى ذلؾ سنأتي إلى تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثبلث مباحث نتكلى في كؿ مبحث 

 .منيا تكضيح كؿ دفع مف الدفكع الثبلثة عمى حدل كبياف شركط كؿ منيا 

 

 

المبحث األول 

 الدفع بتوافر الدفاع الشرعً

 

                                                 
يذىب غالبية الفقو في فرنسا كمصر إلى اعتبار الدفع بالحقيقة في جريمة القذؼ سببا مف أسباب اإلباحة يترتب عميو منع  1

فأسباب اإلباحة تقـك عمى , إستنادا في ذلؾ إلى حؽ كؿ مكاطف في كشؼ عكرات مف يتصدل لمعمؿ العاـ , متابعة المتيـ 
فتحقيؽ مصمحة المجتمع في رقابة حاممي لكاء الصفة العامة أىـ كأرجح , فكرة الترجيح بيف حقيف كتغميب أحدىما عمى اآلخر 

دار , الدفع بالحقيقة في جريمة القذؼ ضد ذكم الصفة العمكمية دراسة مقارنة , مف حؽ الفرد في حماية شرفو ؛ عمر سالـ 
  .17ص  , 1995سنة , الطبعة األكلى , القاىرة , النيضة العربية 
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 1حؽ الدفاع الشرعي ىك حؽ شخصي بحت كقد كجد ىذا الحؽ قبؿ كجكد الدكلة

فيناؾ تكافؽ بينو كبيف مساندة , كىك يشكؿ الحد األدنى مف الحقكؽ العامة لؤلفراد 

.  2الدكلة في أداء كظيفتيا

إال أف ظيكر الدكلة كتكفميا بالجانب األمني بيف األفراد جعؿ مف ىذا الحؽ حؽ 

ستخداـ الدفاع اكقد رخصت لؤلفراد إمكانية , ليا أم لمدكلة بعد أف كاف حقا لؤلفراد 

كبالتالي ُيثار الجدؿ حكؿ ككف الدفاع الشرعي حؽ , الشرعي تحت شركط محددة 

. مكتسب أـ أنو رخصة مف طرؼ الدكلة 

إلى أنو يدخؿ ,  لمدكلة كلؤلفراد 3 كالمغزل مف القكؿ أف الدفاع الشرعي ىك حؽ

ضمف كظائؼ الدكلة أكال عف طريؽ تكفير األمف ، كفي حالة عدـ تمكف ىذه األخيرة 

كغالبا ما نكقش ىذا الحؽ , عتداء عمى النفس أك الماؿ امف ذلؾ يحؽ لؤلفراد رد أم 

   .4في القانكف الدكلي 

                                                 
فكاف سببا مف أسباب امتناع المسؤكلّيتيف الجزائية كالمدنية ثـ انتقؿ إلى التشريع , فقد عرؼ ىذا الحؽ منذ أياـ الركماف  1

كفي أكؿ تشريع لمثكرة , الفرنسي القديـ بكصفو سببا مانعا لمعقاب في بعض األحياف عند الحصكؿ عمى خطاب بالغفراف 
 .443ص, المرجع السابؽ , مبادمء القسـ العاـ مف التشريع العقابي , الفرنسية أصبح سببا مف أسباب اإلباحة ؛ رؤكؼ عبيد 

إشراؼ الدكتكرة فكزية عبد , رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه , النظرية العامة لئلباحة  ,  عزارة آؿ معجكف خمكد سامي2
  .288ص , 1984, جامعة القاىرة , الستار 

حؽ الدفاع الشرعي مف الحقكؽ التي ال تحتاج إلى تحقؽ صفة خاصة في اإلنساف ألنو مف الحقكؽ التي تتقرر لكافة األفراد  3
عمى عكس باقي أسباب اإلباحة األخرل كحؽ التأديب الذم يشترط كجكد صفة الزكج , دكف اقتضاء كجكد أم شرط معيف 

كبذلؾ تتجمى التفرقة بيف الكاقعة التي تنشيء الحؽ كتككف سببا لقيامو , كحؽ ممارسة األعماؿ الطبية يشترط صفة الطبيب 
  .189 ك 188ص , المرجع السابؽ , كبيف صبلحية كأىمية الشخص لكسب الحؽ ؛ عثماف سعيد عثماف 

4
 Batya sierpiski , La legitime defense en droit international , page 79 . 
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 فالحكمة مف ىذا الحؽ أف يحمي اإلنساف نفسو مف الخطر الفكرم في كضع ال

فبل يعقؿ أف يتعرض اإلنساف لخطر اإلعتداء عمى , يسمح لمسمطات بالتدخؿ لمحماية 

الحياة أك الماؿ قد يؤدم ىذا اإلعتداء بحياتو أك مالو كينتظر حتى يبمغ السمطات 

.  1فبل مناص مف الّرد الفكرم لدرء اإلعتداء, بذلؾ 

كالدفاع الشرعي ىك سبب مف أسباب اإلباحة يسرم في كؿ الجرائـ التي تقع 

كليس اليدؼ منو تخكيؿ المعتدل عميو سمطة تكقيع العقاب عمى , دفعا لمخطر 

نما ىدفو مجرد منع  رتكاب الجرائـ أك منع التمادم فييا االمعتدم أك اإلنتقاـ منو كا 

. 2بمكاصمة اإلعتداء

عتبار الدفاع الشرعي مف الدفكع المكضكعية التي يمكف أف تثار أماـ قاضي اكب

 .المكضكع سنتكلى تعريؼ الدفع بتكافره كبياف شركطو كمدل تعمقو بالنظاـ العاـ 

 

 

 

المطلب األول 

 تعرٌف الدفع بتوافر الدفاع الشرعً

                                                 
  .114ص, رجع السابؽ ـاؿ,  محمد عمي السالـ عياد الحمبي 1
  .10ص, المرجع السابؽ ,  عدلي خميؿ 2
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ستعماؿ القكة البلزمة لدرء خطر حاؿ مف جريمة عمى االدفاع الشرعي ىك 

كتعذر اإللتجاء إلى السمطات , النفس أك الماؿ عند عدـ كجكد كسيمة أخرل لصده 

 . 1العامة لمحيمكلة دكف الخطر الحاؿ

كعرؼ أيضا بأنو استعماؿ القكة البلزمة لصد خطر حاؿ غير مشركع ييدد 

 .  2باإليذاء حقا يحميو القانكف 

كقد نص المشرع الجزائرم عمى الدفاع الشرعي كسبب مف أسباب اإلباحة تحت 

 .  3  مف قانكف العقكبات40 ك 39عنكاف األفعاؿ المبّررة مف خبلؿ نص المادتاف 

ستخبلص القكؿ بأف الدفاع الشرعي ىك حؽ اكمف خبلؿ نص المادتاف يمكف 

إستعماؿ القكة البلزمة لرد اإلعتداء الحاؿ لمصمحة المدافع عف مالو أك نفسو أكماؿ 

 .4الغير أك نفس الغير

كالدفاع الشرعي مف األفعاؿ المبررة ترتب إخبلء ساحة المتيـ مف المتابعة طبقا 

لمبدأ الشرعية عكس األعذار المعفية التي تعفي مف العقكبة كال تمحك الجريمة كال 

 . 1تنفي المسؤكلية عف فاعميا

                                                 
  .149ص, المرجع السابؽ ,  أكـر نشأت إبراىيـ 1
 , 1989سنة , الطبعة السادسة , القاىرة , دار النيضة العربية , شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ , محمكد نجيب حسني  2

  .187ص 
 , code criminal               منو ؛ 34كنجد كذلؾ قانكف العقكبات الكندم نص عمى الدفاع الشرعي مف خبلؿ المادة  3

le ministere de la justice , article 34 . 
  .129ص, المرجع السابؽ ,  عبد ا سميماف 4
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أما الدفع بتكافر الدفاع الشرعي ىك مف الدفكع المكضكعية ألنو يتطمب تحقيقا 

فيك مف ,  2كتدخبل في تصكر الكقائع كتقدير األدلة المقدمة إما إثباتا أك نفيا, إلثباتو 

 ألنو 3 الدفكع المستمدة مف قانكف العقكبات كمف أكثرىا شيكعا في الجانب العممي

 كىي مف الحقكؽ المحمية دستكرا لكثرة كجكد  4يعالج اإلعتداء عمى النفس أك الماؿ

 . الجريمة في ىذا الجانب 

كيستفيد مف ىذه , فيرتب الدفع بو كفقا لمشركط المحددة لو إباحة فعؿ الدفاع 

.  5اإلباحة كؿ مف ساىـ في فعؿ الدفاع سكاء كانت مساىمتو أصمية أـ تبعية 

كبما أنو مف الدفكع المكضكعية فينبغي إثارتو أماـ محكمة المكضكع حتى تمتـز 

بالرد عميو كذلؾ قبؿ تماـ المرافعات إما أماـ محكمة أكؿ درجة أك ألكؿ مرة أماـ 

.  ينبغي أبدا إثارتو ألكؿ مرة أماـ محكمة النقض  محكمة اإلستئناؼ كال

كالّسككت عنو في ىذه ,  التحقيؽ ألكؿ مرة مكيمكف إثارتو كذلؾ أماـ قاض

يمنع إثارتو ألكؿ مرة أماـ محكمة أكؿ درجة كىي ممزمة بإجابتو كالّرد عميو  المرحمة ال

.  مثيره  إذا تمسؾ بو
                                                                                                                                                             

  .398ص  , 2003سنة , العدد األكؿ ,  المجمة القضائية لممحكمة العميا 1
  .490ص, المرجع السابؽ ,  رؤكؼ عبيد 2
  .398ص , الجزء األكؿ , المرجع السابؽ , إيياب عبد المّطمب  3
باإلضافة إلى إقرار ىذا , أما الشريعة اإلسبلمية فقد أقّرت الدفاع عف العرض صراحة في حالة الزكج المتمبسة زكجتو بالزنا  4

كفي حالة قتؿ الزكجة المتمبسة يككف مف قبيؿ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ؛ محمد سيد عبد , الحؽ لؤلب كاألخ 
 178 ك 177ص  , 1983, الطبعة األكلى , القاىرة , عالـ الكتب , الدفاع الشرعي في الفقو اإلسبلمي دراسة مقارنة ,  التكاب

 .
  .600ص , المرجع السابؽ ,  عبد الحميد الشكاربي 5
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المطلب الثانً 

 توافر شروط الدفاع الشرعً القانونٌة

 

إف الدفع بتكافر الدفاع الشرعي يتطمب شركطا محددة في فعؿ الدفاع كشركط 

 نأتي إلى بيانيا كلك بإيجاز عمى اعتبار أف أم حكـ أك قرار أسس متعمقة بالعدكاف

كقد بينت المحكمة العميا ذلؾ , عمى كجكد حالة دفاع شرعي عميو أف يبيف شركطو 

 عمى أف اعتبار المتيـ 316770:  تحت رقـ 23/09/2003في قرار ليا صادر في 

في حالة دفاع شرعي دكف مناقشة شركطو مع االكتفاء بسبب الضركرة الممحة دكف 

سنتكلى تكضيح ىذه الشركط   ,1تبريرىا يجعؿ مف قرار غرفة االتياـ مخالفا لمقانكف 

  :يف التاليفرعيفؿا في

  

 

شروط العدوان    : الفرع األول 

                                                 
  .436ص  , 2003سنة , العدد األكؿ ,  المجمة القضائية 1
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, كيقصد بيا الشركط التي يتطمبيا القانكف في الخطر الذم ييدد المعتدل عميو 

يقـك الدفاع الشرعي إذا كاف ىناؾ فعؿ ؼ,  1ال في الفعؿ الذم يصدر عنو ىذا الخطر 

يشكؿ خطرا محتمبل عمى مصمحة يحمييا القانكف سكاء كاف ىذا الفعؿ إيجابيا أك 

 39 الماّدة  كما نص عميو المشرع الجزائرم في3 عمى أف يككف الخطر حاالًّال  , 2 سمبيا

كالخطر الحاؿ ىك الخطر كشيؾ , " الضركرة الحالة "    :قكلو ب مف قانكف العقكبات

كيككف كذلؾ في حالة كقكع , الكقكع المتكقع حدكثو حسب المجرل العادم لؤلمكر 

كفعؿ الدفاع الذم يككف في مكاجية السارؽ , نتيائو بعد ا كعدـ, ستمراره ااإلعتداء ك 

 .الذم لـ يتـ سرقتو بعد ككاف قد بدأ فييا 

كقد يككف العدكاف أك الخطر حقيقيا كما يمكف أف يككف تصكُّريا كلكف ألسباب 

فيكتفى أف يككف خطر اإلعتداء ماثبل في ذىف المدافع كقت اإلعتداء كلك ثبت , جّدية 

بشرط أف يككف الّتخّكؼ مبنّيا عمى , فيما بعد أف ما تصّكره المدافع منافي لمكاقع 

   .    4فالّتخّكؼ مف الخطر الحاؿ يكفي لمدفاع الّشرعي , أسباب جّدّية 

                                                 
  .186ص , المرجع السابؽ , محمكد نجيب حسني  1
كأف , كلكف يمكف أف نتصّكر نشكء الخطر عف فعؿ سمبي عف طريؽ اإلمتناع , فاألصؿ أف ينشأ الخطر عف فعؿ إيجابي  2

محمكد نجيب حسني المرجع . فيجكز إرغاميا عمى اإلرضاع كرد فعؿ ىذا الفعؿ , تمتنع المرأة عف إرضاع طفميا لييمؾ 
  .187ص , السابؽ 

مركز جامعة القاىرة , النظرية العامة لمجريمة , الكتاب األكؿ , شرح قانكف العقكبات المصرم القسـ العاـ , حسف ربيع  3
  .418ص  , 2002, لمتعميـ المفتكح 

  .451 إلى 447ص , المرجع السابؽ , مبادئ القسـ العاـ مف التشريع العقابي , رؤكؼ عبيد , لمّتعمؽ أكثر  4
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فالخطر يبيح فعؿ الدفاع إذا كقع عمى جميع الجرائـ الماسة بالنفس كسبلمة 

كقد جكز القانكف أف يدافع عف نفس , الجسد أك العرض كالشرؼ أك الماسة بالماؿ 

 .الغير أك ماؿ الغير 

:  فيما يمي 1كيترتب عمى شركط العدكاف عدة نتائج يمكف تمخيصيا 

كيجكز إذا تجاكز التأديب , ال يجكز الدفاع الشرعي لمقاكمة التأديب المشركع 

. حده المناسب 

, ال يجكز الدفاع الشرعي لمقاكمة فعؿ المكظؼ العاـ في حدكد اختصاصو 

. كيجكز إذا تجاكز المكظؼ حدكد مما أمره القانكف 

ال يجكز الدفاع لدفع فعؿ صادر مف المدافع األكؿ ألف فعمو مباح كالدفاع 

. الشرعي يقع عمى الخطر الحاؿ غير المشركع 

يجكز فعؿ الدفاع لدرء كؿ الجرائـ المنصكص عمييا حتى كلك امتنعت مسؤكلية 

.  مرتكبيا 

 

 

 
                                                 

  .453ص , المرجع السابؽ , شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ , رؤكؼ عبيد , لمتفصيؿ أكثر  1
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شروط فعل الّدفاع : الفرع الثانً 

في األصؿ أف فعؿ الدفاع ىك جريمة مكتممة األركاف لكف تكافر شركط العدكاف 

ففعؿ الدفاع , ستعماؿ القكة البلزمة لدرء الخطر إ عميو ليخّكؿ لممعتد, المبينة آنفا 

 . 1 ىك اآلخر يشترط فيو شرطاف أساسياف المزـك كالتناسب

كيككف فعؿ الدفاع الزما إذا لـ تكف لديو أم كسيمة أخرل مشركعة لرد الخطر 

مع اإلشارة إلى أف القانكف لـ يمـز األشخاص , ستعماؿ الفعؿ الذم يعد جريمة اسكل 

 عكضا عف فعؿ أف يككنكا جبناء بمعنى أنو إذا كاف لممعتدل عميو إمكانية اليرب

 فاألصؿ أنو ال يجبر أحد عمى ستطاعتو ذلؾ مف عدمياا فبل يسأؿ أبدا عف الدفاع

.  2إتياف فعؿ يحط مف قدره 

كال يكفي أف يككف فعؿ الدفاع الزما بؿ يجب أف يككف متناسبا مع الخطر 

 عكيرج, المحدؽ أم أف يككف فعؿ الدفاع بنفس الخطكرة التي يتضمنيا فعؿ الخطر 

 .المحيطة بيا كالظركؼ كذلؾ بحسب الكاقعة, تقدير ىذا التناسب إلى قاض المكضكع 

كقد أثارت مسألة الدفاع بالكسائؿ اآللية إشكاال حكؿ اعتبارىا ككسيمة مف 

ككضع الفخاخ في حديقة المنزؿ أك تكصيؿ التيار الكيربائي , كسائؿ الدفاع الشرعي 

فقد يبدكا أف ىذه الكسائؿ ال , إلى الخزانة التي تحتكم عمى األمكاؿ كالمجكىرات 
                                                 

 , 1995سنة , القاىرة , دار النيضة العربية , الجزء األكؿ , شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ , عمر السعيد رمضاف  1
  .508ص

المؤسسة , نظرية الجريمة كالمجـر , النظرية العامة لمقانكف الجزائي المبناني ,  عكض محمد عكض – سميماف عبد المنعـ 2
 .176ص  , 1996سنة , الطبعة األكلى , بيركت , الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع 
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نما ىك خطر إحتمالي  لكف في كاقع األمر أف ىذه الكسائؿ , يعتبر الخطر فييا حاال كا 

كبالتالي فيمكف اعتبارىا افعاؿ دفاع , أك اآلالت ال تعمؿ إال إذا بدء فعؿ اإلعتداء 

   . 1بشرط أف يتناسب فعؿ اإلعتداء مع األذل الذم تتسبب فيو اآلالت 

, كيدخؿ كذلؾ ضمف التناسب عدـ اإلستمرار في فعؿ الدفاع بعد زكاؿ الخطر 

. ففعؿ الدفاع يجب أف يتكقؼ بمجرد تأدية دكره في رد اإلعتداء 

فبل نقكؿ أف ىناؾ تناسب بيف اإلعتداء بالضرب كرد اإلعتداء بالّمجكء إلى 

.  القتؿ مع إمكانية رد اإلعتداء بالضرب 

ىذه شركط الدفاع الشرعي أك بمعنى آخر شركط صّحة الدفاع الشرعي كىناؾ 

إال أف , عتبر ىذه الشركط ىي نفسيا شركط الدفع بكجكد حالة الدفاع الشرعي امف 

ىذه األخيرة تختمؼ عف األكلى في ككف شركط إبداء الدفع بالدفاع الشرعي ىي 

الشركط التي يمـز تكافرىا في الدفع المكضكعي عمكما مف كجكب إبدائيا أماـ محكمة 

المكضكع كقبؿ إقفاؿ باب المرافعة كالتمسؾ بيا بصكرة جدّية كذلؾ بإلتماس البراءة 

.  بعد إبدائيا 

كحتى يككف الدفع بتكافر الدفاع الشرعي منتجا في الّدعكل كتمتـز المحكمة 

:  2يثار ىذا الدفع بإحدل الطريقتيف, بالرد عميو إما قبكال أك رفضا عند تسبب الحكـ 

                                                 
  .503ص , المرجع السابؽ , عمر السعيد رمضاف  1
  .491 ك 490ص, المرجع السابؽ ,  رؤكؼ عبيد 2
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لتباس حكؿ إثارتو كال ايثير أم   أف يقدـ الدفع بشكؿ صريح بحيث ال:أوال 

نما يكفي التمسؾ  نعني بالصراحة كجكب ذكر كجكد الدفاع الشرعي بصريح العبارة كا 

عتداءن كقع افقكؿ المتيـ بأنو كاف يرد , بو كعدـ التنازؿ عنو ال صراحة كال ضمنا 

. عميو مف المجني يفيد التمسؾ الصريح بالدفع بكجكد حالة دفاع شرعي 

كتتكلى المحكمة الحكـ بالبراءة سكاء إعترؼ المتيـ بالجـر أـ نكر ذلؾ مثؿ 

 .  1942ماذىبت إليو محكمة النقض المصرية في قرار ليا صادر سنة 

 إذا لـ يقدـ الدفع بشكؿ صريح لكف كقائع الدعكل تؤدم بكجكد حالة :ثانيا 

بحيث , الدفاع الشرعي فبالرغـ مف ككنو دفع مكضكعي إال أنو مف الدفكع الجكىرية 

يؤدم بالمحكمة إلى البحث في مدل تكافره إذا كانت الكقائع كمادار في المرافعات في 

الجمسة ينبئ بتكافره فتمـز المحكمة بإثارتو كلك لـ يثره أطراؼ الدعكل ككاف المتيـ 

كذلؾ يضطرنا إلى التكمـ عف مدل تعمؽ الدفاع الشرعي , منكر إلرتكابو الكقائع 

بالنظاـ العاـ ألف الدفكع المتعمقة بالنظاـ العاـ تثيرىا المحكمة مف تمقاء نفسيا كلك لـ 

 . يثرىا الخصـك كلك ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا 
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المطلب الثالث 

 تعلق الدفع بتوافر الدفاع الشرعً بالنظام العام

 

إّف الدفع بتكافر الدفاع الشرعي ىك مف الدفكع المكضكعية كالتي تتطمب تحقيقا 

كال يستشؼ كجكدىا إال بعد تمحيص في الكقائع كقد , كبحثا في مكضكع الدعكل 

أسمفنا القكؿ بأنو مف الدفكع التي يمكف أف تثيرىا المحكمة مف تمقاء نفسيا كلك لـ 

يمكف لؤلطراؼ معارضة المحكمة في ىذه اإلثارة  بؿ ال, يثرىا أطراؼ الدعكل 

. التمقائية 

لكف الدفع المتعمؽ بالنظاـ العاـ يمكف إثارتو في أم مرحمة كانت عمييا الدعكل 

يتمتع بيا الدفع بتكافر الدفاع  كىي خاصية ال, كلك ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا 

كما ذىبت إلى ذلؾ ,  الشرعي عمى الرغـ مف جكىرية الدفع كتأثيره في الدعكل

المحكمة العميا حكؿ تأثير الدفاع الشرعي كنقضت الحكـ الذم يناقض السؤاؿ الرئيسي 

المتعمؽ باإلدانة مع السؤاؿ الخاص المتعمؽ بحالة الدفاع الشرعي بمكجب القرار 

.  649011 مف الغرفة الجنائية األكلى في الطعف رقـ 1990 مارس 27الصادر في 

                                                 
, الطبعة األكلى , الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية , الجزء الثاني , اإلجتياد القضائي في المكاد الجزائية ,  جيبللي بغدادم 1

  .72ص, 2001
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يمكف إثارتيا ألكؿ مرة أماـ  فيك مف الدفكع المتعمقة بمصمحة الخصـك كالتي ال

ذا تعّرضت لو المحكمة مف تمقاء نفسيا فؤلف التطبيؽ السميـ , المحكمة العميا  كا 

نزاؿ التكييؼ الصحيح لكؿ كاقعة يتطمب ذلؾ    .1لمقانكف كا 

فالدفع بتكافر الدفاع الشرعي ىك مف الدفكع الجكىرية التي ال تتعمؽ بالنظاـ 

 .2العاـ

 المطلب الرابع

 رقابة المحكمة العلٌا على الّدفع بتوافر الّدفاع الّشرعً

 

البحث في إمكانية تطرؽ المحكمة العميا إلى مسألة الدفاع الشرعي ككؿ 

الجانب األكؿ متعمؽ بمدل رقابة المحكمة العميا , ثنيف اتقتضي التطرؽ إلى جانبيف 

أما الجانب الثاني فمدل رقابتيا عمى الجانب القانكني , عمى مكضكع الدفاع الشرعي 

 :كسنتكلى فيما يمي شرح ىذيف الجانبيف , لمدفاع الشرعي 

 

 

 
                                                 

  .393ص , المرجع السابؽ , إيياب عبد المطمب  1
  .555ص, المرجع السابؽ ,  مجدم محمكد محب حافظ 2
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  رقابة المحكمة العلٌا على موضوع الدفاع الشرعً: الفرع األول 

سبؽ القكؿ بأف الدفع بتكافر الدفاع الشرعي ىك مسألة مكضكعية يخضع تقدير 

 في البحث في تكافر أركاف الدفاع الشرعي 2  دكف سكاه 1 كجكدىا لقاضي المكضكع

بينما المحكمة العميا ىي محكمة قانكف ال كقائع فبل يمكنيا القكؿ , مف عدميا 

عتداء عمى المتيـ بفعؿ يشكؿ جريمة عمى نفسو أك مالو أك عدـ حصكؿ ابحصكؿ 

كعف إمكانية المجكء لمسمطات , كعف لزـك القكة لرد اإلعتداء أك عدـ لزكميا , ذلؾ 

لكف ,  3فكؿ ىذه المسائؿ تخضع لتقدير محكمة المكضكع, قبؿ القياـ بفعؿ الدفاع 

ب الحكـ الذم يقضي بقبكؿ الدفع بالدفاع الشرعي أك عدـ قبكؿ مالمحكمة ممزمة بتسب

ناىيؾ عف كجكب التطرؽ ليذا الدفع كما ذىبت إليو في قرارىا الصادر في , الدفع 

متى كاف مف المقرر قانكنا أف القرار الذم لـ يتصّدل لمدفع :  بقكليا 1984 مام 29

بتكافر حالة الدفاع الشرعي عف النفس ال بالرفض كال بالقبكؿ يككف مشكبا بالقصكر 

كلما كاف الثابت أف المتيـ الطاعف تمسؾ بحالة , في التسيب كمنتيكا لحقكؽ الدفاع 

الدفاع الشرعي عف النفس أماـ قاضي محكمة الدرجة األكلى ككذلؾ أماـ قضاة 

غير أنيـ لـ يستجيبكا لدفعو ال برفضو كال بقبكلو كقضكا عميو , المجمس القضائي 

نتيككا حؽ الدفاع كحسف اباإلدانة دكف تصّدييـ لكسائؿ دفاعو فإنيـ بإغفاليـ ىذا 
                                                 

,  كقد ذىبت المحكمة العميا إلى القكؿ بأف مسألة الدفاع الشرعي ال يمكف الفصؿ فييا سكل مف طرؼ جميع أعضاء المحكمة1
 جانفي 6قرار في , كيخترؽ القانكف الحكـ القاضي بإستبعاد المحمفيف لئلجابة عمى السؤاؿ المتعمؽ بمسألة الدفاع الشرعي 

  .52ص , 1 / 1970نشرة القضية  , 1970
, المرجع السابؽ , فالدفع بتكافر حالة مف حاالت الدفاع الشرعي مف الدفكع المتعمقة بمصمحة الخصـك ؛ إيياب عبد المطمب  2

  .31ص 
  .493ص, المرجع السابؽ ,  رؤكؼ عبيد 3
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ب الحكـ كبياف األسباب كاألدلة التي مكبما أف المحكمة ممزمة بتسب,  1سير العدالة

فرقابة المحكمة العميا تتجمى في , أدت بيا إلى إجابة الدفع كاألخذ بو أك عدـ األخذ 

البحث حكؿ صّحة الدليؿ المعتمد مف طرؼ المحكمة في أخذىا أك رفضيا لكجكد 

 .حالة الدفاع الشرعي 

  

رقابة المحكمة العلٌا على الجانب القانونً للدفاع الشرعً  : الفرع الثانً 

ذكرنا في مبحث سابؽ الشركط القانكنية لمدفاع الشرعي كىي شركط خاصة 

فتتكلى المحكمة العميا الرقابة عمى تكافر ىذه , بالعدكاف كشركط خاصة بفعؿ الدفاع 

  .الشركط القانكنية في حالة اإلستجابة لمدفع بكجكد الدفاع الشرعي

 كفي حالة عدـ اإلستجابة لمدفع تتكلى مراقبة سبب ذلؾ كأف يطمب قاضي 

أك إذا بحث في , المكضكع في اإلعتداء أف يككف جسيما مع أف القانكف اليتطمب ذلؾ 

أك أف يتطمب , يمـز األشخاص أف يككنكا جبناء  إمكانية ىرب المتيـ مع أف القانكف ال

ففي ىذه الحالة يككف الحكـ قد ,  2فعؿ الدفاع أف يككف عمى النفس دكف نفس الغير

فيككف بذلؾ , أخطأ في تكييؼ الكاقعة بإضافة شركط أك إنقاص شركط لفعؿ الدفاع 

الحكـ المطعكف فيو مخالؼ لمقانكف بإمكاف المحكمة العميا نقضو بناء عمى نص 

                                                 
  .23ص , 1991, باتنة , مطبعة عمار قرفي , تقنيف العقكبات ,  نكاصر العايش 1
  .496 ك 495ص, المرجع السابؽ ,  رؤكؼ عبيد 2
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فالمسائؿ القانكنية تخضع لرقابة المحكمة ,  مف قانكف اإلجراءات الجزائية 500المادة 

 . 1العميا 

كمف أمثمة ىذه الرقابة القانكنية ما ذىبت إليو المحكمة العميا مف خبلؿ قرار 

 إلى أف القرار المطعكف فيو لـ يشخص 1005 رقـ 1987 نكفمبر 10صادر في 

, ضركرة الدفاع المشركع عف النفس كبذلؾ يككف الكجو المثار في الشأف مؤسس 

كفعبل فمجمس قضاء جيجؿ ال يذكر في قراره المطعكف فيو كجكد الخطر المحدؽ مما 

,  ىذا متناسبا كجسامة اإلعتداء قككف تصدمميجبر المتيـ أف يدافع عف نفسو كال 

 . 2كعميو فالكجو مؤسس

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .395ص , الجزء األكؿ , المرجع السابؽ , إيياب عبد المطمب  1
  .24 ك 23ص, المرجع السابؽ ,  نكاصر العايش 2
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 المبحث الثانً

 الدفع بتنفٌذ أمر القانون

 

ستخداـ اإف الحرص عمى تطبيؽ مختمؼ فركع القانكف يقتضي مف الدكلة 

, مكظفيف يسيركف عمى تنفيذ أكامرىا حفاظا عمى تكازف المصالح المتعارضة لؤلفراد 

 كما قد  ,ة إشكاال في تنفيذىاة محدثكقد تصدر ىذه األكامر في شكؿ أفعاؿ مباح

رتكابيا كيجاز لفئة معينة ذلؾ في إطار اتصدر في شكؿ أفعاؿ يحظر عمى األفراد 

. الحرص عمى تطبيؽ القانكف في شكمو العاـ 

رتكاب أفعاؿ لك اكما قد تأمر الدكلة ممثمة في سمطاتيا بعض األفراد في 

كما قد يأمر الرئيس , ُأرُتكبت دكف كجكد ىذا األمر لشكمت جريمة معاقب عمييا 

   ,حسب التدّرج مرُؤكسو بأداء أعماؿ لكال كجكد ىذا األمر الرئاسي لعكقب مرتكبيا 

 غير معاقب عمييا ألنيا كبكؿ بساطة تدخؿ ضمف تنفيذ ألفعاؿإال أف مختمؼ ىذه ا

.  أمر القانكف 

فالدفع بكجكد ىذا األمر ينفي عف الفعؿ صكرتو اإلجرامية ألنو مف غير 

لذلؾ , المعقكؿ أف يأمر القانكف بإتياف فعؿ أك أف يأمر بتنفيذ أمر ثـ يعاقب مرتكبو 
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فإف ىذا الدفع يعتبر مف الدفكع اليامة التي تؤثر في الركف الشرعي لمجريمة كتتسبب 

.  بيدمو كبالتالي نفي الجريمة لكجكد سبب مف أسباب اإلباحة 

كنظرا ألىمية ىذا الدفع سنتكلى في ىذا المبحث تعريفو كبياف شركط إبدائو مع 

 .تكضيح مدل تعمقو بالنظاـ العاـ 

 

 المطلب األول

 تعرٌف الدفع بتنفٌذ أمر القانون

 

 مف قانكف 39نص المشرع الجزائرم عمى ىذا الدفع ضمف نص المادة 

دكف كجكد أم , العقكبات عمى أنو ال جريمة إذا كاف الفعؿ قد أمر بو القانكف 

 خاصة ما تعمؽ منيا بأمر القانكف كترؾ بذلؾ لمفقو كالقضاء 1 تكضيحات أخرل

.  إمكانية تفسير كتقدير الحاالت التي تدخؿ ضمف أمر القانكف 

فيدخؿ ضمف حاالت تنفيذ أمر القانكف اإلستدعاء الذم يكّجو لمشاىد لمحضكر 

أك سب كشتـ , لسر ؿكال تعتبر األقكاؿ التي أدلى بيا إفشاءن , قصد اإلدالء بشيادتو 

كذلؾ األمر بالنسبة لمطبيب الذم يبمغ عف ,  حكت ىذه الشيادة عبارات جارحة اإذ

.  تفشي مرض معدم ال يعتبر ذلؾ إفشاء لسر المينة المعاقب عميو قانكنا 

                                                 
  .278ص , المرجع السابؽ , نبيؿ صقر  1
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 فيمـز القانكف 1 كما قد يككف أمر القانكف في شكؿ أمر مف رئيس إلى مرؤكسو

كمف أمثمة ذلؾ أف , بؿ إف عدـ اإللتزاـ بيا يشكؿ جريمة , ىذا األخير إطاعة األكامر 

كما أف األمر , كال يعتبر ىذا التنفيذ جريمة قتؿ ,  بتنفيذ حكـ اإلعداـ 2 يقـك المكظؼ

أك تنفيذ , نتياكا لحرمة المنزؿ ابتفتيش المنزؿ الصادر عف ككيؿ الجميكرية ال يعتبر 

. األمر بالقبض مف طرؼ القكة العمكمية ال يعتبر إنتياكا لمحرّية الشخصية 

أما الدفع بتنفيذ أمر القانكف ىك مف الدفكع المكضكعية التي تتطمب مف قاضي 

فيبقى , المكضكع البحث في تكافرىا خاصة أماـ عدـ تحديد المشرع ليذه األكامر 

, تكييؼ التصرفات عمى أنيا أكامر قانكنية أمر متركؾ لسمطة تقدير قاضي المكضكع 

فيقـك بالبحث ك التأكد مف صحة ىذه األكامر خاصة إذا صدرت في شكؿ مكتكب 

كالبحث حكؿ مراعات منفذ األمر لمشركط القانكنية المرتبطة بتنفيذ , كاألمر بالتفتيش 

.  األمر 

فالدفع بتنفيذ أمر القانكف ىك مف الدفكع التي تؤثر في الركف الشرعي لمجريمة 

كتعتبر سببا مف أسباب اإلباحة نظرا لنص المشرع عمى أنو ال جريمة تنفيذا ألمر 

.  القانكف

                                                 
كيحكـ أمر الرئيس عناصر يجب أف تتكافر فيو كىي كجكد العبلقة الكظيفية كاف تككف عبارة االمر متضمنة أمرا أك نييا أك  1

اسحؽ إبراىيـ , لمتفصيؿ أكثر . تحذيرا كأف يككف مصدر األمر مختصا بإصداره كأف يككف متمقي األمر مختصا بتنفيذه قانكنا 
  .102ص  , 1983, الجزائر , ديكاف المطبكعات الجامعية , ممارسة السمطة كأثرىا في قانكف العقكبات , منصكر 

فإف اعتقاده ال يكفي لتككيف , أما إذا اعتقد المكظؼ بأف عممو قانكني كقد جاء كفقا لما أمر بو كىك في حقيقتو غير ذلؾ  2
مكضكعية تقـك عمى عناصر تتكافر في الكاقع ال عمى كىـ يسيطر عمى _ أسباب اإلباحة _ ألف ىذه األخيرة , سبب لئلباحة 
  . 247ص , المرجع السابؽ , شرح قانكف العقكبات , محمكد نجيب حسني . شخص المتيـ 
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كليس كما , كال يعتبر تنفيذ أمر القانكف مف األعذار القانكنية بؿ سبب إباحة 

عتبار أف تنفيذ المكظؼ ألكامر غير قانكنية ال يدخؿ اأخطأت فيو المحكمة العميا في 

مما يفيـ منو العكس أف تنفيذ المكظؼ ألكامر قانكنية يدخؿ , ضمف األعذار القانكنية 

عتبار اضمف األعذار القانكنية كىك منافي لما نص عميو المشرع بصريح العبارة في 

كىذا القرار صادر بتاريخ , أمر القانكف سبب مف أسباب اإلباحة كليس عذر قانكني 

 . 1 99 ص 44 / 1989 في نشرة القضاء لسنة 1981 جكاف 30

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .64ص, المرجع السابؽ ,  نكاصر العايش 1



 -103-  

 

 

 المطلب الثانً

 شروط الدفع بتنفٌذ أمر القانون

 

الدفع بتنفيذ أمر القانكف مف الدفكع المكضكعية التي يشترط فييا شركط ىي 

 :نفس الشركط العامة لمدفكع المكضكعية نأتي عمى بيانيا فيما يمي 

 

أن ٌثار الدفع على وجه ثابت فً أوراق الدعوى  : الفرع األول 

ينبغي إثارتو أماـ محكمة المكضكع , حتى ينتج ىذا الدفع آثاره المرجكة منو 

فمجرد إثارتو أماـ قاضي التحقيؽ ال يمـز محكمة المكضكع , حتى تمتـز بالّرد عميو 

.   نفسيا  بإثارتو مف تمقاء

فبل يمكف لممحكمة العميا الرقابة عمى كجكد أمر القانكف إذا لـ يثر أماـ 

فقاضي المكضكع ممـز بالتطرؽ , المحكمة أك المجمس ألكؿ مرة كدرجة ثانية لمتقاضي 

 30459ليذا الدفع في حالة إثارتو كما ذىبت إلى ذلؾ المحكمة العميا في قرارىا رقـ 

عتبرت القرار المطعكف فيو قاصر في التسيب ككف ا عندما 1984 / 10 / 16بتاريخ 
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القضاة فصمكا في الدعكل باإلدانة دكف التحقؽ مف مسؤكلية الطاعف ككنو إّدعى دكما 

 .  1بككنو تمقى تعميمات مف رئيسو فنفذىا بإعتباره تابعا لو

أن ٌثار الدفع بشكل صرٌح وجازم  : الفرع الثانً 

بما أف الدفع بتنفيذ أمر القانكف مف الدفكع المكضكعية فينبغي أف يتمسؾ بو 

صاحبو أثناء المرافعات كعند الطمبات الختامية بأف يمتمس صاحبو البراءة لتكفر سبب 

   مف أسباب اإلباحة كأف ال يتناقض ىذا الدفع مع الطمب الختامي حتى يمكف إجابتو

كما يبينو قرار المحكمة العميا المبيف في الفرع , ك الرقابة عميو مف المحكمة العميا 

 . األكؿ 

 

أن ٌقدم الدفع قبل إقفال باب المرافعات  : الفرع الثالث 

كغيره مف الدفكع الشكمية كالمكضكعية فينبغي أف يقدـ الدفع بأمر القانكف قبؿ 

, أف يقفؿ باب المرافعات ككضع القضية لمفصؿ فييا مف طرؼ قاضي المكضكع 

فيذا ال ,  2ستجمعت صكرة كاممة لمّدعكلافإقفاؿ باب المرافعة يعني أف المحكمة قد 

يعني أنو بعد صدكر الحكـ ال يمنع المحكـك عميو بعد صيركرة الحكـ نيائي أف يقدـ 

طمب بإعادة النظر في الدعكل مف جديد كفي الحاالت المنصكص عمييا في المادة 

                                                 
  .290ص , 1990, العدد األكؿ , قسـ المستندات كالنشر لممحكمة العميا ,  المجمة القضائية 1
  .533ص, المرجع السابؽ ,  مجدم محمكد محب حافظ 2
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كما ذىبت إليو كذلؾ قرار المحكمة العميا ,  مف قانكف اإلجراءات الجزائية 531

 . 19821 يناير 5الصادر في 

 

ٌجب أن ال ٌتنازل عن الدفع صراحة أو ضمنا  : الفرع الرابع 

فالطمب أك , نتفاء الركف الشرعي لمجريمة ايؤدم الدفع بأمر القانكف إلى 

فيعّد تنازال ضمنيا عف الدفع , اإللتماس األخير بعد تماـ المرافعات ىك براءة المتيـ 

بكجكد أمر القانكف طمب أك إلتماس التخفيؼ كطمب أصمي في الدعكل في حالة 

.  مناقشة كجكد األمر أثناء المرافعات 

فيذه صكرة مف صكر التنازؿ الضمني العديدة كالتي تفيـ مف خبلؿ المرافعات 

فالتنازؿ سكاء كاف صرحا أـ ضمنيا يؤدم إلى , كمادار في الجمسة مف أكجو دفاع 

 . عدـ األخذ بيذا الدفع كعدـ مناقشتو مف طرؼ قاض المكضكع 

 

 

 

 

                                                 
  .27ص, المرجع السابؽ ,  جيبللي بغدادم 1
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 المطلب الثالث

 تعلق الدفع بتنفٌذ أمر القانون بالنظام العام

 

إف الدفع بتنفيذ أمر القانكف شأنو شأف سائر أسباب اإلباحة في تعمقو بمصمحة 

ألف مف شركطو كجكب  , 1 فيك ال يعتبر مف الدفكع المتعمقة بالنظاـ العاـ, الخصـك 

فالبحث في كجكد أمر القانكف كعدمو كصّحة ىذا األمر , التمسؾ بو مف طرؼ مبديو 

  يحتاج إلى الدخكؿ في المكضكع كالبحث في مدل إسقاط ذلؾ عمى الكقائع المتابع

فعند دفع رجؿ األمف بكجكد إذف بتفتيش المنزؿ يحتـ عمى القاضي الدخكؿ في , بيا 

المكضكع كالبحث في مدل صّحة ىذا األمر كالتأكد مف أنو خاص بالمنزؿ المراد 

فبل يجكز لرجؿ الضبطية إستغبلؿ أمر , تفتيشو كأنو صادر في التاريخ المحّدد لو 

. بالتفتيش سابؽ التاريخ أك خاص بمنزؿ آخر قصد اإلضرار بغريمو 

                                                 
  .455ص , المرجع السابؽ , إيياب عبد المطمب  1
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فبل يمكف إثارة الدفع بكجكد أمر القانكف ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا لما 

 .يتطمبو ذلؾ مف بحث في المكضكع كما أسمفنا الّذكر 

 

 

 

 المبحث الثالث

 الدفع بوجود إذن القانون

 

إف إباحة بعض األفعاؿ بعد تجريميا لفئة معينة مف األشخاص إستعماال لحؽ 

فبل يعقؿ أف يقرر , مقرر في القانكف ضركرة حتمية لتحقيؽ التكازف بيف قكاعده 

فحؽ التأديب مف الحقكؽ  , 1 القانكف بمفيكمو الكاسع حقا ثـ يعاقب عمى إستعمالو

المسمـ بيا كتأديب المعّمـ لممتعّمـ أك تأديب األب إلبنو ك الزكج لزكجتو لما يقرره 

كالحؽ في اإلستطباب حفاظا , جتماعية ليذا التأديب االشرع كالعرؼ مف فائدة نفسية ك

عمى سبلمة الجسد مف المسممات كذلؾ فالمساس بجسد المريض مف طرؼ الطبيب 

عف طريؽ إجراء العمميات كنزع األعضاء كزراعتيا كبترىا مف األمكر كاألفعاؿ التي 
                                                 

,  النظرية العامة لمجريمة , شرح األحكاـ العامة لقانكف العقكبات لدكلة اإلمارات العربية المتحدة , أحمد شكقي عمر أبكخطرة  1
. 312ص  , 1989سنة , القاىرة , دار النيضة العربية ,  الجزء األكؿ 
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كما يحدث كذلؾ مف أعماؿ الضرب كالعنؼ التي قد , تككف برضا صاحب الجسد 

تؤدم في بعض األحياف إلى الكفاة كّميا أفعاؿ ال تسبب أم فكضى في المجتمع في 

.  حالة حدكثيا 

فكؿ ىذه األفعاؿ كغيرىا مف األفعاؿ األخرل ممكنة الحدكث كبحسب تقبؿ 

العرؼ ليا تدخؿ ضمف حاالت سماىا المشرع الجزائرم بإذف القانكف أسكة بالمشرع 

كسماىا المشرع المصرم بإستعماؿ الحؽ كنص عمييا كذلؾ المشرع العراقي , الفرنسي 

فأغمب ,  مف قانكف العقكبات كأطمؽ عمييا كذلؾ لفظ إستعماؿ الحؽ 41في المادة 

التشريعات نصت عمى إذف القانكف نظرا لما يتطمبو السير الحسف لمقكانيف مف كجكد 

ىذه األذكنات كبكركد كممة قانكف في ىذا الدفع يستفاد منيا تأثيره عمى الركف الشرعي 

لمفعؿ فيك مف الدفكع اليامة التي يمكف أف تجد ليا إستجابة في حالة إثارتيا لمساسيا 

.  بحؽ ممارسة الفعؿ كعدـ تعارض ىذا الحؽ مع مصالح األفراد 

كنظرا ألىمية ىذا الدفع إرتأينا دراستو كذلؾ بالتطرؽ إلى تعريفو كبياف حاالتو 

 : ثـ مدل تعمقو بالنظاـ العاـ ضمف المطالب التالية 
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 المطلب األول

 تعرٌف الدفع بوجود إذن القانون

 

سبؽ التعرؼ عمى أمر القانكف عمى أنو صادر في صكرة أكامر بينما إذف 

كبالطبع يترتب عمى عدـ تنفيذ األكامر القانكنية , القانكف فيصدر في صكرة أذكنات

أما إذف القانكف فيسمح لمف يستعممو القياـ بو كلو الخيار في عدـ , مخالفة جزائية

. القياـ بذلؾ 

, فإذا أذف القانكف لمفرد القياـ بفعؿ ىك في حقيقتو جريمة دكف كجكد اإلذف 

كبإمكانو أف يدفع بكجكد إذف القانكف كتكضيح ىذا , قيامو بذلؾ ال يعتبر فعبل مجرما 
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فمف غير المنطقي أف يقرر المشرع حقا ثـ يعاقب عمى , اإلذف عند مساءلتو عف ذلؾ 

 . 1استعمالو 

 مف قانكف العقكبات في 39كقد نص المشرع عمى ىذا الدفع ضمف المادة 

إذا كاف الفعؿ ... ال جريمة " فقرتيا الثانية تحت عنكاف األفعاؿ المبررة كجاء النص 

" . قد أمر أك أذف بو القانكف 

ال يمكف حصرىا ألنيا مستمدة مف القانكف بمفيكمو ؼحاالت إذف القانكف أما 

 :يف تثفا إال أنو يمكف إدراجيا ضمف حالتيف ,الكاسع

: ستعماؿ سمطة تقديرية عند مباشرة عممو اإذف القانكف لممكظؼ العاـ ب -1

ستخداـ سمطتو اابط شرطة قضائية لو ضفيمكف أف يككف المكظؼ العاـ 

التقديرية عند كقكع الجريمة في طمب اإلذف بتفتيش المنزؿ مع العمـ أنو يشكؿ جريمة 

نتياؾ الحرمة عند عدـ كجكد اإلذف القانكني مع تكافر شركط التفتيش الكاردة في ا

كلضابط الشرطة القضائية بحسب سمطتو التقديرية حجز , قانكف اإلجراءات الجزائية 

فيذه , المشتبو فييـ أك عدـ القياـ بذلؾ مع الحرص عمى تكافر شركط ىذا الحجز 

ف عدـ القياـ بما أذف لو االحاالت كميا تخكؿ لممكظؼ  ستخداـ سمطتو التقديرية كا 

. القانكف ال يشكؿ أبدا ىذا اإلمتناع أم مساءلة بالنسبة إليو 

:  إذف القانكف بممارسة أحد الحقكؽ المستمدة منو  -2
                                                 

  .477ص , المرجع السابؽ , عمر السعيد رمضاف  1
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 تحتاج إلى إدراجيا ضمف أطر حتى يمكف حصرىا ألنيا مستمدة األذكناتكىذه 

 : يمي  كتتمثؿ فيما, مف القكاعد القانكنية كقكاعد الشريعة كالعرؼ كالعادات 

 

 

 

 

 

حؽ ممارسة األعماؿ الطبية   -

كيقصد بيا األساليب التي يقرىا عمـ الطب في سبيؿ الكقاية مف األمراض 

بالرغـ مف المساس الذم يتسبب بو عمؿ الطبيب عمى جسـ ؼ, 1كتشخيصيا كعبلجيا 

ألف العمة مف إباحة العمؿ الطبي المحافظة عمى الجسد , 2المريض إال أنو عمؿ مباح 

كال يباح ىذا العمؿ إال لمف كاف مرخصا لو ذلؾ كيككف اليدؼ منو , مف األمراض 

                                                 
  .488ص , المرجع السابؽ , عمر السعيد رمضاف  1
كقد ُأستمدت اإلباحة مف اعتراؼ المشرع بمينة الطب كاستبعد الرأم القائؿ باستناد اإلباحة إلى رضاء المجني عميو أك  2

المرجع , شرح قانكف العقكبات , محمكد نجيب حسني , استنادىا إلى انتفاء القصد الجنائي بالنسبة لمطبيب ؛ لمتفصيؿ أكثر 
  . 175ص , السابؽ 
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أكإلعفاء شخص مف  , فبل يمكف ممارسة أم عمؿ طبي عمى سبيؿ التجربة, العبلج 

. 1فيعتبر الطبيب مسؤكال عف فعمو عمدا , أداء الخدمة الكطنية أك لمجرد اإلنتقاـ 

حؽ ممارسة األعماؿ الرياضية   -

القانكف فيبيح  2ىك مف الحقكؽ التي قررىا العرؼ ثـ شجعت الدكلة استعماليا 

ينتج عنيا مف أعماؿ ضرب أك عنؼ قد تحصؿ أثناء ما ممارسة ىذه األلعاب ك

 .حتراـ البلعب شركط كقكانيف المعبة كعدـ الخركج عنيا اممارستيا بشرط 

  

كقد شجعت الدكلة ممارسة األلعاب كرصدت مف أجميا األمكاؿ كاعترفت 

بالييئات التي تقـك عمى رعايتيا ألف ىذا الحؽ ال ييدر مصمحة الجسـ بؿ تصكنو 

 . 3باعتبار أنيا تقكيو كىك األثر الغالب عمييا 

حؽ التأديب   -

 كالبّلتي ﴿: مف قكلو تعالى  4 ىك مف الحقكؽ المستمدة مف الشريعة اإلسبلمية

تخافكف نشكزىف فعظكىف كاىجركىف في المضاجع كاضربكىف فإف أطعنكـ فبل تبغكا 

                                                 
  .179ص , نفس المرجع  1
  .487ص , المرجع السابؽ , عمر السعيد رمضاف  2
  .187ص , المرجع السابؽ , شرح قانكف العقكبات , محمكد نجيب حسني  3
  .318ص , المرجع السابؽ , أحمد شكقي عمر أبك خطرة  4
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 أباحت التأديب لكف بعد الكعظ كاليجر  كقد1 ﴾عمييف سبيبل إف ا كاف عميا كبيرا 

فبل يجكز لمزكج اإلحتجاج بكجكد ىذا الحؽ ليقـك , في المضجع ثـ يأتي الضرب أخيرا 

 فالضرب المباح ىك الذم ال يترؾ أثرا في الجسـ, بضرب زكجتو ضربا شديدا مبرحا 
2  .

 يا أييا الذيف آمنكا قكا ﴿:  لقكلو تعالى كنجد كذلؾ حؽ تأديب األب البنو

 لكف بشرط أف يككف ضربا خفيفا ال 4  أك تأديب المعمـ لتمميذه3 ﴾أنفسكـ كأىميكـ نارا 

فاألب ال يستطيع القياـ عمى تربية أك تأديب أبنائو , يسبب أم أثر أك عاىة لمطفؿ 

ماال يتـ الكاجب إال بو فيك " إال بالضرب فيككف ىذا الضرب كاجبا عمبل بقاعدة 

 . 5"كاجب 

فكؿ ىذه الحقكؽ تجيز ألصحابيا التمسؾ بيا في صكرة دفع مكضكعي لكف 

 كعدـ  أك إذف القانكف6 ط ممارسة الحؽكلتزامو بشرامف تمسؾ بيا إظيار عمى ينبغي 

فبل يمكف التمسؾ بإذف القانكف في تأديب الزكجة التي  , ا كتجاكزهاكعدـ الخركج عنو

                                                 
  .34سكرة النساء اآلية  1
فإف إشرافو عمى أعماليا بحيث يقّكميا إذا اعكّجت فإف ىذا يكفر النفع , إف منح ىذا الحؽ لمزكج ال ينقص مف قدر المرأة  2

الجزء األكؿ , القسـ العاـ , النظرية العامة لمجريمة , ليما معا دكف أف يمحؽ بأم منيما نقصا أك تحقيرا ؛   عمي حسف الشرفي 
  . 183ص  , 2004, الطبعة الرابعة , صنعاء , أكاف لمخدمات اإلعبلمية , 
  .06اآلية , سكرة التحريـ  3
إال أف القانكف يعتبر ذلؾ جرما معاقب  عميو , كقد جرل العرؼ عمى حؽ المعمـ ضرب التمميذ ألنو بمثابة األب كذلؾ لتأديبو  4

  .394ص , المرجع السابؽ , ؛ محمد عمي سكيكر 
  .186ص , المرجع السابؽ , عمي حسف الشرفي  5
كحسف النية ؛ كقد تـ , كالتزاـ حدكد الحؽ , كككف الفعؿ كسيمة الستعماؿ الحؽ , كجكد الحؽ : كشركط استعماؿ الحؽ ىي  6

  . 170 إلى ص 164مف ص , مرجع سابؽ , شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ , تفصيميا في كتاب لمحمكد نجيب حسني 
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تقدـ شيادة طبية تثبت عجزىا الدائـ أك تقديـ العب كرة القدـ شيادة تثبت تعرضو 

 .لمضرب بآلة حادة 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثانً

 تعلق الدفع بإذن القانون بالنظام العام

 

فبل يتعمؽ ىذا , الدفع بإذف القانكف مف الدفكع التي تتعمؽ بمصمحة الخصـك 

إال أنو يبؽ دفعا مكضكعيا جكىرّيا ألنو لك صح لتسبب في  , 1 الدفع بالنظاـ العاـ

.  نتفاء الركف الشرعي لمجريمة ا

                                                 
  .469ص , المرجع السابؽ , المكسكعة الجنائية الحديثة في الدفكع الجنائية , إيياب عبد المطمب  1
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فيتكجب إثارة ىذا الدفع أماـ محكمة المكضكع ألكؿ مرة كيجكز إثارتو أماـ جية 

كال يجكز , حتى يستطيع صاحبو إثارتو أماـ المحكمة العميا , اإلستئناؼ ألكؿ مرة 

إثارتو ألكؿ مرة أماـ ىذه األخيرة ألنو مف الدفكع المكضكعية التي تتطمب بحثا في 

المكضكع خاصة كأف الحاالت التي أذف بيا القانكف ىي كثيرة كمستمدة مف المصادر 

.  المختمفة لمقانكف كالعرؼ كالشريعة كالعادات 

فالمحكمة العميا إذا لـ تجد أثرا ليذا الدفع في أكراؽ الدعكل فإنيا لف تتعرض 

ف كاف دفعا جكىرّيا يمكف أف يغير مسار الدعكل برمتيا ألف ليا أف تبحث  لو حتى كا 

ب قاضي المكضكع لقبكلو أك مفي التطبيؽ السميـ فقط لحاالت أسباب اإلباحة كعف تسب

 .رفضو ىذا السبب كليس ليا أبدا أف تقّرر كجكده أك عدـ تكافره 

غير أف محكمة المكضكع ممزمة بالبحث في ىذا السبب مف أسباب اإلباحة إذا 

كانت عناصره ثابتة في أكراؽ الدعكل كلـ يثره أطرافيا ككنو مف الدفكع الجكىرية ذات 

.  1الطبيعة األكلية مف حيث اإلجراءات

كمف ذلؾ نستطيع أف نستشؼ الشركط التي يجب أف تتكافر في ىذا الدفع حتى 

عتبارىا الجية العميا التي يؤكؿ إلييا الفصؿ ايمكف إثارتو أماـ المحكمة العميا ب

 .النيائي في الدعكل 

                                                 
ص  ,     2002, جامعة المنصكرة , رسالة دكتكراه , نظرية الدفكع في قانكف اإلجراءات الجنائية ,  مدحت محمد سعد الديف 1

  .469ص , المرجع السابؽ ,  ؛ إيياب  عبد المطمب  334
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 المطلب الثالث

 شروط إثارة الدفع أمام المحكمة العلٌا

  

 حتى  خاصالدفكع المتعمقة بالنظاـ العاـ عمى العمـك ال تحتاج إلى أم شرط

أك مف تثار أماـ المحكمة العميا ألف بإمكاف ىذه األخيرة إثارتيا مف تمقاء نفسيا 

 كبما أف الدفع بإذف القانكف مف الدفكع المتعمقة بمصمحة الخصـك فبلبد مف ,الخصـك 

,   أف يتكافر عمى مجمكعة مف الشركط الخاصة حتى يككف منتجا كفعاال في الدعكل 

كنجد قرار لممحكمة العميا حكؿ ىذا الدفع بينت  مف خبللو تأثيره في الدعكل كذلؾ في  

كلما كاف ثابتا أف : "  ا جاء نصو 31720:   رقـ 26/06/1984قرار صادر بتاريخ 

 15الطاعف أذف لو بمكجب أمر مف رئيس المحكمة لئلحتفاض بابنو القاصر لمدة 

 مف قانكف 318فاف قضاة اإلستئناؼ بإدانتيـ لمطاعف كالحكـ عميو كفقا لممادة , يكما 

ككاف لذلؾ نعيو عمى , العقكبات لـ يككنكا عمى صكاب في تطبيؽ ىذا النص عميو 

. 1"قرارىـ بالكجو المثار مف طرفو بالخطأ في تطبيؽ القانكف مؤسسا كفي محمو 

                                                 
  .287ص  , 1990سنة , العدد األكؿ ,  المجمة القضائية لممحكمة العميا 1
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فنجد أف المحكمة العميا لـ تتطرؽ إلى ىذا الدفع إال بعد ثبكتو في أكراؽ 

ف تمسؾ الطاعف  الدعكل مف خبلؿ كجكد أمر مف رئيس المحكمة لئلحتفاض باإلبف كا 

. بدفعو ترتب عميو النقض 

 كبما أف الدفع بإذف القانكف مف الدفكع المكضكعية فيك يخضع لنفس الضكابط 

: ستخبلصيا فيما يمي االتي يخضع ليا الدفع المكضكعي كيمكف 

  

أن ٌثار الدفع فً أوراق الدعوى  : الفرع األول 

كيقصد بأكراؽ الدعكل ىنا ما يجرم أثناء المحاكمة مف مرافعات كما يتـ تدكينو 

مف طرؼ المحكمة أك ما يتـ تقديمو مف طرؼ الدفاع مف كثائؽ كأدلة كتابية أك حتى 

.  مرافعات مكتكبة 

 التحقيؽ ال يغني مفمجّرد إثارة ىذا الدفع أماـ الضبطية القضائية أك أماـ قاض

 الحكـ حتى تمتـز المحكمة بالرد عميو كيككف بذلؾ لو أصؿ معف إثارتو أماـ قاض

 .ثابت في أكراؽ الدعكل كبالتحديد في الحكـ أك القرار المطعكف فيو 

 

أن ٌكون الدفع صرٌحا وجازما  : الفرع الثانً 
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كذلؾ بأف يّصر عميو صاحبو خاصة في الطمب أك اإللتماس األخير كذلؾ 

كقد سبؽ شرح الدفع , بإلتماس البراءة ألنو مف الدفكع التي تنتفي بمكجبيا الجريمة 

 .الجاـز كالصريح في مباحث سابقة 

 

أن ٌقدم قبل إقفال باب المرافعة  : الفرع الثالث 

فقانكف اإلجراءات الجزائية يعطي ألطراؼ الدعكل إثارة أم دفع يركنو ضركريا 

بشرط أف يثار ىذا الدفع قبؿ إتماـ باب المرافعات ألنو ال فائدة مف إثارتو عند النطؽ 

 .بالحكـ كلك كاف الدفع جكىريا كىذه الصكرة تنطبؽ عمى الدفع بإذف القانكف 

 

أن ال ٌتنازل عن هذا الدفع بعد إثارته  : الفرع الرابع 

قد يككف التنازؿ صريحا فبل تمتـز المحكمة بالرد عميو ماداـ صاحب الدفع لـ 

لكف قد يقع مف أبدل ىذا الدفع في خطأ كبير كذلؾ بالتنازؿ الضمني عف , يتمسؾ بو 

الدفع كأف تدكر مرافعتو حكؿ الظركؼ التي أّدت بو إلى إرتكاب الفعؿ كالظركؼ 

الشخصية لممتيـ ثـ يمتمس في األخير التخفيؼ مف العقاب ىذا خطأ كبير ألف أسباب 

اإلباحة تنفي الجريمة كالطمب فييا بإلتماس البراءة إال إذا كاف طمب التخفيؼ في شكؿ 

 .طمب إحتياطي بعد التمسؾ بالدفع بإلتماس البراءة كطمب أصمي 
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الفصل الثانً 

 الدفع بالقانون األصلح
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نتفاء الركف اأسباب اإلباحة ىي مف الدفكع المكضكعية التي يترتب عمييا 

كلكف ليست ىي كحدىا ما يؤثر في الركف الشرعي فيناؾ , الشرعي أك النص القانكني 

الدفع بكجكد قانكف أصمح لممتيـ مف النص القانكني المتابع بو أك أف النص القانكني 

ف كاف جريمة في كقت مف  قد ألغي تماما كلـ يعد سارم المفعكؿ كبالتالي فإف الفعؿ كا 

األكقات فقد أصبح مباحا عند محاكمة المتيـ فبل فائدة لممجتمع مف تطبيؽ النص 

القديـ المعاقب ماداـ الفعؿ قد زالت خطكرتو في الكقت الحديث كالمحاكمة تجرم في 

 .  1 الكقت الحالي

ىدؼ إلى مفالدفع بالقانكف األصمح مثمو مثؿ الدفكع المتعمقة بأسباب اإلباحة 

الّسعي كراء مصمحة المتيـ كتطمب تحقيؽ في المكضكع كتؤثر مباشرة عمى النص 

. القانكني المتابع بو المتيـ 

كلفيـ أكثر ليذا الدفع ينبغي إعطاء مفيـك دقيؽ لو كبياف شركطو كمدل تعمقو 

:  بالنظاـ العاـ كذلؾ كفؽ التقسيـ التالي 

المبحث األول 

 مفهوم الدفع بالقانون األصلح

  

                                                 
فإذا ألغى المشرع عقكبة أك خفضيا فإف ذلؾ يعتبر بمثابة اعتراؼ منو بأف العقكبة السابقة ليست في صالح األفراد ك  1

  .512ص , المرجع السابؽ , المكسكعة الجنائية في الدفكع , المجتمع كليس مف العدؿ تطبيقيا ؛ إيياب عبد المطمب 
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 العقاب عمى الفعؿ دكف كجكد نص قانكني كقت  عدـيقتضي مبدأ الشرعية

 إال أنو باإلمكاف عدـ األخذ بيذا المبدأ كتطبيؽ نص قديـ غير سارم  ,رتكابوا

كىذه , كىك ما يطمؽ عميو رجعية النصكص القانكنية , رتكاب الفعؿ االمفعكؿ كقت 

 .  1القاعدة مستمدة كذلؾ مف مبدأ الشرعية 

فنظرا ألىمية ىذا المبدأ نجد لو أثر في الدستكر الجزائرم مف خبلؿ نص المادة 

, رتكاب الفعؿ المجّرـ ا منو عمى أنو ال إدانة إال بمقتضى قانكف صادر قبؿ 46

ال يسرم : "  منو عمى أنو 02كسايره في ذلؾ قانكف العقكبات بمكجب نص المادة 

". قانكف العقكبات عمى الماضي إال ما كاف منو أقؿ شّدة

 مف حيث نجد أف المشرع الجزائرم كضع معيار الشّدة في تطبيؽ النص الجنائي

كالمشرع المصرم سّماه بالقانكف األصمح كذلؾ تماشيا مع نص المادة , الزماف 

كمع ىذا إذا صدر بعد كقكع الفعؿ كقبؿ الحكـ " الخامسة مف التشريع العقابي بنصيا 

إال أنو جرل العمؿ  , 2 ..."فيو نيائيا قانكف أصمح لممتيـ فيك الذم يتبع دكف غيره 

 كىك ما تبّنيناه في  في مختمؼ شركحات القانكفعمى األخذ بتسمية القانكف األصمح

.  ىذا الفصؿ 

                                                 
  .100ص , المرجع السابؽ , شرح قانكف العقكبات , محمكد نجيب حسني  1
 .المادة الخامسة , قانكف العقكبات المصرم  2
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كتقتضي ىذه القاعدة عدـ تطبيؽ القانكف القديـ الذم كقع فيو الفعؿ ككنو أكثر 

 أقؿ  كتطبيؽ القانكف القديـ الذم لـ يعد سارم المفعكؿ ككنو, شدة بالنسبة لممتيـ 

.  شدة 

 تخضع لتقدير 1 فمسألة تحديد القانكف األصمح أك األقؿ شدة مسألة مكضكعية

 إال إثارة ىذا الدفع  فميس عميو2 كال أىمية لتقدير المتيـ قاضي المكضكع دكف سكاه

.  كيترؾ المسألة لمقاضي الذم تحكمو ضكابط في تحديد ذلؾ 

 كتحديد تاريخ كيدخؿ كذلؾ في إطار المكضكع مسألة تحديد تاريخ الكاقعة

 نظرا ألىمية ذلؾ بالنسبة لمدفع حتى يتسنى تحديد القانكف السارم 3العمؿ بالقانكف 

 . المفعكؿ عند كقكع الكقائع 

فنجد قرار لممحكمة العميا نص عمى أنو مف المقرر قانكنا أف األحكاـ كالقرارات 

التي لـ تتعرض إلى تحميؿ الكقائع تحميبل كافيا كلـ تبيف مبلبسات كضركؼ القضية 

كعدـ إشارتيا إلى عدد المخالفات كتاريخ ارتكابيا تعد مشكبة بالقصكر في التسبيب   

 . 4 (44667:  رقـ 01/03/1988قرار في  )

                                                 
كىك , أم يقارف بينيما مف حيث الكقائع كالظركؼ ,  كيجب أف تككف المقارنة بيف القانكنيف مقارنة كاقعية ال أف تككف مجردة  1

  . 105المرجع السابؽ ص , شرح قانكف العقكبات , ما يؤكد مدل تعمؽ الدفع بالمكضكع ؛    محمكد نجيب حسني 
  .512ص , المرجع السابؽ , مكسكعة الدفكع الجنائية , إيياب عبد المطمب  2
  .101ص , نفس المرجع  3
  .165ص  , 1991سنة , العدد األكؿ ,  المجمة القضائية لممحكمة العميا 4
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يكجب نقض الحكـ  فمجرد الخطأ في ذكر تاريخ الكاقعة أك السيك عف ذكره ال

أما بالنسبة لمدفع بالقانكف األصمح فإف عدـ ذكر التاريخ أك , بالنسبة لدفكع أخرل 

السيك عنو يتسبب بنقض الحكـ أك القرار ألنو مف الكاجب ذكر تاريخ الكقائع في 

.  القرار أك الحكـ المطعكف فيو 

 إلى 1981 ديسمبر 24كقد ذىبت المحكمة العميا مف خبلؿ قرار صادر في 

عندما نص القرار ,  في تحديد القانكف األصمح الحد األقصى لمعقكبة ضابط اعتماد

أنو عمى القاضي الجزائي عندما يجد نفسو أماـ قانكنيف يعاقباف عمى نفس الفعؿ أف 

يحتكـ في مسألة تعييف القانكف األقؿ شدة إلى الحد األقصى لمعقكبة في القكانيف 

.  1بغض النظر عف حّدىا األدنى

ستثناء فبل يطبؽ عمى القكانيف الشكمية التي تنظـ اإال أف ىذا المبدأ لو 

ختصاصاتيا كطرؽ مباشرة الدعكل اإجراءات الدعكل الجزائية كتشكيؿ المحاكـ ك

ية مرّده إلى تحقيؽ المصمحة اإلجتماعية فاليدؼ مف ىذه عكعمة عدـ الرج, العمكمية 

.  2اإلجراءات ىك السير الحسف لمقضاء

كقد جسدت المحكمة العميا عدـ رجعية القكاعد الشكمية كعدـ سرياف ىذا المبدأ 

فأكد ىذا األخير أف قانكف  , 1969 مارس 4عمييا مف خبلؿ القرار الصادر في 

أما القكانيف الشكمية سكاء , العقكبات ال يسرم عمى الماضي إال ما كاف منو أقؿ شدة 
                                                 

  .8ص, المرجع السابؽ ,  نكاصر العايش 1
  .100 ك99ص, المرجع السابؽ ,  عبد ا سميماف 2
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كانت في صالح المتيـ أك في غير صالحو فإنيا تطبؽ فكرا كلك عمى كقائع تّمت قبؿ 

 . 1صدكرىا كذلؾ ألنيا تيدؼ دائما إلى حسف سير العدالة

 29093:     رقـ 27/11/1987كنجد أيضا قرار المحكمة العميا الصادر في 

 مف قانكف العقكبات عمى أساس أف صفح الزكج عف 339عندما شرحت نص المادة 

زكجتو المبلحقة بتيمة الزنا يضع حد لكؿ متابعة جزائية فاف ىذا النص يدخؿ ضمف 

نياء  القكانيف الشكمية التي تسرم عمى الماضي كتطبؽ فكرا كيتعيف العمؿ بيا كا 

كمف ثـ فانو ال , المتابعة كميا بإرادة الشاكي كالتصريح بانقضاء الدعكل العمكمية 

 . 2يجكز متابعة اآلخريف أك إدانتيـ بتيمة الزنا كالمشاركة فييا

 إبداء الدفع بالقانكف األصمح لممتيـ إذا تعمؽ بقكاعد يةزا ذلؾ جككنستخمص مف

قانكف العقكبات أك القكانيف المكممة لو كال يجكز أبدا إثارة الدفع إذا تعمؽ بقاعدة كاردة 

.  في قانكف اإلجراءات الجزائية 

 

 

المبحث الثانً 

 شروط التمسك بالدفع بالقانون األصلح

                                                 
  .7ص, نفس المرجع ,  نكاصر العايش 1
  .295ص  , 1990سنة , العدد األكؿ ,  المجمة القضائية لممحكمة العميا 2
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ينبغي , حتى يككف الدفع منتجا كمؤثرا في الدعكل يجب أف يتكافر فيو شركطو 

أنو مف الدفكع المؤثرة التي لك صّحت لغيرت مسار كالتأكد منيا قبؿ إثارتو خاصة 

فيناؾ شرطاف أساسياف لذلؾ ىما عدـ صدكر حكـ نيائي ك كجكد قانكف , الدعكل 

 :  يمي  أصمح لممتيـ نتكلى بيانيما فيما

 

المطلب األول 

 سرٌان القانون الجدٌد قبل صدور حكم نهائً

 

أجاز قانكف اإلجراءات الجزائية لمف لـ يصدر في حقو حكـ نيائي بات أف 

كمف ىذه الدفكع الدفع بالقانكف , يبدم ما يشاء مف دفكع في كامؿ مراحؿ الدعكل 

 الحكـ قاببل لممعارضة أك اإلستئناؼ أك الطعف ماداـفيجكز إبداء ىذا الدفع , األصمح 

 فيبؽ المتيـ لو الحؽ في اإلستفادة مف القانكف الجديد مادامت القضية لـ  ,بالنقض

.  يفصؿ فييا بعد بشكؿ نيائي 
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ك عدـ سرياف القانكف الجديد في حالة صيركرة الحكـ النيائي أمر ضركرم 

حتى ال يتعارض مع مبدأ عاـ كمستقر عميو في القانكف كىك مبدأ حجية األمر 

.  1تحقيقا لئلستقرار القانكني لؤلحكاـ, المقضي بو 

 باقي أماإال أف ىناؾ إستثناء عمى ىذا الشرط لـ يكرد ذكره المشرع الجزائرم 

كىك إمكانية سرياف القانكف الجديد كتطبيقو عمى المحكـك عميو , التشريعات عالجتو 

كذلؾ إذا ألغى القانكف الجديد جرما معاقب عميو كجعمو مباحا كىذه , بحكـ نيائي 

. الحالة نجد ليا نصا

 قانكف العقكبات العراقي في المادة الثانية منو كالتشريع العقابي  ذلؾمفك

المصرم في المادة الخامسة كقانكف العقكبات الميبي في المادة الثانية ك المادة 

بينما المشرع الفرنسي لـ يأخذ بيذه القاعدة ك , الخامسة مف قانكف العقكبات األردني 

عتبر أف مبدأ العدالة يقتضي إبطاؿ العقكبة المحكـك بيا بنص مؤقت في القانكف ا

. 2الجديد أك بقرار عفك خاص يصدره رئيس الدكلة

كالمشرع الجزائرم سار كفؽ ماسار عميو المشرع الفرنسي عند إصدار القانكف 

ستعادة الكئاـ المدني كذلؾ ا المتعمؽ ب1999 – 07 – 13 المؤرخ في 08 – 99رقـ 

ستفادة المحكـك عمييـ نيائيا مف ىذا ا منو عمى 38 ك 37مف خبلؿ نص المادتاف 

                                                 
  .98المرجع السابؽ ، ص,  عبد ا سميماف 1
  .99ص, المرجع السابؽ ,  أكـر نشأت إبراىيـ 2
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كفي ذلؾ خركج عمى شرط الحكـ غير النيائي في تطبيؽ القانكف األقؿ شدة ,  1القانكف

 . 

 

 المطلب الثانً

 ّن القانون الجدٌد أصلح للمتهمأالتحقٌق من 

 

بالرغـ مف أف تحديد القانكف األصمح لممتيـ مسألة خاضعة لتقدير قضاة 

فيمـز بذلؾ القاضي بالتطرؽ ,  إثارة ىذا الدفع مف المتيـ أك دفاعو ل كيكتؼ2 المكضكع

لو إال أنو كحتى يككف الدفع منتجا في الدعكل كمؤثرا ألف مف أبداه سيمتمس تطبيؽ 

فعمى مف يثير الدفع أف يبّيف الحالة التي , النص الجديد مغيرا بذلؾ مسار الدعكل 

بالرغـ مف أف المشرع الجزائرم ذىب إلى القكؿ , يككف فييا القانكف أصمح كأقؿ شدة 

بمعيار الحد األقصى لمعقكبة في تحديد القانكف األصمح إال أف ىناؾ ضكابط عديدة 

. تحكـ ىذه القاعدة 

 

                                                 
  .265ص , 2008, الجزائر, عيف مميمة , دار اليدل , الدفكع الجكىرية كطمبات الدفاع في المكاد الجزائية ,  نبيؿ صقر 1
  .135ص , المرجع السابؽ , عمر السعيد رمضاف  2
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:  في حاالت عديدة تتمثؿ في  1فيككف القانكف أصمح لممتيـ

سكاء بإلغاء النص كمية أك تقرير سبب مف أسباب  , إذا أباح فعبل بعد تجريمو -

 .   2اإلباحة 

كما لك رفع سف بدء  , إذا أقّر مانعا مف مكانع المسؤكلية لـ يكف مقّررا -

المسؤكلية الجزائية مف إثنتى عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة كما ىك في قانكف 

  . 3 1974 لسنة 31األحداث المصرم رقـ 

 . إذا قّرر عذرا قانكنيا مخففا لمعقاب لـ يكف مقّررا  -

 . إذا قّرر عذرا قانكنيا معفيا لمعقاب لـ يكف مقّررا  -

فعقكبات  , إذا قّرر عقكبة جديدة أخؼ نكعا أك مقدارا مف عقكبة قديمة -

أما عند المقارنة , الجنيات أشد مف عقكبات الجنح كعقكبات الجنح أشد مف المخالفات 

بيف عقكبات جرائـ مف نكع كاحد فإف اإلعداـ ىك أشدىا ثـ يميو السجف فالحبس 

  . 4فالغرامة بصرؼ النظر عف المدة المحددة لكؿ عقكبة 

إذا كانت العقكبة الجديدة أخؼ مف العقكبة القديمة بحسب حدييا األدنى ك  -

فذىب رأم , كقد اختمفت اآلراء في تحديد القانكف األصمح كفقا ليذا المعيار , األقصى 
                                                 

  .99ص, المرجع السابؽ ,  رؤكؼ عبيد 1
  .135ص , المرجع السابؽ , عمر السعيد رمضاف  2
  .136ص , نفس المرجع  3
  .107ص , المرجع السابؽ , شرح قانكف العقكبات , محمكد نجيب حسني  4
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إلى المزج بيف القانكنيف كاألخذ بأقميما مف ناحية الحد األقصى كأقميما مف ناحية الحد 

كرأم , كذىب رأم آخر إلى ترؾ الخيرة لممتيـ في اإلختيار بيف القانكنيف , األدنى 

 . 1آخر إلى أف أصمح القانكنيف ما ىبط بالحد األدنى كلك ارتفع بالحد األقصى 

إذا أضاؼ القانكف الجديد ركنا إلى أركاف الجريمة إذا تكافرت جميع األركاف  -

فتترتب عميو البراءة طبقا " اإلعتياد "كأف يضيؼ ركف , في ضؿ القانكف القديـ 

  .2لمقانكف الجديد 

ماداـ المشرع , فباإلمكاف إثارة ىذه المعايير عند الدفع بالقانكف األصمح 

كبإمكاف قاضي المكضكع األخذ بأم معيار , الجزائرم لـ يسرد أم معيار في ذلؾ 

أما اإلجتياد القضائي الذم ذىبت إليو , منيا مادامت سمطتو التقديرية تخّكؿ لو ذلؾ 

عتبار أف القانكف األقؿ شدة ىك القانكف الذم يككف الحد األقصى االمحكمة العميا في 

 فيك إجتياد قضائي غير ممـز بصكرة كاممة لقاضي 3 لمعقكبة أقؿ مف القانكف القديـ

المكضكع ماداـ ال رقابة لممحكمة العميا عمى مكضكع الدعكل كماداـ ىذا الدفع مف 

 .الدفكع المكضكعية 

                                                 
كقد ذىب االستاذ محمكد نجيب حسني إلى أف المقارنة يجب أف تعتمد عمى أسس كاقعية بحيث يسأؿ القاضي نفسو أم  1

 ك 108ص , نفس المرجع . القانكنيف أصمح بالنسبة إلى ىذا المتيـ بالذات كأف يحصر بحثو في الحالة المعركضة عميو 
109.  

  .106ص ,  نفس المرجع 2
 مف قانكف الجمارؾ 259أما بالنسبة لمقضايا الجمركية فعقكباتيا عبارة عمى تعكيضات مدنية لفائدة إدارة الجمارؾ طبقا لممادة  3

فيذه القاعدة ال تطبؽ إال عمى , فبل تحمؿ بذلؾ الطابع الجزائي كبالتالي ال تطبؽ عمييا قاعدة رجعية القانكف األقؿ شدة 
المرجع ,  ؛ نكاصر العايش 1981 مام 28كفؽ ما ذىبت إليو المحكمة العميا في القرار الصادر في , العقكبات الجزائية 

  . 08ص , السابؽ 
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 المبحث الثالث

 معاتعلق الدفع بالقانون األصلح بالنظام ال

 

القاعدة العامة تقضي بأف الدفع المكضكعي ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ ألنو يتطمب 

إال أف الدفع بالقانكف األصمح خرج عف ىذه القاعدة كشّذ ,  1 تحقيقا في المكضكع

.  2عنيا فبالرغـ مف ككنو دفعا مكضكعيا إال أنو مف الدفكع المتعمقة بالنظاـ العاـ

فيجكز إثارة ىذا الدفع في أم مرحمة كانت عمييا الدعكل كلك ألكؿ مرة أماـ 

كما أف لمقاضي إثارتو مف تمقاء نفسو كلك لـ يثره المتيـ أك أطراؼ , المحكمة العميا 

كما أف لمنيابة إثارتو أك أم طرؼ مف أطراؼ الدعكل دكف أف تككف لو , الدعكل 

كليس ألطراؼ الخصكمة التنازؿ عنو ال صراحة كال ضمنا كبإمكاف , مصمحة في ذلؾ 

ستشارة مف لو مصمحة في ذلؾ اقاضي المكضكع تطبيقو إعماال لسمطتو التقديرية دكف 

عماؿ النص , كالمتيـ مثبل  كما أف المحكمة تقضي ببطبلف تطبيؽ النص المتابع بو كا 

لما يممكو قاض , تخاذ النيابة إلجراءات متابعة جديدة االجديد المطّبؽ دكف حاجة إلى 

. المكضكع مف سمطة التكييؼ بيف النصكص القانكنية

 

                                                 
  .517ص , المرجع السابؽ , المكسكعة الجنائية الحديثة في الدفكع , إيياب عبد المطمب  1
 مجدم محمكد محب حافظ ؛ 346ص, المرجع السابؽ , مدحت محمد سعد الديف ؛  267ص, المرجع السابؽ ,  نبيؿ صقر 2
  .449ص, المرجع السابؽ , 
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الباب الثانً 

 نتفاء الركن المادي للجرٌمةادفوع تهدف إلى 

 

شتدت خطكرتيا ارتكاب الجريمة كلك اال يعاقب القانكف عمى مجرد التفكير في 

إال إذا جسدت بأفعاؿ مادية تظير الحالة النفسية لمفاعؿ إلى العالـ الخارجي في شكؿ 

كالحكمة مف ذلؾ ىك صعكبة معرفة النكايا دكف أف تظير , أفعاؿ إيجابية أك سمبية 

 .كالمشرع ترؾ لممفكر في الجريمة إمكانية العدكؿ عف ىذا التفكير , في شكؿ أفعاؿ 

ف إدانة المتيـ دكف تكفر الركف المادم يعد خرقا لمقانكف  فمف العناصر  ,1كا 

فإذا كاف , كجكب ثبكت طمب الرشكة ليا , المككنة لمركف المادم لجريمة الرشكة مثبل 

ىذا المرتشي مختصا في كظيفتو التي تخكؿ لو القياـ بالعمؿ الذم طمب الرشكة مف 

فإف الدفع بتسممو شيكات غير مكقع عمييا مف طرؼ المقاكؿ ال يستقيـ في نفي , أجمو 

الركف المادم ليذه الجريمة التي ثبت ركنيا بثبكت اإلختصاص الكظيفي كطمب الرشكة 

كال نستطيع القكؿ بأف الجريمة مستحيمة ألنو ال يجكز سحب الشيكات كثمف الرشكة  , 
2 .

                                                 
  .153ص  , 1997سنة , العدد األكؿ ,  المجمة القضائية 1
  .92 ك 91ص , المرجع السابؽ ,  أسامة شاىيف كسمير الششتاكل 2
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كيتحقؽ الركف المادم لمجريمة بكقكع السمكؾ اإلجرامي لمجاني سكاء كاف فعبل  

 . 1متناعا مع حصكؿ النتيجة الضارة ليذا السمكؾاأك 

سمكؾ , كيؤخذ مف ىذا التعريؼ أف الركف المادم يتككف مف عناصر ثبلث 

كصمة , نتيجة جرمّية ضاّرة , إجرامي يقـك بو الجاني سكاء كاف إيجابيا أك سمبيا 

 . 2السببية الرابطة بينيما

ستخبلص الدفكع التي يمكف أف اكبما أف مكضكع الدراسة الحالية يتعمؽ ب

فيفترض أف الجريمة قد كقعت أم أف ىناؾ فعؿ إجرامي , تستخرج مف الّركف المادم 

رتكابو الفعؿ اقد تحقؽ كتحققت بذلؾ النتيجة اإلجرامية الضارة كقد تكبع المتيـ ب

نتفاء العبلقة السببية بيف الفعؿ كالنتيجة ماداـ االمجّرـ كلـ يتبقى لو سكل الدفع ب

 . العنصراف األّكالف ضركرياف عند المتابعة الجزائية كتكجيو اإلتياـ 

كىذا األمر ال يمنع مف التأكد مف كجكد الركف المادم بجميع عناصره ألف عدـ 

كقد ذىبت المحكمة العميا في قرار ليا , تكضيح ذلؾ يجعؿ الحكـ عديـ األساس 

كلما كاف الثابت في قضية : "  إلى أنو 49521:  رقـ 05/01/1988صادر في 

الحاؿ أنو لـ يبرز مف خبلؿ المعطيات المكجكدة بالممؼ كال المناقشات التي جرت 

أماـ قضاة المكضكع قياـ المتيـ بخطؼ الضحية الذم لـ يثبت معو قياـ الركف 

                                                 
  .168ص, المرجع السابؽ ,  أكـر نشأت إبراىيـ 1
 .215ص , 2010, لبناف , الطبعة األكلى , منشكرات الحمبي الحقكقية , الركف المادم لمجريمة ,  معز أحمد محمد الحيارم 2
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كمف ثـ فاف قضاة المكضكع الذيف أدانكا المتيـ مف أجؿ تيمة إبعاد , المادم لمجريمة 

 . 1"قاصرة يعطكا لقرارىـ أم أساس قانكني 

 في كجكب 31/03/1989 بتاريخ 48081: كىذا ماذىب إليو كذلؾ القرار رقـ 

 . 2بياف الركف المادم لجريمة اإلىماؿ العائمي 

كأف إدانة المتيمة بتيمة السب كالشتـ دكف اإلشارة ال في الحكـ كال في القرار 

, إلى الكبلـ المشيف الذم كجيتو لممطعكف ضده كالذم يشكؿ الركف المادم لمجريمة 

:   بتاريخ 193556: قرار رقـ  )يجعؿ القرار مشكبا بالقصكر في التعميؿ 

14/03/2000) 3 .

ر مكنظرا ألىمية العبلقة الّسببية كعنصر مف عناصر الركف المادم في تغي

ّضحت ىذه األخيرة كدفع بتحقيقيا فإّننا نرل بأف مف أىـ الدفكع  كمسار الدعكل لك

مع كجكد دفع آخر يغفؿ عنو , نتفاء رابطة السببية االدفع ب المتعمقة بالركف المادم ىك

كىك الدفع بكجكد مسألة فرعية ك سنتطرؽ إلى كؿ دفع مف ىذه الدفكع في ىذا , الكثير

 .الباب 

 

 
                                                 

  .214ص  , 1991سنة , العدد الثاني ,  المجمة القضائية 1
  .197ص  , 1991سنة , العدد األكؿ , المجمة القضائية2
  .183ص  , 2002سنة , الجزء األكؿ , عدد خاص , المجمة القضائية3
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الفصل األول 

 نتفاء رابطة السببٌةاالدفع ب

 

نتفاء رابطة السببية يقتضي بالضركرة البحث أكال في اإف البحث في الدفع ب

عتبارىا عنصرا مف عناصر الركف المادم كال تقـك ليا قائمة كال امفيـك ىذه الرابطة ب

يككف ليا دكر إذا لـ يكف ىناؾ فعؿ أك سمكؾ إجرامي باإلضافة إلى النتيجة اإلجرامية 

كي تتكلى الرابطة السببية ربط العبلقة بينيما كبالتالي تكقيع العقاب عمى مف قاـ 

.  بالسمكؾ المؤدم بالنتيجة 

نتفاء الرابطة السببية ثـ بياف افسنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى بياف مفيـك الدفع ب

جاءت بو ىذه  مدل رقابة المحكمة العميا عمى ىذه الرابطة مستنديف في ذلؾ إلى ما

 .األخيرة مف إجتيادات قضائية كقرارات في ىذا المجاؿ 
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المبحث األول 

 نتفاء الرابطة السببٌةامفهوم الدفع ب

 

نتفاء الرابطة السببية يقتضي تعريؼ الدفع في اإف التطرؽ إلى مفيـك الدفع ب

 .مطمب ثـ التطرؽ إلى طبيعتيا في مطمب ثاني 

 

المطلب األول 

 نتفاء الرابطة السببٌةاتعرٌف الدفع ب

          

 يقتصر فقط عمى الجرائـ الشكمية التي ال 1 البحث في مفيـك رابطة السببية

نتيجة ليا كالتي يعاقب عمييا المشرع بمجرد القياـ بالفعؿ المجّرـ كجريمة حمؿ 

,  ففعؿ حمؿ السبلح يشكؿ جريمة كالنتيجة فيو قانكنية كليست مادية  السبلح األبيض

.  كليس لمعبلقة السببية دكر في ىذا المجاؿ 

                                                 
كيفرؽ األستاذ محمكد نجيب حسني بيف قانكف السببية كىك أف لكؿ كاقعة سببيا كبيف فكرة السببية كىي الربط بيف كاقعتيف ؛  1

  .286ص , المرجع السابؽ , محمكد نجيب حسني 
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 إسناد أم عمى أنياكقد عرؼ الدكتكر رؤكؼ عبيد السببية بمفيكميا الكاسع 

 . 1أمر مف أمكر الحياة إلى مصدره

كليس الفعؿ إلى , الفعؿ  أما بالنسبة لمجريمة فالسببية ىي إسناد النتيجة إلى

 2فيي تمؾ الرابطة التي تصؿ بيف سمكؾ الجاني كبيف النتيجة اإلجرامية , الفاعؿ 

 . 3كتفيد إسنادىا إليو 

ذا انتفت العبلقة السببية فإف مسؤكلية الفاعؿ تقتصر عمى الشركع إذا كانت  كا 

فتقتضي جريمة القتؿ العمدم مثبل إسناد الكفاة إلى الفعؿ كال يكفي  , 4جريمتو عمدية 

اّل لكنا أماـ جريمة أخرل ىي الشركع في القتؿ إف لـ  إسناد فعؿ القتؿ إلى الفاعؿ كا 

كفي جريمة الضرب المفضي إلى الكفاة يجب إسناد الكفاة إلى فعؿ , تكف ىناؾ كفاة 

ال كنا أماـ ضرب بسيط يشكؿ جنحة , الضرب كال يكتفي إسناد الضرب إلى الفاعؿ  كا 

.  كىي جريمة أخرل كليست جناية الضرب المفضي إلى الكفاة

 الجزائرم كغيره مف التشريعات الكثيرة األخرل لـ ينص عمى رابطة تشريعكاؿ

 خاض في إال أف القضاء, السببية كلـ يعطي ليا أم تعريؼ في نصكص القانكف 

                                                 
  .196ص, المرجع السابؽ ,  رؤكؼ عبيد 1
  .285ص , المرجع السابؽ , محمكد نجيب حسني  2
  .170ص , المرجع السابؽ , عمر السعيد رمضاف  3
 ؛ أما المشرع الجزائرم فجعؿ عقكبة الشركع ىي نفسيا عقكبة الجريمة 285ص  , المرجع السابؽ , محمكد نجيب حسني  4

 . مف قانكف العقكبات 30المادة , التامة 
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نص عمى كجكب تكافر الرابطة السببية كالبحث فييا مف طرؼ ك بحث ىذا األمر

.  قاضي المكضكع 

 27373 المحكمة العميا في قرارىا رقـ  عميو نصتكمف النصكص نجد ما

 الفقرة الثالثة 264 عمى أنو يشترط لتطبيؽ نص المادة 1982 يناير 15الصادر في 

صابة المجني عميو بعاىة  مف قانكف العقكبات حصكؿ ضرب أك جرح عمدم كا 

.  1مستديمة كقياـ رابطة السببية بيف اإليذاء كالعاىة الناتجة عنو

كما نصت كذلؾ عمى أف جناية الضرب ك الجرح العمدم المفضي إلى المكت 

األكؿ يتعمؽ بالضرب أك الجرح العمدم كالثاني يخص : ثنيف اتطمب طرح سؤاليف ت

.  2رابطة السببية بيف فعؿ العنؼ ككفاة المجني عميو

نص القضائي الصريح عمى كجكب الربط بيف الفعؿ اؿكيستشؼ مف ىذا القرار 

. كتحقؽ النتيجة كىذا الربط يسمى رابطة السببية 

رتباطا كثيقا ا كذلؾ أف التكييؼ الصحيح لمفعؿ يرتبط  المحكمة العمياكقد بّينت

 العبلقة السببية ك إال سارت المتابعة إلى تكييؼ آخر غير  تكافرفي البحث في

.  التكييؼ المتابع بو 

                                                 
  .234ص , 1989, العدد الثاني , قسـ المستندات كالنشر لممحكمة العميا ,  المجمة القضائية 1
  .305ص , 1989, العدد األكؿ , قسـ المستندات كالنشر لممحكمة العميا ,  المجمة القضائية 2
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شترط ا الذم 34357 رقـ 1984 نكفمبر 06ك مف ذلؾ القرار الصادر في 

لتحقؽ جناية الضرب العمد المفضي إلى المكت تكافر رابطة السببية بيف الضرب الذم 

نعدمت العبلقة السببية اأكقعو الجاني عمى الضحية ككفاة ىذه األخيرة بحيث إذا 

لذلؾ يعتبر , بينيما فبل  تصح مساءلة المتيـ إال عف جريمة الضرب العمد فقط 

مخالفا لمقانكف كيستكجب النقض الحكـ بالبراءة المطعكف فيو مف قبؿ النيابة العامة إذ 

أجاب أعضاء محكمة الجنايات باإليجاب عمى السؤاؿ الرئيسي المتعمؽ بالضرب الذم 

 بالنفي عمى السؤاؿ الخاص برابطة السببية بيف عمؿ  كأكقعو الجاني عمى الضحية

 . 1 العنؼ كالكفاة

أك كأف تحدث الكفاة نتيجة خطأ الطبيب كتكفرت العبلقة السببية بينيما استنادا 

. 2إلى تقرير الخبرة كاعترافات المتيـ حيث أمر بتجريع دكاء غير الئؽ بصحة المريض

 كال تثير السببية أية صعكبة إذا كاف ىناؾ نشاط كحيد تسبب في تحقؽ 

إنما تثار اإلشكاليات حكؿ إسناد النتيجة إلى الفعؿ إذا ساىمت في تحقؽ , النتيجة

النتيجة عدة أفعاؿ أك أسباب قد تككف سابقة عمى فعؿ الجاني كضعؼ بنية المجني 

الكقت أك  عتداء آخر يقع عمى المجني عميو في نفسا مثؿ  ,أك معاصرة لو, عميو 

الحؽ لو كأف يطمؽ الجاني رصاصة عمى المجني عميو فتصيبو لكنو ال في كقت 

                                                 
  .311ص , 1989,  العدد األكؿ  , المجمة القضائية1
  .179ص  , 1996سنة ,  العدد الثاني  , المجمة القضائية2
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بؿ يتراخى المكت فترة طكيمة قد تتداخؿ فييا عكامؿ أخرل , يسقط قتيبل عمى الفكر 

.   1فيؿ يسأؿ الجاني عف قتؿ عمد أـ عف مجرد شركع فيو, حداثو إمتعددة في 

, كنتيجة لذلؾ ظيرت عّدة نظريات في ىذا الشأف منيا نظرية السبب المباشر 

 .  2 كنظرية تعادؿ األسباب, كنظرية السبب المبلئـ 

كعف اإلجتياد كالعمؿ القضائي الجزائرم فنجد أنو أخذ كبصريح العبارة بنظرية 

 .  4  في كاقعتيف مختمفتيف3 السبب المباشر

 نجد 10839 في الممؼ رقـ 1975 جكيمية 01فمف خبلؿ القرار الصادر في 

يشترط لتحقؽ جريمة القتؿ العمد تكافر رابطة السببية بيف :"أف النص كرد كما يمي 

نشاط الجاني ككفاة المجني عميو بحيث إذا تدخؿ عامؿ خارجي بيف نشاط المتيـ ك 

نقطعت رابطة السببية كخطأ مالؾ بندقية صيد في عدـ إخفائيا في امكت الضحية 

ستعماليا في كاقعة قتؿ عمد ألف امكاف أميف األمر الذم سيؿ ألخيو الصغير أخذىا ك

                                                 
  .198ص, المرجع السابؽ ,  رؤكؼ عبيد 1
كممخص ىذه النظريات أف جميع العكامؿ المساىمة في إحداث النتيجة تعد كميا متعادلة في قكتيا كأثرىا في إحداث النتيجة  2

أما نظرية السبب األقكل فيرل أنصارىا أف العكامؿ المؤدية إلى إحداث النتيجة تتفاكت مف حيث , كفقا لنظرية تعادؿ األسباب 
أما أنصار نظرية السبب المبلئـ فكقفكا مكقفا كسطا بيف النظريتيف كذلؾ بالبحث في مبلءمة سمكؾ الجاني , األثر كالمساىمة 

  . 173 ك172ص , المرجع السابؽ , لتحقؽ النتيجة كفقا لممجرل العادم لؤلمكر ؛ كلمتكسع أكثر أنظر عمر السعيد رمضاف 
كيرل األستاذ محمكد نجيب حسني أف المعيار الصحيح لعبلقة السببية ىك نظرية تعادؿ األسباب باعتبارىا عبلقة مادية بيف  3

  .313ص , المرجع السابؽ , الفعؿ كالنتيجة متفادية الخمط بينيا كبيف ماىك غريب عنيا ؛ محمكد نجيب حسني 
, أما محكمة النقض المصرية فقد أجمع الفقو المصرم عمى ميميا إلى األخذ بنظرية السبب المبلئـ ؛ إيياب عبد المطمب  4

  .560ص , المرجع السابؽ 
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ف كاف يعد إىماال إال أنو لـ يكف سببا مباشرا في كفاة المجني  عدـ إخفاء السبلح كا 

.     1"عميو 

 : 30100 رقـ 1983 يناير 04       كنجد ذلؾ أيضا في القرار الصادر في 

في جريمة القتؿ العمد يككف الجاني مسؤكال عف كفاة المجني عميو متى كانت النتيجة "

رتباطا كثيقا ال يسع بالتردد في القكؿ بأف ىذا النشاط ىك اكىي الكفاة مرتبطة بنشاطو 

السبب المباشر في حدكث المكت سكاء حصؿ القتؿ بفعؿ إيجابي أك كقع بطريقة 

متنعت عمدا عف قطع اسمبية كىك ما يسمى بالقتؿ بالترؾ أك اإلمتناع كاألـ التي 

الحبؿ السرم ليمكت طفميا حديث العيد بالكالدة فمات ألف كفاة المكلكد مرتبطة 

 . 2"رتباط السبب بالمسبب امتناع أمو عف القياـ بكاجبيا اب

كنجد أف األخذ بالسبب المباشر يككف كذلؾ عند القضاء بالتعكيض عف الضرر 

المباشر كضركرة تكافر العبلقة السببية بيف الجريمة كالضرر كما ذىبت إليو المحكمة 

 عند نقضيا لمحكـ القاضي 61380 رقـ 20/12/1988العميا في قرار صادر في 

بينما الباقيف تمت إدانتيـ عمى , بإدانة متيـ كاحد مف مجمكع أربعة بتيمة القتؿ 

كرغـ ذلؾ قضت في , أساس جريمة عدـ تقديـ المساعدة لشخص في حالة خطر 

الدعكل المدنية بالتضامف فيما بينيـ بدفعيـ لؤلطراؼ المدنية عدة مبالغ مالية جبرا 

لمضرر مف جريمة القتؿ دكف تكضيح العبلقة السببية بيف أفعاؿ عدـ تقديـ المساعدة 

                                                 
  .90ص, الجزء الثاني , المرجع السابؽ ,  جيبللي بغدادم 1
 . نفس المرجع كالصفحة 2
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كتعييف األضرار بصفة كاضحة بالنسبة لكؿ مدع بالحقكؽ , كالضرر الناتج عنيا 

 . 1كبذلؾ فحكميا جاء مشكبا بنقص التعميؿ, المدنية 

كيظير مف ذلؾ كمو الدكر الكبير الذم تتكاله رابطة السببية في تغير مسار 

الدعكل مف النطؽ بالبراءة أك إعادة تكيؼ الكاقعة برمتيا كما سبؽ تكضيحو في 

. اإلجتيادات الّسابقة 

ككنيا م نتفاء  الرابطة السببية ؼا الفائدة الكبيرة مف الدفع بنستنتج مف ذلؾ كموك

عنصرا مف عناصر الركف المادم يكفي إللزاـ المحكمة بالّرد عمى ىذا الدفع ألننا 

 .نتكمـ بذلؾ عمى الركف المادم لمجريمة مف حيث الكجكد كالعدـ 

  

 

 

 

 

 

                                                 
 . 229ص  , 1993سنة , العدد الرابع ,  المجمة القضائية 1
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المطلب الثانً 

 نتفاء الّرابطة الّسببٌةاطبٌعة الدفع ب

 

يعتبر البحث في مدل تكافر رابطة الّسببية مف المسائؿ الدقيقة التي تتطمب 

فكؿ حكـ في جريمة مف جرائـ , تمعنا مف طرؼ قاضي المكضكع إذا أثارىا الخصـ 

ستظيار السببية فييا كال يكتفى بمجرد سرد االقسـ الخاص مف قانكف العقكبات يتطمب 

.  األفعاؿ كعبلقتيا بالنتيجة 

 عمى أّف رابطة 6641 رقـ 1971 أكتكبر 19فقد نص القرار الصادر في 

ستظياره في االسببية بيف الخطأ كالكفاة الناتجة عنو عنصر أساسي البّد مف تكافره ك

القرار قاضي بالتعكيض بشكؿ كاضح لتحديد كصؼ الجريمة كمسؤكلية فاعميا إذ ال 

 مف قانكف  288يكفي مجرّد سرد األخطاء الخمس المنصكص عمييا في المادة 

.  1العقكبات لمحكـ عمى المتيـ

كما نصت في قرار آخر عمى إلزاـ قضاة اإلستئناؼ التكضيح في القرار 

رتكبو المتيـ كرابطة السببية االقاضي باإلدانة مف أجؿ القتؿ غير العمدم الخطأ الذم 

                                                 
  .93ص, المرجع السابؽ ,  جيبللي بغدادم 1
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بيف ىذا الخطأ كالضرر الذم ترتب عميو حتى يتمكف المجمس األعمى مف مراقبة 

ال تعرض قضاؤىـ لمنقض288صّحة تطبيؽ المادة  .  1 عقكبات كا 

فمسألة البحث المعمؽ في رابطة السببية مسألة مكضكعية عمى قاضي 

المكضكع اإللتزاـ بيا كبالتالي فإف الدفع بيا يككف أماـ قاضي المكضكع فبل يجكز 

.  إبداؤىا كدفع شكمي لؤلسباب السالؼ ذكرىا 

 1985 يناير 29كأكد عمى ىذا األمر قرار المحكمة العميا الصادر في 

 عندما نص عمى أف رابطة السببية بيف الضرب كالكفاة مسألة مكضكعية 36356:رقـ

 307يبت فييا أعضاء محكمة الجنايات تبعا إلقناعيـ الشخصي كفقا ألحكاـ المادة 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية بدكف معقب عمييـ مف طرؼ المجمس األعمى متى ثبت 

 . 2ليـ قياميا في الكاقعة المطركحة عمييـ

 

 

 

 

 
                                                 

  .93صفحة , المرجع السابؽ ,  جيبلليي  بغدادم 1
  .94ص, الجزء الثاني ,   نفس المرجع 2
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المبحث الثانً 

 نتفاء رابطة السببٌةارقابة المحكمة العلٌا على الدفع ب

 

نتفاء رابطة السببية مسألة مكضكعية تقتضي البحث المعمؽ مف اإجابة الدفع ب

طرؼ قاضي المكضكع لكف ذلؾ ال يمنع مف كجكد رقابة لممحكمة العميا عمى إثارة ىذا 

 : ثنتيفاكىذه الرقابة تتمثؿ في نقطتيف , الدفع 

 الرقابة عمى بياف السببية في حكـ اإلدانة  -

 .نتفائيا ا الرقابة عمى ضركرة الرد عمى الدفع ب -

كمف قرارات المحكمة العميا كالتي نصت عمى كجكب تكضيح عبلقة السببية 

 عندما اعتبر القضاء بإدانة 238944 تحت رقـ 06/02/2001قرار صادر في 

المتيـ بجنحة الضرب كالجرح العمدم دكف تحديد عناصر ىذه الجريمة المؤدية الى 

كدكف إبراز العبلقة السببية بيف اإلصابة التي تعرض ليا الضحية كفقد , فقداف البصر 

 . 1إبصار عينو اليسرل يعد قصكرا في التسبيب كمخالفا لمقانكف

                                                 
  .372ص  , 2001, العدد الثاني ,  المجمة القضائية لممحكمة العميا 1
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 نص عمى أف إعطاء 270055 رقـ 23/10/2001كذلؾ القرار الصادر في 

الكقائع كصفيا القانكني الحقيقي يكجب مناقشة العبلقة السببية بيف الضرب كالجرح 

ال كاف القرار مشكبا بالقصكر ينجر عنو النقض, العمدم كالكفاة    . 1كا 

 

المطلب األول 

 الرقابة على بٌان السببٌة فً حكم اإلدانة

 

مف أخطر األحكاـ التي تتكلى المحكمة العميا الرقابة عمييا ىي األحكاـ 

القاضية باإلدانة كعمى مف تكلى الفصؿ أف يسّبب الحكـ التسبب الذم ال يدع مجاال 

نتفاء السببية يتيقف بكجكب كجكد تسبب لمحكـ أك القرار في حالة افمف دفع ب , 2 لمشؾ

, كاألمر في كجكب التسبب أمر بدييي في حالة الحكـ بالبراءة , عدـ إجابة ىذا الدفع 

 فيفرم 10كعمى ىذا األساس نجد أف المحكمة العميا أكدت ذلؾ في قرارىا الصادر في 

لما كاف مف البلـز أف يحتكم كؿ حكـ : "  كنصت عمى مايمي 18801 رقـ 1981

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أسباب كمنطكؽ كأف 379جزائي بمقتضى المادة 

األسباب ىي أساس القرار فإف الحكـ الذم ال يستظير قياـ رابطة السببية بيف الضرب 

                                                 
  .371ص  , 2002, العدد األكؿ  , المجمة القضائية 1
ص  ,  2004, القاىرة , دار النيضة العربية , سمطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة دراسة مقارنة , رمزم رياض عكض  2

207.  
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أك الجرح كالمرض أك العجز الناتج عنو يككف غير مرتكز عمى أساس كيستكجب 

.  1"النقض 

 عمى إلزاـ قضاة 1971 أكتكبر 14 في 6641كقد نصت في قرار آخر رقـ 

اإلستئناؼ في حالة الحكـ باإلدانة أف يبينكا في جريمة القتؿ غير العمدم الخطأ الذم 

 . 2رتكبو المتيـ كرابطة السببيةا

 

المطلب الثانً 

 نتفاء رابطة الّسببٌةاالرقابة على ضرورة الّرد على الدفع ب

 

نتفاء الركف المادم بالنسبة لممتيـ انتفاء الرابطة السببية يعني بالضركرة االدفع ب

فيك مف الدفكع اليامة التي يتعيف إجابتيا كالرد عمييا كغيرىا مف , رتكاب الجريمة اب

نتفاء السببية لفعؿ محدد بذاتو إنما يشمؿ اكال نقصد ىنا , الدفكع الجكىرية األخرل 

كقد أكدت المحكمة العميا عمى ضركرة , ىذا الدفع جميع األفعاؿ التي ترتب نتائج 

ال سبب عدـ الرد نقض  الّرد عمى ىذه الدفكع الجكىرية مف طرؼ قضاة المكضكع كا 

.  القرار 

                                                 
  .86ص , 1989سنة , العدد األكؿ ,  نشرة القضاة 1
  .93ص, المرجع السابؽ ,  جيبللي بغدادم 2
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 صادر في نشرة 1968 جكاف 25كقد قضت المحكمة العميا في قرار صادر في 

 أنو مف الحقكؽ اليامة التي منحيا المشرع ألطراؼ 143 صفحة 1969القضاة لسنة 

لزاـ قضاة المكضكع بالرد  الدعكل حقيـ في إبداء الطمبات كالتمسؾ بالدفكع الجكىرية كا 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية لمطاعنيف أف 5 فقرة 500لذلؾ أجازت المادة , عمييا 

يبنكا طعنيـ بالنقض عمى إغفاؿ الفصؿ في طمبات الخصـك أك إلتماسات النيابة 

.  1العامة

 التي لك أغفؿ 2 نتفاء الرابطة السببية مف الدفكع الجكىريةاكبذلؾ يككف الدفع ب

 .الّرد عمييا ألدت إلى جكاز التمسؾ بذلؾ أماـ المحكمة العميا 

  

 

 

 

 

 

                                                 
  .100ص, الجزء الثاني , المرجع السابؽ ,  جيبللي بغدادم 1
  .315ص , المرجع السابؽ , محمكد نجيب حسني  2
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المبحث الثالث 

 نتفاء الرابطة السببٌةاشروط إبداء الدفع ب

 

كيمكف إثارتيا , البحث في السببية مسألة مكضكعية تثار أما قاضي المكضكع 

نتفاء رابطة السببية أف األكؿ مرة أماـ محكمة النقض لذلؾ ينبغي عمى مف تمسؾ ب

كتتمثؿ ىذه , يحتـر شركط إبداء ىذا الدفع حتى يمـز المحكمة بإجابتو كالتعرض لو 

:   1يمي الشركط فيما

 أف يثار الّدفع عمى كجو ثابت في أكراؽ الدعكل أماـ جية الحكـ أك في :أوال 

كال تكفي إثارتو أماـ قاضي التحقيؽ , المذكرات الكتابة المقدمة أك في محضر الجمسة 

. كاإلكتفاء بذلؾ 

 أف يقدـ الدفع قبؿ إقفاؿ باب المرافعة ألنو مف الدفكع المكضكعية التي :ثانيا 

تتطمب تحقيقا مف طرؼ قاضي المكضكع سكاء أماـ محاكـ الدرجة األكلى أك محكمة 

اإلستئناؼ مع جكاز في حالة فكات تقديـ ىذا الدفع أثناء المرافعات أف يقدـ طمب 

حتراـ اإلجراءات ابذلؾ عمى شكؿ إرجاع قضية لمجدكؿ كيثار مف جديد عند قبكلو مع 

.  القانكنية لذلؾ 
                                                 

  .407ص  ,1984, الطبعة الرابعة , مطبعة اإلستقبلؿ الكبرل , السببية الجنائية بيف الفقو كالقضاء ,  رؤكؼ عبيد 1
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 أف يقدـ الدفع بإنتفاء رابطة السببية بشكؿ صريح فبل تمـز المحكمة :ثالثا 

بإجابتو في حالة إثارتو بصكرة عرضية أك أف تترؾ لممحكمة إثارتو بصكرة تمقائية فيذا 

.   غير ممـز ليا 

 أف يثار الدفع أماـ جية المحكمة اإلبتدائية أك جية اإلستئناؼ عمى :رابعا 

   األقؿ حتى يمكف إثارتو أماـ المحكمة العميا ألنو دفع يتعمؽ بمصمحة الخصـك فقط

كما يجب إثارتو أماـ محكمة الجنايات كدرجة أكلى  , 1 كال يتعمؽ بالنظاـ العاـ

لمتقاضي حتى يمكف أف يطرح أماـ المحكمة العميا ككنيا ال تبحث في مكضكع السببية 

نما تنظر فقط في رد المحكمة عمى الدفع بيا أك تسبيب الحكـ القاضي باإلدانة  .  كا 

 أف ال يتنازؿ عف الدفع صراحة أك ضمنا ألف الدفع بإنتفاء السببية :خامسا 

يرتب أمر كحيد كىك التصريح بالبراءة مف الجريمة المتابع بيا فبل يمكف لممتيـ إثارة 

لتماس التخفيؼ مف العقكبة في األخير ألف ذلؾ يعد تنازال االدفع في المرافعات ك

 .ضمنيا عف الدفع 

 

 

 

                                                 
  .564ص , المرجع السابؽ , إيياب عبد المطمب  1
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الفصل الثانً 

 الدفع بوجود مسألة فرعٌة

 

, نتفاء ماديات الجريمة الدفع بكجكد مسألة فرعية امف الدفكع اليامة كالمتعمقة ب

فقد , كيغفؿ الكثير عف إثارة ىذا الدفع بالرغـ مف تأثيره في سير الدعكل الجزائية 

يتطمب الحكـ كالفصؿ في المكضكع التطرؽ إلى مكضكع آخر يتفرع منو كلكنو يؤثر 

كثيرا في كجية الفصؿ في الدعكل بحيث ال يمكف الفصؿ فييا إال إذا تـ الفصؿ 

ككمثاؿ عمى ذلؾ أنو ال يمكف الفصؿ في جريمة الّزنا , النيائي في المسألة الفرعية 

فالرابطة الزكجية تنفي , إال إذا تأكد قاض المكضكع مف عدـ كجكد عبلقة الزكاج 

فإذا دفع المتيـ بالّزنا بأف لو , يحكـ بالبراءة تماما جـر الزنا كفي حالة تحقؽ الزكاج 

فيتعيف عمى قاضي المكضكع إيقاؼ الفصؿ في مكضكع , عبلقة زكجية شرعية 

الدعكل األصمي إلى حيف الفصؿ في مكضكع آخر فرعي كىك التأكد مف كجكد زكاج 

.  صحيح كىي المسألة الفرعية 

فالّدفع بكجكد مسألة فرعية مف الدفكع الميمة التي تتطمب تحقيقا في المكضكع 

.  نتفاء الجـر اكتتسبب في ىدـ الركف المادم لمجريمة كبالتالي 
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كنظرا ألىمية ىذا الدفع خاصة في الجانب العممي كما يقع فيو الخمط بينو كبيف 

ستنباط مختمؼ المجاالت التي ارتأينا دراستو كبياف مفيـك ىذا الدفع كاالدفكع الشكمية 

.  يمكف أف يثار فييا كبياف شركطو كمدل تأثيره عمى الدعكل الجزائية 

نتكمـ في المبحث األكؿ عف مفيـك الدفع ,  مبحثيف لذلؾ سنقسـ ىذا الفصؿ إلى

 .شركط الدفع كأثره عف بكجكد مسألة فرعية كالمبحث الثاني 

 

المبحث األول 

 مفهوم الدفع بوجود مسألة فرعٌة

 

تيـ غير ممـز بإثبات براءتو كغير مكمؼ ـيجرم عميو الكاقع العممي ىك أف اؿ ما

فإثبات , أيضا بإثبات أم دفع يقكم دليؿ البراءة إال إذا نص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ 

.      1الدفكع أمر ال يقؿ أىمية عف إثبات أركاف الجريمة

, فأصؿ المتيـ أنو برمء كفؽ ما جاءت بو أحكاـ الدستكر كالقكانيف العقابية 

فيؿ نشّكؾ في ىذا األصؿ بإلزاـ المتيـ بأف يأتي بدليؿ براءتو كبالتالي نخرؽ القاعدة 

                                                 
  .289ص , 2003, الجزائر , دار ىكمة , الجزء األكؿ , محاضرات في اإلثبات الجنائي ,  مركؾ نصر الديف 1
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خاصة مف ناحية , فيذه مسائؿ تطرحيا مسألة الدفع بكجكد مسالة فرعية , العامة

. إثبات ىذه المسألة 

فإذا دفع المتيـ بكجكد مسألة أخرل يتكقؼ عمييا الفصؿ في الدعكل األصمية 

أـ عمى القضاة الّمجكء إلى أصؿ البراءة كبالتالي السعي  , ?فيؿ يمـز المتيـ بإثباتيا 

.  كراء إثباتيا 

:  كلمبحث في كؿ ىذه النقاط نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف 

. األكؿ نعّرؼ فيو الدفع بكجكد مسألة فرعية 

. نظرا لمتقارب الكبير بينيما الثاني نفرؽ بينيا كبيف الدفكع الشكمية ك

 

المطلب األول 

 تعرٌف الدفع بوجود مسألة فرعٌة

 

تمؾ المسائؿ التي يجب الفصؿ فييا قبؿ : " تعّرؼ المسائؿ الفرعية بأنيا 

تمؾ المسائؿ التي تمّس عنصرا مف عناصر : " كعّرفت بأنيا ,  1" المسائؿ األخرل 

إذ تستكجب دعكل , الجريمة كالتي ال يمكف لممحكمة الجزائية الفصؿ فييا تبعية 

                                                 
  .213ص , المرجع السابؽ , المكسكعة الجنائية في الدفكع , إيياب عبد المطمب  1
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الدفكع التي تكقؼ المتابعة أك حكـ في جناية أك : " كقد عرفت بأنيا " أصمية مستقمة 

سابقة بحيث يعد ىذا الفصؿ شرطا  جنحة أك مخالفة ما لـ يتـ الفصؿ أكال في كاقعة 

.  1 "الزما لتمؾ المتابعة أك ذلؾ الحكـ 

: بأنيا   2المسائؿ الفرعيةفت نتقادات كجيت إلى ىذه التعريفات عراكبعد 

تمؾ المسائؿ العارضة التي يجب الفصؿ فييا مف طرؼ جية قضائية أخرل " 

سكاء قبؿ تحريؾ الدعكل العامة إذا , غير التي تنظر في مكضكع الدعكل األصمية 

" . أك قبؿ إصدار الحكـ إذا كانت مسائؿ مقيدة لمحكـ , كانت مسائؿ مفيدة لمدعكل 

  أف نستخمص كبما أف مكضكع الدراسة ىك الدفع بكجكد مسألة فرعية فيمكف

الّدفكع التي تثار في مسائؿ عارضة مقّيدة لمحكـ يجب الفصؿ : " ىا بأنيا ا ؿتعريؼ

 , فييا مف طرؼ جية قضائية أخرل غير التي تنظر في مكضكع الدعكل األصمية 

.  كبذلؾ نخرج المسائؿ التي تقيد الدعكل , " الحكـ  كذلؾ قبؿ إصدار

 مف قانكف 330كيجد الدفع بكجكد مسألة فرعية أساسو القانكني مف نص المادة 

تختص المحكمة المطركحة أماميا الدعكل : " اإلجراءات الجزائية كالتي نّصيا 

لـ ينص  ما, العمكمية بالفصؿ في جميع الدفكع التي يبدييا المتيـ دفاعا عف نفسو 

 كأكدت المحكمة العميا تأثير ىذا الدفع عندما فرقت بينو ," القانكف عمى خبلؼ ذلؾ 

                                                 
  .362ص , المرجع السابؽ , مدحت محمد سعد الديف  1
 . 16 ,15ص , 1994, الجزائر , ديكاف المطبكعات الجامعية , المسائؿ الفرعية أماـ المحاكـ الجزائية ,  عبد الحميد زركاؿ 2
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فنصت عمى أف إرجاء الفصؿ في الدعكل العمكمية إلى حيف , كبيف الدفع األكلي 

الفصؿ في الدعكل اإلدارية المطركحة أماـ الغرفة اإلدارية حكؿ شرعية القرار اإلدارم 

 مف قانكف 331المتضمف أمر التسخيرة ال يندرج ضمف الدفكع األكلية بمفيـك المادة 

 مف قانكف اإلجراءات 330فيك بذلؾ يندرج ضمف المادة  , 1اإلجراءات الجزائية 

. الجزائية السابؽ بيانيا 

 فاألصؿ أف قاضي الدعكل ىك قاضي الدفع ك اإلستثناء ىك ما كرد في آخر 

ستثناء  إ بمعنى كجكد" لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ  ما" نص المادة بعبارة 

يككؿ األمر إلى ؼ الفصؿ في الدفع المطركح أمامو  عندما ال يستطيعلقاضي الدعكل

.  قاضي آخر ُيسند لو ذلؾ كىي المسائؿ الفرعية 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية كالتي جاء نصيا 331 لنص المادة مءكالمستقر

يجب إبداء الّدفكع األكلية قبؿ أم دفاع في المكضكع ك ال تككف مقبكلة إال : " كالتالي 

. إذا كانت بطبيعتيا تنفي عف الكاقعة التي تعتبر أساسا لممتابعة كصؼ الجريمة 

ستندت إلى كقائع أك أسانيد تصمح أساسا لما يّدعيو ا ك ال تككف جائزة إال إذا 

. المتيـ 

                                                 
  .352ص  , 2003سنة , العدد الثاني ,  المجمة القضائية لممحكمة العميا 1
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ذا كاف الّدفع جائزا منحت المحكمة ميمة يتعيف عمى المتيـ فييا رفع الدعكل  كا 

فإذا لـ يقـ برفع الدعكل في تمؾ الميمة ك لـ يثبت , إلى الجية القضائية المختصة 

" .  ستمّرت المرافعات اأما إذا كاف غير جائز , أنو رفعيا صرؼ النظر عف الّدفع 

فيفيـ مف نص المادة أنيا تتكمـ عف الّدفكع المتعمقة بالمسائؿ الفرعية ألف الفقرة 

 الدعكل كالفقرة  الفصؿ في كجيةفي الدفكع  ىذا النكع مفيرماألكلى نصت عمى تغ

إال أف , األخيرة نصت عمى أنو يفصؿ فييا مف طرؼ قاضي آخر غير قاضي الدعكل 

المشرع أخمط بيف ىذا النكع مف الدفكع كبيف الدفكع الشكمية اإلجرائية األخرل حيف 

نصت عمى ضركرة إبداء ىذه الدفكع قبؿ أم دفع في المكضكع كىك ما ينطبؽ عمى 

أم حاؿ مف األحكاؿ أف ينطبؽ عمى الدفكع بالمسائؿ بالّدفكع الشكمية ك ال يمكف لو 

الفرعية ألنو ال يمكف إثارتيا أك مناقشتيا أك حتى التنبيو إلييا دكف الدخكؿ في 

.  المكضكع 

 مف 331فالمشرع بذلؾ عّطؿ كبصكرة مباشرة بالفقرة األكلى باقي نص المادة 

.  قانكف العقكبات كيرجع ذلؾ إلى أخذه ىذا النص مف القانكف الفرنسي

فالدفع بالمسألة الفرعية ال يثار إاّل بعد الدخكؿ في المكضكع لما جرل عميو 

الجانب العممي مف تبني التقسيـ الكبير مف دفكع شكمية تثار قبؿ الدخكؿ في المكضكع 

 ال تثار مكضكعيةك دفكع , تعمؽ بإجراءات رفع الّدعكل مف حيث صحتيا تكىي دفكع 

 .إال بعد الدخكؿ في الّدعكل كالخكض في مكضكعيا 
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كقد استقر القضاء عمى أنو إذا تطمب الفصؿ في الدعكل العمكمية كجكد مسألة 

_ أم في الدعكل العمكمية _ فرعية تتعمؽ بالقاضي المدني كجب إرجاء الفصؿ فييا 

الصادر في 39642:  كما بينو القرار رقـ , إلى حيف البت النيائي في ىذه المسألة 

كقد حاكؿ بذلؾ القضاء تكضيح المبس الذم كقع فيو المشرع في  , 1 21/01/1986

.   مف قانكف اإلجراءات الجزائية 331نص المادة 

 

المطلب الثانً 

 الفرق بٌن الدفع بوجود مسألة فرعٌة وباقً الدفوع األخرى

 

 إيجاز مجمكعة مف تحتى نعطي مفيكما دقيقا لمدفع بكجكد مسألة فرعية إرتأم

.  ة ك الشكمية م التي تميزه عف باقي األنكاع األخرل مف الدفكع األكؿكارؽالؼ

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية كالتي 330 مستمد مف المادة كارؽكأكؿ ىذه الؼ

جسدت قاضي الدعكل ىك قاضي الدفع بينما الدفع بالمسألة الفرعية ال يفصؿ فيو 

.               نفس القاضي الذم يتكلى الفصؿ في المكضكع 

كالمحكمة ممزمة : "  فقرة الثالثة عند نّصيا 352كىذا ما أكدتو نص المادة 

باإلجابة عف المذكرات المكدعة عمى ىذا الكجو إيداعا قانكنيا يتعيف عمييا ضـ 
                                                 

  . 185ص  , 1992سنة , العدد الثاني ,  المجمة القضائية لممحكمة العميا 1
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المسائؿ الفرعية ك الدفكع المبداة أماميا لممكضكع كالفصؿ فييا بحكـ كاحد يبت فيو 

" .  أكال في الدفع ثـ بعد ذلؾ في المكضكع 

ك ىذه المذكرات التي قصدىا نص المادة ىي المذكرات المتعمقة بالدفكع 

ألف الدفع بالمسألة الفرعية ال تفصؿ فيو نفس الجية , الشكمية أك الدفكع المكضكعية 

.  القضائية 

كىناؾ فرؽ آخر يمكف إعتماده في ككف الدفكع الشكمية ال يمكف فبكليا أك 

إثارتيا إال قبؿ الدخكؿ في المكضكع بينما الدفع بالمسألة الفرعية ال يثار إال بعد 

.  الدخكؿ في المكضكع 

كيتكّجب أيضا الفصؿ في المسألة الفرعية قبؿ الفصؿ في المكضكع  األصمي 

بينما باقي الدفكع األخرل يمكف , لمدعكل كيأخذ ىذا الفصؿ مّدة ك إجراءات خاصة 

.  ف تضـ المكضكع ك ُيفصؿ فييا في نفس الحكـ الفاصؿ في المكضكع أ

كنميز كذلؾ بيف المسألة الفرعية ك مجّرد أسباب عرفة الدعكل العمكمية 

فيذا النكع مف الدفكع إذا أثير , كالسرقات بيف األقارب كما تشترطو مف شككل الزكج 

 . 1ما ىك إال دفع أكلي متعمؽ بعدـ صحة اإلجراءات

 

                                                 
  .18ص, المرجع السابؽ ,  عبد الحميد زركاؿ 1
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المبحث الثانً 

 شروط الّدفع بوجود مسألة فرعٌة و أثره

 

الدفع بكجكد مسألة فرعية مف الدفكع المكضكعية كالتي ال يمكف حصرىا فيمكف 

أف تككف ىذه المسألة الفرعية متعمقة بمسائؿ ىامة كالحؽ العقارم أك حؽ معنكم كما 

أك أف , يمكف أف يككف مسألة جزائية ككجكد غش أك تزكير أك ببلغ كاذب أك قذؼ 

أك مسائؿ إدارية , تككف مف مسائؿ الحالة الشخصية كالنسب كالزكاج كالجنسية 

كما يمكف أف تككف مسألة فرعية متعمقة , كتفسير القرارات اإلدارية أك فحص شرعيتيا 

.  بالقانكف الدكلي كتفسير معاىدة دكلية 

فكؿ ىذه الدفكع تستمـز كجكد شركط إلبدائيا حّتى ترتب أثارىا المرجكة منيا 

كفي , فنقسـ بذلؾ ىذا المبحث إلى مطمبيف نعالج في األكؿ شركط إبداء ىذه الدفكع 

.  الثاني نرل أثر ىذه الدفكع كما ترتبو عمى الدعكل الجزائية 

 

 



 -159-  

 

 

 

المطلب األول 

 شروط إثارة الّدفع بوجود مسألة فرعٌة

 

حّتى يقبؿ الدفع كيككف مؤثرا كينتج أثره في الدعكل الجزائية يتعيف عمى مف 

 : حتراـ مجمكعة مف الشركط ايثيره 

 

أن ٌثار الدفع من طرف المتهم   : الفرع األول

, بكجكد مسألة فرعية مف الّدفكع المكضكعية الغير متعمقة بالنظاـ العاـ الدفع 

سكاء , كبالتالي عمى المتيـ أف يتمسؾ بو ك أف يثيره ك ال ينتظر ذلؾ مف المحكمة 

ك ال يمكف إثارتو أماـ , أماـ محكمة أكلى درجة أك ألكؿ مرة أماـ محكمة اإلستئناؼ 

. المحكمة العميا ألكؿ مرة مباشرة 

عتبار الدفع بالبطبلف مف الدفكع ا كما ذىبت إلى ذلؾ المحكمة العميا في 

عمى الطاعف أف يتمسؾ بالبطبلف أماـ قضاة المكضكع حتى يقكلكا : " المكضكعية 
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   كممتيـ فيو ال أف يفّكت ىذا الحؽ عمى نفسو ليعكد بطرحو ألكؿ مرة أماـ المحكمة

. 1 "العميا

كىناؾ إستثناء عمى ىذه القاعدة فيمكف لمقاضي أف يثير مسألة فرعية مف تمقاء 

.  كىي مسائؿ الحالة لما ليا مف صمة بالنظاـ العاـ , نفسو دكف إثارة الخصـك ليا 

 مف قانكف الجنسية كالتي جاءت عمى سبيؿ 125كذلؾ مستمد مف نص المادة 

فيفسر نص المادة عمى إمكانية إثارة الدفكع المتعمقة , التأكيد ال عمى سبيؿ الحصر 

بحالة األشخاص بصكرة عاّمة بدال مف حصر إمكانية اإلثارة عمى مسألة الجنسية 

 . 2فقط

 

أن ٌثار الدفع قبل إقفال باب المرافعة   : الفرع الثانً

الّدفع بكجكد مسألة فرعية مف الدفكع المكضكعية كبالتالي يجب إثارتيا قبؿ 

كليس كما ذىب إليو المشرع الجزائرم في الفقرة األكلى مف نص , إقفاؿ باب المرافعة 

 قانكف عقكبات عمى أف الدفكع األكلية تثار قبؿ أم دفع في المكضكع 331المادة 

كبالتالي خمط بينيما كبيف الدفكع الشكمية التي يجب إثارتيا قبؿ الدخكؿ في المكضكع 

.  ك إال تعرضت لعدـ القبكؿ 

                                                 
  .346ص, المرجع السابؽ ,  جيبللي بغدادم 1
  .83ص, المرجع السابؽ ,  عبد الحميد زركاؿ 2
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ك أكؿ سطر مف نص , فمكضكع نص المادة يعالج الدفع بالمسألة الفرعية 

فكاف عمى المشرع أف يحذؼ , المادة يتكمـ عف الدفكع الشكمية اإلجرائية األخرل 

السطر األكؿ مف نص المادة ألنو ال يتماشى مع طبيعة الدفع كتعمقو بمكضكع الّدعكل 

 .  بالّركف المادم  تعّمقو كبالتحديد 

 

أن ٌزٌل الّدفع بالمسألة الفرعٌة وصف الجرٌمة   : الفرع الثالث

بنصيا ,  قانكف العقكبات في فقرتيا األكلى 331ىذا الشرط مستمد مف المادة 

ك ال تككف مقبكلة إال إذا كانت بطبيعتيا تنفي عف الكاقعة التي تعتبر أساسا : " عمى 

لغاء كصؼ الجريمة يتطمب إزالة أحد أركاف الجريمة , "لممتابعة كصؼ الجريمة  كا 

.     كالّدفع بكجكد مسألة فرعية مف الدفكع المزيمة لمركف المادم لمجريمة إف صّحت 

لغاء كصؼ الجريمة أمر ميـ بالنسبة ليذا الدفع ألف المتيـ يطالب بعد إثارتو  كا 

كحتى يتمكف مف إقناع قضاة المكضكع بذلؾ , ليذا الدفع إيقاؼ السير في الدعكل 

ككمثاؿ عمى ذلؾ ما يثار دائما , عمى الدفع أف يمغي كبصكرة مباشرة كصؼ الجريمة 

فإذا , في جريمة اإلىماؿ العائمي التي تقـك إال بكجكد عبلقة زكجية مثبتة بعقد زكاج 

, دفع المتيـ أك المتيمة بأف الضحية ليست بزكجتو كأنيا مطمقة عند تسجيؿ الشككل 

, إلتمس إيقاؼ السير في الدعكل إلى أف يثبت الطبلؽ أماـ قاضي شؤكف األسرة 

 . فمسألة الطبلؽ مف المسائؿ الفرعية الميمة مف شأنيا كصؼ الجريمة 
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كفي ىذا اإلطار اعتبرت المحكمة العميا القرار منعدـ التسبيب في اعتماده عمى 

تصريحات المتيـ في القضاء بكقؼ الفصؿ في جنحة إصدار شيؾ بدكف رصيد رغـ 

 . 1تكافر شركطيا لحيف الفصؿ في دعكل خيانة األمانة

كذلؾ مايؤّكد كجكب نفي المسألة الفرعية ألحد أركاف الجريمة بأسباب جدية  ال 

.  يعتمد فييا عمى مجرد التصريحات 

 

أن ٌكون الدفع جّدٌا  : الفرع الرابع 

,  ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ إثارة ىذا الدفع بصكرة عرضية حتى ينتج أثره 

بؿ يجب تأكيد التمسؾ بو عف طريؽ تقديـ أسانيد أك إثبات كقائع ثابتة مف أكراؽ 

 قانكف العقكبات 331كىذا الشرط مستمد مف الفقرة الثانية مف نص المادة , الّدعكل 

ستندت إلى كقائع أك أسانيد تصمح أساسا لما اك ال تككف جائزة إال إذا : " بنّصيا 

". يّدعيو المتيـ 

كيقصد باألسانيد كؿ الكثائؽ أك األدلة التي يدعـ بمكجبيا مثير الّدفع ما يراه 

فإذا تمسؾ الضحية بممكيتو لمعقار جاز لممتيـ أف , مف كقائع تصمح النتفاء الجريمة 

.  يقدـ دفعا فرعيا بممكيتو لمعقار بتقديـ أحد سندات الممكية المعتمدة قانكنا 

                                                 
  .495ص  , 2003سنة , العدد األكؿ ,  المجمة القضائية 1
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ك في نفس المثاؿ أجاز القانكف إف لـ يكف ىناؾ أسانيد قكية أف يتمسؾ بكقائع 

كأف يدفع المتيـ بأنو حائز كليس مالؾ لمعقار ك , مستمدة مف مكضكع الدعكل نفسو 

تقديـ ما يثبت ذلؾ مف كسائؿ إثبات الحيازة عمى أف الفصؿ في ىذه المسألة يعكد 

 .لقاضي العقار المختص 

  

المطلب الثانً 

 أثر الدفع بوجود مسألة فرعٌة

 

 نتفاء اكتممت شركطو إلى اك  ييدؼ الدفع بكجكد مسألة فرعية إف صح 

كبذلؾ نجد أثر ىذا الدفع عمى الدعكل الجزائية ينقسـ إلى أثر قريب ك  , 1 الجريمة

. أثر بعيد 

أما األثر القريب الذم تيدؼ إليو جميع الدفكع الفرعية ىك إيقاؼ السير في 

الدعكل األصمية إلى حيف الفصؿ في الدعكل الفرعية ك يصدر في شكؿ حكـ أك قرار 

يكقؼ السير في الدعكل يمكف مف خبلليا لممتيـ طمب اإلفراج عنو إف كاف محبكسا 

.   عند دفعو بالمسألة الفرعية كطمب إيقاؼ السير 

                                                 
  .214ص , المرجع السابؽ , إيياب عبد المطمب  1
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كىناؾ بعض المسائؿ الفرعية التي ألزمت المحكمة العميا مف خبلؿ قراراتيا 

قاضي المكضكع إيقاؼ السير في الدعكل إلى حيف الفصؿ في المسألة الفرعية أك كما 

 كالذم 26248 رقـ 1983 جكيمية 04تطمؽ عمييا مسألة أكلية ضمف قرار صادر في 

ال يجكز لمقضاء الجزائي أف يفصؿ في مكضكع دعكل تقديـ معمكمات " جاء نصو 

كاذبة إلى ضابط الحالة المدنية ماداـ القضاء المدني لـ يفصؿ نيائيا في النزاع 

.  1"األصمي بثبكت التصريحات الكاذبة كبإبطاؿ العقد المحرر بمكجبيا 

فيفيـ مف ىذا القرار أف الدعكل األصمية المتابع بيا المتيـ ىي جـر تقديـ 

ك قد فرضت المحكمة العميا عمى قاضي , معمكمات كاذبة إلى ضابط الحالة المدنية 

المكضكع عدـ الفصؿ في ىذا الجـر إال بعد التأكد مف أف التصريح بالفعؿ ىك كاذب 

كالتأكد مف ذلؾ يككف عف طريؽ قاضي آخر ىك القاضي المدني يفصؿ في ىذه 

ك ىك المسألة الفرعية المفيدة لممسألة , الصّحة أك يقضي بإبطاؿ العقد المحّرر 

.  األصمية 

 البعيد فيظير جمّيا بعد إعادة السير في الدعكل األصمية التي سبؽ 2 أما األثر

ك المتمثؿ في طمب البراءة بعد صّحة المسألة الفرعية المثبتة بمكجب حكـ , إيقافيا 

.  نيائي مف الجية القضائية غير الجية الفاصمة في المكضكع األصمي 

                                                 
  .362ص , 1989, العدد األكؿ , قسـ المستندات لممحكمة العميا ,  المجمة القضائية 1
 مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم ميزت بيف اإليقاؼ الكجكبي لمدعكل إذا كانت المسألة الفرعية جنائية 222كفقا لممادة  2
 .كبيف اإليقاؼ الجكازم إذا كانت المسألة الفرعية مف مسائؿ األحكاؿ الشخصية .
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 التنبيو إلى كجكب ذكر الميمة القانكنية في الحكـ القاضي بكقؼ سير جدرك م

عقكبات ك التي جاء اؿ قانكف  مف331الدعكل بصريح نص الفقرة األخيرة مف المادة 

ك إذا كاف الدفع جائزا منحت المحكمة ميمة يتعيف عمى المتيـ رفع الّدعكل : " نّصيا 

فإذا قبمت المحكمة كجكد المسألة الفرعية تعّيف عمييا " إلى الجية القضائية المختصة 

فالفصؿ فييا يتطمب فترة زمنية تخضع لتقدير القاضي ماداـ , إعطاء ميمة إلثباتيا 

نص المادة لـ يحدد المدة كمادامت المسائؿ المكضكعية تختمؼ مف كاقعة إلى أخرل 

.  ك مف جية قضائية إلى أخرل 

حتراـ المدة في عدـ رفع الدعكل الفرعية فيرتب عمى ذلؾ عدـ اأما عدـ 

. التمسؾ بالدفع مف مثيره ك بالتالي عدـ قبكلو 

أما إذا رأت المحكمة أف الدفع بكجكد مسألة فرعية يفتقر إلى الشركط المذككرة 

ب الحكـ مسابقا كعدـ الجدية أك عدـ تأثيره في الدعكل صرفت النظر عنو مع تسب

ك قد جسد , القاضي برفضو كعدـ قبكلو كيخكؿ لصاحبو إثارتو أماـ المحكمة العميا 

 ".ستمرت المرافعات اأما إذا كاف غير جائز : " ... نص المادة ذلؾ بقكلو 
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الباب الثالث 

 نتفاء الّركن المعنوي للجرٌمةادفوع تهدف إلى 

 

فبل يكفي , مف الطبيعي أف قياـ الجريمة ال يتأّتى بدكف كجكد ركف معنكم ليا 

كجكد أفعاؿ مادّية منافية لمقانكف حّتى تقـك الجريمة ضد مف قاـ بالفعؿ بؿ يجب أف 

رتكابيا ك ىك الركف المعنكم ك عدـ تكافر ىذا ايرافؽ ك يعاصر ىذه األفعاؿ إرادة 

.  لى مرتكب ىذه األفعاؿ عالركف يؤدم بالضركرة إلى عدـ تكقيع العقاب 

,  1فالركف المعنكم ىك ركح المسؤكلية الجنائية إذا مّثؿ الركف المادم جسدىا

كيطمؽ عمى ىذا الركف كذلؾ الرابطة المعنكية أك الصمة النفسية أك العبلقة األدبية 

أك أنو تمؾ العبلقة الرابطة بيف ,  2االتي تربط بيف ماديات الجريمة ك نفسية فاعمو

 . 3ماديات الجريمة ك شخصية الجاني

 فالدفع بعدـ تكافر الركف المعنكم مف الدفكع التي تنفي المسؤكلية الجزائية 

بالّرغـ مف كجكد جريمة بالمفيـك المادم أك كجكد جريمة قد حصمت إال أّف الحالة 

فمكانع المسؤكلية قد تتعمؽ بتككيف , الشخصية لمرتكبيا تمنع مف تكقيع العقاب عميو 

.  الجريمة أم بتككيف الركف المعنكم كما قد تتعمؽ بمكانع العقاب أك التخفيؼ منو 

                                                 
  .219ص, المرجع السابؽ ,  رؤكؼ عبيد 1
  .231ص, المرجع السابؽ ,  عبد ا سميماف 2
  .194ص, الطبعة األكلى , دار كائؿ لمنشر, شرح قانكف العقكبات ,  حسيف بف عيسى ك خمدكف قندح ك عمي طكالبة 3
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نتفاء الركف المعنكم اك بما أف عنكاف الباب الحالي ىك الدفكع التي تيدؼ إلى 

ك بالتالي عدـ قياـ الجريمة أصبل فإننا لف نتكمـ عف الدفكع المتعمقة بمكانع العقاب أك 

غـ مف ككنيا دفكع مكضكعية تنطبؽ عمييا جميع أحكاـ ك شركط ىذا رالتخفيؼ منو باؿ

. النكع مف أنكاع الدفكع 

فمكانع العقاب أك ما تسمى باألعذار ىي كؿ كاقعة أك فعؿ مف طبيعتيا تخفيؼ 

 . 1العقكبة أك حذفيا أك إسقاطيا

 فاألكلى تحكؿ دكف تكقيع  ,فاألعذار نكعاف إما معفية مف العقاب أك مخففة لو

.  العقاب ك الثانية تنقص مف شدة العقكبة 

فالمبلحظ أف ىذه األعذار القانكنية تتعمؽ فقط بالعقكبة مف حيث تكقيعيا أك 

فيفترض , التخفيؼ منيا ك ال تتعمؽ بتككيف الجريمة ك ىي خارجة عف الركف المعنكم 

عند الدفع بيا أف الجريمة ثابتة الكقكع ك لكف ال يمكف تنفيذ العقاب لكجكد عذر 

كمف يعفى مف العقكبة كؿ مف أبمغ السمطات , مذككر عمى سبيؿ الحصر في القانكف 

, اإلدارية أك القضائية عف جناية أك جنحة ضد أمف الدكلة قبؿ البدء في تنفيذىا 

 مف قانكف العقكبات فبالرغـ مف ككف المبمغ مجرما إال أنو ال تكقع عميو 199المادة 

رتكاب اتفاؽ عمى اككؿ مف يكشؼ عف كجكد جمعية أك , العقكبة لكركد النص 

.  العقكبات  مف قانكف179الجنايات يعفى مف العقكبة بناء عمى نص المادة 

                                                 
 .08ص , 1988, القاىرة , الطبعة الثالثة , دار النيضة العربية , النظرية العامة لمقصد الجنائي  , ني محمكد نجيب حس1
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ك عدـ تكقيع العقاب ال يمنع القاضي مف تطبيؽ أحد تدابير األمف كفؽ الفقرة 

.   مف قانكف العقكبات 52الثانية مف المادة 

ك رغـ أف األعذار المعفية جاءت عمى سبيؿ الحصر إال أف الظركؼ المخففة 

ك قد قضت بذلؾ المحكمة , لـ يرد بشأنيا أم تحديد ك تركت لتقدير قاضي المكضكع 

األعذار "  عمى أف 549 رقـ 1989 ديسمبر 19العميا في قرار ليا صادر في 

المخففة ىي حاالت محّددة في القانكف عمى سبيؿ الحصر ك يترتب عمييا تعييف 

 قانكف 283عقكبة جديدة مّدتيا مخففة في حدىا األقصى ك األدنى الكاردة في المادة 

 281 إلى 277العقكبات ك ال تطبؽ إال عند تكافر الشركط المنصكص عمييا بالمكاد 

قانكف العقكبات ك أما الظركؼ المخففة فمـ يحددىا المشرع ك تركيا لتقدير قضاة 

المكضكع الذيف في حالة منحيا يسكغ ليـ النزكؿ إلى مدة تقؿ عف الحد األدنى 

 . 1..." قانكف العقكبات 53لمعقكبة المقررة قانكنا حسب الترتيبات المبينة في المادة 

, فالحكـ الذم ال يكضح بدقة ركف الجريمة المعنكم يككف قاصرا في تسبيبو 

 عندما 08/12/1987 بتاريخ 47575: كما بينت ذلؾ المحكمة العميا في القرار رقـ 

كضح جريمة استعماؿ المزكر في أف ثبكتيا يتطمب عناصر ثبلث ىي الركف المعنكم 

                                                 
  .28ص, المرجع السابؽ ,  نكاصر العائش 1
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, كالعمـ بعدـ صحة الكثيقة المقدمة كاالضرار بالشاكي , كىك الكعي بتغيير الكقائع 

 . 1كأف أم قرار ال يكضح ذلؾ يعد خرقا لمقانكف كانعداما لؤلساس القانكني

كتجدر اإلشارة إلى أف الّسكر بالرغـ مف تأثيره عمى إرادة الشخص في ارتكابو 

مف , لمجريمة إال أف القضاء الجزائرم لـ يعتبره سببا مف أسباب انعداـ المسؤكلية 

 جاء فيو أف 71548: رقـ 13/11/1990خبلؿ قرار المحكمة العميا الصادر في 

, المتيميف كانكا في حالة حسنة كأف اختيارىـ لمسكر ليس بظرؼ تخفيؼ مف العقكبة 

لشخص في حالة خطر ىي تيمة ثابتة في حقيـ   كأف امتناعيـ عف تقديـ المساعدة

 . 2كعناصرىا مكتممة

نما قد يستخمص  كقد ال يأخذ الركف المعنكم دائما صكرة  قصد إلحاؽ الضرر كا 

فقد قضت المحكمة العميا في , مف كقائع مادية كجريمة إصدار الشيؾ بدكف رصيد 

 أف الركف المعنكم ليذه الجريمة 67418:  رقـ 20/03/2000قرار صادر في 

يستخمص مف حالة غياب الرصيد كعدـ كفايتو كمف ثـ فاف اعتراؼ المتيميف األكؿ 

بإصدار الشيؾ عمى بياض كالثاني بقبكلو لجعمو كضماف ال يجعميما ينجكاف مف 

 .  3المتابعة القضائية

                                                 
  .243ص  , 1990سنة , العدد الرابع ,  المجمة القضائية لممحكمة العميا 1
  .210ص  , 1992سنة , العدد الثاني , المجمة القضائية لممحكمة العميا2
  .261ص  , 1994سنة ,  العدد األكؿ  , المجمة القضائية لممحكمة العميا3
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ففي جريمة حيازة المخدرات مثبل فإف القصد الجنائي ال يتكافر بمجرد الحيازة 

فينبغي التحقؽ كقياـ الدليؿ عمى عمـ الحائز بأف , المادية التي تككف الركف المادم 

فإذا دفع المتيـ بذلؾ كأف يقكؿ بعدـ عممو , ما يحكزه ىي مخدرات يحضر إحرازىا 

فيتعيف , بكجكد المخدرات في الحقيبة المضبكطة كأف ىناؾ مف سمميا إليو بمحتكياتيا 

ىنا إبراز الركف المعنكم كذلؾ بإبراز عنصر العمـ أك النية التي ينتفي بانتفائيا ركف 

 1.الجريمة 

أما جـر زراعة المخدرات فيك مف الجرائـ العمدية التي يكتفى فييا بالقصد 

.  2الجنائي العاـ 

فنستنتج مف ذلؾ أف ىذا الدفع مف الدفكع المكضكعية التي يمـز الدفع بو مف 

فإذا سكت عف , طرؼ المتيـ أك المدافع عنو حتى يككف منتجا كتستجيب لو المحكمة 

ذلؾ ككاف ىناؾ في ممؼ الدعكل كما دار في المحاكمة كجكد عنصر العمـ فإف إثارتو 

    3.ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا أمر غير سديد 

في ىذا الباب الدفكع التي تدخؿ في تككيف الركف نعالج كعمى ذلؾ فإننا 

 إلى فصميف األكؿ نتكمـ فيو عف الّدفع بالجنكف ك الدراسةالمعنكم لمجريمة مقسميف 

 . أما الثاني فنتطرؽ فيو إلى الدفع باإلكراه ك حالة الضركرة , صغر السف 
                                                 

 ,مصر, الطبعة الثانية , المصرية الدكلية لمنشر كالتكزيع , رات دالدفاع كالدفكع في قضايا المخ,  حمدم معكض عبد التكاب 1
 .75ص  , 2006

 .403 ص , 1999, االسكندرية , منشأة المعارؼ , الطبعة األكلى , الدفكع الجنائية في جرائـ المخدرات ,  ابراىيـ المنجي 2
  .76ص ,  نفس المرجع 3
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الفصل األول 

 الّدفع بالجنون و صغر الّسن

 

ممكات العقمية ك الذىنية ، ك يقصد  اؿ إجماال بقصكرجنكفىناؾ مف يعّبر عف اؿ

بالممكات العقمية الممكات التي تتككف بيا إرادة الشخص الكاعية المقدرة لكؿ فعؿ يقـك 

 فيو قصكر ىذه الممكات فقط لاإلرادة ، ك يكتؼيؤدم إلى غياب بو ك غياب الممكات 

. 1نعداميا الكمي حتى ال ُيسأؿ الشخص عف جريمتوادكف 

اف في عدـ تكقيع العقاب فيما إذا انعدمت اإلرادة تماما ك كنا أماـ مإذا األمر س

أك نقصت  ك كنا أماـ حالة مف حاالت صغر السف ، فكبل , حالة مف حاالت الجنكف 

كف لمف اتصؼ ـك كبل الدفعيف ال م, الدفعيف يؤثر في تككيف الركف المادم لمجريمة 

بيما أف يثيرىما مف تمقاء نفسو ، فيثار ىذا الدفع إذا مف طرؼ الممثؿ القانكني 

لصغير أك المجنكف عمى أف يحتـر مف أثاره جميع الشركط القانكنية المحددة لو حتى ؿ

                                                 
 . 11: ص ,2000اإلسكندرية , دار الفكر الجامعي ,سباب اإلباحة ك مكانع العقاب أل  ممدكح عزمي ، دراسة عممية 1
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 مف اإلتفاقية األربّية  لحقكؽ اإلنساف عمى الحؽ في 06دة ماينتج أثره ك قد نصت اؿ

  المساعدة  محاكمة عادلة بأف يدافع الشخص عف نفسو بشخصو أك مف خبلؿ

 فبل 1 طى مساعدة مجانية عالقانكنية ، فإف لـ تكف لو كسيمة لدفع ثمف المساعدة في

. يتكقع أف يدافع الصغير أك المجنكف عف نفسو إذا لـ تعطى ليـ ىذه الضمانات 

 : لذلؾ سنقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف 

 

  ندرس فيو الدفع بالجنكف : المبحث األكؿ .

  ندرس فيو صغر السف :  المبحث الثاني . 

. ف أىمية كؿ دفع منيا في ىذه الدراسة بيّ عمى أف ف

 

 

 

 

 

                                                 
1 Nuala mole et catarina harby , le droit a un proces equitable , 2 edition , Belgique , 2007 , 

page04 . 
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المبحث األول 

 الدفع بالجنون

 

بيف شركطو ك أثره عمى الدعكل الجزائية ك فنتكلى تعريؼ ىذا الدفع عمى أف 

 .كيفية إثباتو 

 

 المطلب األول

 تعرٌف الدفع بالجنون

 

ال عقكبة عمى مف كاف "  مف قانكف العقكبات عمى أنو 47      تنص المادة 

 مف المادة 2في حالة جنكف كقت ارتكاب الجريمة ك ذلؾ دكف اإلخبلؿ بأحكاـ الفقرة 

ف م نجد أف المشرع نص عمى الجنكف كمانع مف مكانع المسؤكلية لكنو لـ يب , "21

 يككف الشخص في حالة جنكف كقت ارتكاب الجريمة ك ىك أمر تىمعنى الجنكف أك ـ
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معقكؿ بالنسبة لممشرع ألف حالة الجنكف ك ىي حالة طبية ك نفسية ال يستطيع 

.  طبيب مختص ك ال يمكف حصرىا في مجمكعة  قكانيف جزائية الّ تحديدىا إ

حالة الشخص الذم يككف عاجز عف "       ك قد عرؼ الجنكف عمى أنو 

تكجيو تصرفاتو عمى الصكرة الصحيحة  بسبب تكقؼ قكاه العقمية عف النمك أك 

. 1"ت المرضية المعينة الاحانحرافيا أك انحطاطيا ، بشرط أف يككف مف ضمف اؿ

عدـ قدرة الشخص عمى التكفيؽ بيف أفكاره ك : "       ك يعرؼ أيضا بأنو 

 .  2"شعكره كبيف ما يحيط بو ألسباب عقمية 

 ؾرادلجنكف في الشريعة اإلسبلمية ىك اختبلؿ في العقؿ يفقد الشخص اإلاك 

ىك "  ك عرؼ أيضا كفؽ تعريؼ الطب العقمي ,3 كىك ذىاب العقؿ بالكمية آلفة  التاـ،

فقداف القكل العقمية أك الممكات الذىنية بصفة مطمقة ، ك العاىة العقمية ىي كؿ 

انتقاص أك ضعؼ في القكل العقمية أك الممكات الذىنية ال يصؿ إلى حد فقدىا بصفة 

الجاني شعكره أك اختياره فقدانا تاما كقت ارتكاب أف تفقد مطمقة ما داـ مف شأنيا 

 . 5كىناؾ مف قاؿ بأف الجنكف ىك مرض عقمي كاألمراض األخرل ,  4 "الجريمة

                                                 
 . 533: ص,   رؤكؼ عبيد، المرجع السابؽ 1
  .212:  ص , المرجع السابؽ ,  عدلي خميؿ 2
  .229ص  , 1984, الطبعة الثانية , الككيت , مكتبة الفبلح , مكسكعة فقو عمر بف الخطاب , محمد ركاس قمعو جي  3
 . 07ص  ,  2005 الطبعة األكلى ، ,النشر الذىبي لمطباعة ، القاىرة ,   عبد العزيز سميـ ، الدفع بالجنكف 4

5 Bernard E hrcourt , supposons que la discipline et la securite n existent pas , university of 
chicago , september 2008 , page 03 .  
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أم خمؿ يصيب العقؿ كقت ارتكاب الجريمة يدخؿ ضمف الجنكف ، ك ال ؼ      

 لمجنكف طالما أف المشرع الجزائرم ك سع مف مفيكمو عند نصو ؽيؤخذ بالمفيـك الضي

: "  عمى أنو 47يؿ إلييا نص المادة ح مف قانكف العقكبات ك التي ت21في المادة 

الحجز القضائي في مؤسسة نفسية ىك كضع الشخص بناء عمى قرار قضائي في 

مؤسسة مييأة ليذا الغرض بسبب خمؿ في قكاه العقمية قائـ كقت ارتكاب الجريمة أك 

....." .  ارتكابيا اعتراه بعد

 1 فيفيـ مف نص المادة أف أم خمؿ في القكل العقمية يفيـ منو حالة جنكف

. ترتب عدـ قياـ المسؤكلية ك تكقيع العقاب 

  فييا أىؿتلكف تقدير كجكد الجنكف مف عدمو مف المسائؿ الفنية يب

 ك قد ذىبت المحكمة العميا إلى ,االختصاص ك بالتالي يمكف إثباتيا بالخبرة الطبية 

يتعرض : "  عمى أنو 41022:  رقـ 1985 يناير 15ذلؾ في قرار ليا صادر في 

لمتابعة بناء عمى خبرة طبية أكلى ؿلمنقض قرار غرفة اإلتياـ القاضي بأف ال كجو 

 مسؤكليتو   نقصاف  تثبت  طبية مضادة ك خبرة الجنائية  تقرر عدـ مسؤكلية 

 2. " الجزائية 

                                                 
, إف أكثر الحاالت انتشارا كالتي تمثؿ اضطرابا في القكل العقمية ىي الضعؼ العقمي بسبب كقكؼ الممكات الذىنية عف النمك  1

رادتو  كالفصاـ الذم يعني إزدكاج الشخصية فبل يدرم الفاعؿ أم , كالصرع الذم يتخذ صكرة نكبات تفقد المصاب شعكره كا 
كجنكف , كجنكف العقائد الكىمية كأف يعتقد المصاب بأنو ضحية اضطياد أك أنو نبي مرسؿ , الشخصيتيف ارتكبت الجريمة 

  .287ص , المرجع السابؽ , السرقة فبل يستطيع المريض كبح رغبة السرقة بالرغـ مف عممو بالفعؿ ؛ إيياب عبد المطمب 
 . 327ص ,  الجزء األكؿ , المرجع السابؽ ,م بغدادم ؿجيبل 2
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 تجعؿ مف تصرفاتو ال  ك العقؿ البشرم تصيب الحالة التيذهك بناء عمى ق

 فتقدير حالة المتيـ العقبلنية كمدل ,تخرج عف تصرفات الحيكاف ينتج الدفع بالجنكف 

 ك الفصؿ فييا مككؿ إلى ,تأثيرىا عمى مسؤكليتو الجنائية أمر يتعمؽ بكقائع الدعكل 

  .1قاضي المكضكع 

فيعتبر الدفع بالجنكف مف الدفكع الجكىرية المؤثرة في سير الدعكل تمـز محكمة 

أثير ، ك إف عدـ الرد يفعؿ مف الحكـ ك معيب يتكجب  المكضكع بالرد عميو طالما

  . 2نقضو

 

المطلب الثانً 

 شروط الدفع بالجنون

 

 ، ألنيا تتعمؽ بتقدير الحالة 3 رأينا أف الدفع بالجنكف مف الدفكع المكضكعية

م ذلؾ ؼالعقمية لمشخص ك مدل تأثيرىا عمى تحمؿ المسؤكلية الجزائية ، ك إف الفصؿ 

خذ ىذا الدفع بعيف االعتبار ؤيعكد لقاضي المكضكع الذم يدفع بذلؾ أمامو ، ك حتى م

                                                                                                                                                             

  
.  27 ، ص 2000, اإلسكندرية , دار الفكر الجامعي , دراسة عممية في أسباب اإلباحة ك مكانع العقاب , ممدكح عزمي  1
. 27ص , نفس المرجع   2
  .689ص , المرجع السابؽ , إيياب عبد المطمب  3
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ك يككف منتجا في الدعكل ألنو مف الدفكع الجكىرية ينبغي أف تتكافر فيو شركط 

خاصة باإلضافة إلى الشركط الكاجب تكفرىا في كؿ الدفكع المكضكعية ، ك تتمثؿ 

 : ىذه الشركط الخاصة فيما يمي 

 

التمسك بالدفع من المدافع : الفرع األول 

 ، 1       بما أف المتيـ في ىذه الكقائع ال يستطيع الدفاع عف نفسو بنفسو

يتكلى الدفاع ىذه الميمة عنو ، ك مف البدييي أف لمدفاع اتخاذ ك طرح ما يراه مناسبا 

لدفاع  الكسائؿ ؿمف دفكع لمصمحة مككمو حسب تقديره ىك لؤلمكر ، فالمشرع لـ يرسـ 

مقتضاىا يدافع عف مصالح مككمو ك ترؾ ذلؾ لمضمير ك االلتزاـ بقانكف ك ب تيؿا

. تقاليد مينة المحاماة 

       ك ألىمية ما قد يستنبطو الدفاع مف كسائؿ دفاع عند االتصاؿ بمككمو 

ألـز المشرع كجكب حضكر المدافع عف المتيـ لمجناية ك إال كاف الحكـ الصادر فييا 

. باطبل 

ا أسمفنا كـ ؼ ,ك مف أىـ الدفكع التي قد يثيرىا المدافع عف مككمو الدفع بالجنكف

القكؿ إف لـ يثر ىذا الدفع  مف طرؼ الدفاع فميس ىناؾ مف طرؼ آخر يمكف أف 

 فإذا لـ يمتـز الدفاع بإثارتو أماـ قاضي المكضكع يفقد المتيـ إمكانية  إبدائو ,يثيره 
                                                 

كبالمقابؿ فإف قاضي المكضكع ال يبلـ عندما يغفؿ اإلشارة إلى تمتع المتيـ بقكاه العقمّية إال إذا دفع بذلؾ ؛ مدحت محمد  1
  .383ص , المرجع السابؽ , سعد الديف 
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ألكؿ مرة  أماـ المحكمة العميا ألنو مف الدفكع المكضكعية ، كىنا تظير أىمية ما 

. أسمفنا قكلو مف كجكب احتراـ تقاليد المينة  ك التحميؿ السميـ لمكقائع 

     فتطرح ىنا اإلشكالية في حالة عدـ التمسؾ بالدفع مف طرؼ المدافع 

 ك ىذا األمر لـ يعالجو المشرع  ك لـ , 1ق فيضيع بذلؾ حؽ المتيـ  في التمسؾ ب

يتطرؽ لو ، بؿ العكس مف ذلؾ جعمت المحكمة العميا  عدـ إثارة الدفع أماـ محكمة 

كؿ لصاحبو إمكانية التمسؾ بو ألكؿ مرة أماميا، ك ىذا إجحاؼ خ ال مرالمكضكع   أـ

 انتقاص مف حقكؽ الدفاع أماـ إمكانية تغييره مف جية قضائية إلى كفي حؽ المتيـ 

. أخرل

 39408:  رقـ1985 جكيمية 02م ؼ مف القرار الصادر ذلؾ      ك نستشؼ 

ال يجكز لمطاعف أف يتمسؾ بيذا الدفع لممرة األكلى أماـ المجمس : " أنو  عمى 

تى ثبت مف التحقيقات التي أجريت في الدعكل ك مف محضر المرافعات أف ـاألعمى 

 المسألة أماـ قضاة ذهق المتيـ لـ يكف مصابا بأم مرض عقبلني ك أف الدفاع لـ يثر

. 2"المكضكع حتى يقكلكا كممتيـ فييا 

 ق مف خبلؿ القرار نجد أف محكمة النقض تخاطب الطاعف بالرغـ مف دفع

فكيؼ يتحمؿ الطاعف   ك في ذلؾ إجحاؼ في الضمانات التي يتمتع بيا ،جنكنوب

. ق في عدـ التمسؾ بالدفععاؼالخطأ الذم دفع فيو د
                                                 

  .690ص , المرجع السابؽ , فالدفع بالجنكف ىك دفع مكضكعي ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ ؛ إيياب عبد المطمب  1
 . 327:  جيبللي بغدادم ، المرجع السابؽ  ، الجزء األكؿ ، ص2
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ك تفاديا لذلؾ يشترط في إثارة الدفع شرط آخر يمكف أف تككف حبل إلشكالية 

التمسؾ بالدفع أماـ محكمة المكضكع ك حكؿ الطرؽ التي يتمسؾ بو ، ك ىك ما 

 .يستنتجو في الفرع الثاني 

 

أن ٌثبت من التحقٌقات أو محضر المرافعات اإلصابة بالجنون : الفرع الثانً

لى التمسؾ بيذا الدفع ك كجكب إثارتو مف الدفاع يستمـز ثبكت إباإلضافة 

اإلصابة بالجنكف في أكراؽ الدعكل أم ثبكتيا مف خبلؿ أكراؽ التحريات أك التحقيقات 

 ، ك يجكز 1 أك محضر المرافعات ، ك إثبات الجنكف ال يككف إال ألىؿ االختصاص

لممحكمة مف خبلؿ االستجكاب المقاـ مف طرفيا أثناء المرافعات أف تستشؼ حالة 

الجنكف ، بؿ نجد أف القضاء المصرم ذىب إلى عدـ إجابة الدفاع إلى الدفع بالجنكف 

إذا ترّجحت صّحة عقؿ المتيـ مف خبلؿ مكقفو مف التحقيؽ ك حالتو النفسية ك إجابتو 

 . 2لى ما كجو لو مف أسئمةإ

      كعمى ذلؾ فيجب أف ترشح أكراؽ الدعكل ك كقائعيا أف المتيـ مصاب 

 تمتـز المحكمة حتىثار الدفاع مف طرؼ الدفاع مبالجنكف الذم يعدـ المسؤكلية ك أف 

العميا إلى إجابتو إذ أثير أماميا ، ك ىذا ما ذىبت إليو المحكمة العميا أيضا مف خبلؿ 

  .39408:  رقـ 1985 جكيمية 02القرار الصادر في 
                                                 

 .فبعض المتيميف يمجؤكف إلى التظاىر بالجنكف لمتخمص مف المسؤكلية كيصعب عمى قاضي الدعكل تحديد كجكده  1
  .46: الدفع بالجنكف ، مرجع سابؽ ، ص, عبد العزيز سميـ  2
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رتكاب الجرٌمة  اأن ٌعاصر الجنون وقت : الفرع الثالث 

 مف قانكف 47      نص المشرع الجزائرم عمى ىذا الشرط صراحة في المادة 

العقكبات ، فبل يككف الدفع منتجا إال إذا  كاف الجنكف كقت ارتكاب الجريمة ، فبل 

 أك بعدىا ، كيثبت ذلؾ عف طريؽ جريمةيعدـ المسؤكلية الجنكف الذم يككف قبؿ اؿ

فحص طبي يثبت أف الجاني كاف مجنكنا أثناء ارتكاب الجريمة ، فالجنكف الذم يحدث 

ككف بعد المحاكمة يكقؼ تنفيذ الجنكف الذم مكأثناء المحاكمة يكقؼ إجراءاتيا ، 

 أثناء فترة تنفيذ العقكبة يكقؼ كالجنكف الذم يحدث , العقكبة إلى أف يعقؿ المجنكف 

 ك ال يعدـ ىذا النكع مف الجنكف المسؤكلية ، فصراحة النص تغني عف أم ,تنفيذىا 

رتكاب الجريمة أمر صعب ااجتياد في ىذا األمر لكف المبلحظ أف إثبات الجنكف كقت 

حتى بالنسبة لمختص ، خاصة في حالة الجنكف المتقطع ، أك في حالة عكدة الجاني 

إلى حالتو الطبيعية بعد ارتكاب الجريمة فكيؼ لمطبيب أف يثبت ذلؾ خاصة أماـ عدـ 

. صائّييف في ىذا المجاؿ أخكجكد 

     ك نجد أف المشرع الجزائرم في الجرائـ األكثر جسامة ك التي تحمؿ كصؼ 

 المتيـ مؤىؿ عف ككف المتيـ إلى فحص طبي يتمى بعد تماـ المرافعات عالجناية يخض

لتحمؿ المسؤكلية ، لكف ىذا الفحص ال يشير أبدا إلى ككف المتيـ عاقبل كقت ارتكاب 

.  ا قاـ بو مف أفعاؿ ة ـالجريمة ، ك بالتالي يتحمؿ مسؤكلي
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 10      ك قد أكدت المحكمة العميا ىذا الشرط مف خبلؿ قرار ليا صادر في 

يختمؼ حكـ الجنكف بحسب ما إذا كاف الحقا : "  بنصيا 21200 رقـ 1981مارس 

كمة حتى يزكؿ ك ا فالجنكف البلحؽ لمجريمة يكقؼ المح,بالجريمة أك معاصرا ليا 

لمتيـ مف اإلدراؾ ك الرشد ما يكفي لدفاعو عف نفسو ، أما الجنكف المعاصر ؿيعكد 

كليتو الجزائية عمبل ؤلعقاب عف مرتكبيا النعداـ اإلدراؾ فيو ك مسالمجريمة فإنو يرفع 

 مف قانكف العقكبات التي تنص صراحة عمى أنو ال عقكبة عمى مف 47بأحكاـ المادة 

كاف في حالة جنكف كقت ارتكاب الجريمة ، لذلؾ يعتبر مشكبا بالقصكر ك يستكجب 

لمتابعة بناء عمى تقرير طبي أثبت ؿتياـ القاضي بأف ال كجو االالنقض قرار غرفة 

.   1 إذا كاف المتيـ مجنكنا يـك اقتراؼ الجريمةف ماالجنكف يـك الفحص دكف أف يبي

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .327:  ص, األكؿ ء الجز, المرجع السابؽ ,  جيبللي بغدادم 1
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المطلب الثالث 

 أثر الدفع بالجنون

 

      يترتب عمى الدفع بجنكف المتيـ آثار بالنسبة لمدعكل الجزائية ك آثار 

بالنسبة لمقاضي الذم يتكلى الفصؿ في الدعكل خاصة إذا لـ يدفع بيذا الدفع ، ك 

ف مدل تعمؽ ىذا  الدفع بالنظاـ العاـ ك إمكانية إثارتو مف طرؼ عكذلؾ األمر 

   .المحكمة مف تمقاء نفسيا خاصة أماـ جنكف المتيـ الذم ال يستطيع الدفاع عف نفسو

إف اليدؼ مف إثارة الدفع بجنكف المتيـ كفؽ الشركط المحددة سابقا ىك : أوال 

انتفاء الركف المعنكم ، فالدفع بالجنكف مف الدفكع المكضكعية التي تتطمب خكضا في 

المكضكع إلثباتيا ك ال يمكف إثارتيا كدفع إجرائي ألف القانكف ال يمـز المحكمة بفحص 

ثبات عدـ جنكنو ، فيذا الدفع مف الدفكع الجكىرية المؤثرة بصكرة مباشرة في إالمتيـ ك 

. أك رفضو بقبكلو يب حكميا القاضي بالدعكل مما يمـز المحكمة بإجابتو ك تس

 الدفع بالجنكف إال أنو مف الدفكع التي تتعمؽ بمصمح يةرغـ جكىر: ثانيا

م ذلؾ ؼالخصـك ك ال يتعمؽ ىذا الدفع بالنظاـ العاـ ، ك بالتالي يمـز مف لو مصمحة 

 فبل يمكف إثارتو ,إثارتو ك التمسؾ بو في  مراحؿ الدعكل ك أماـ قاضي المكضكع 

ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا ألنو يتطمب تحقيقا في المكضكع إلثباتو ، ك ال رقابة 

 قاضي المكضكع مف كجكد جنكف أك العكس ،  فميس قلممحكمة العميا عمى ما يثبت
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لمحكمة النقض إال الرقابة عمى تسيب القاضي لمحكـ أك القرار ألف مف الطبيعي لجكء 

. إلستعانة بخبير طبيب إلثبات كجكد جنكف مف عدمو ؿقاضي الحكـ 

كلية عف كقكع الجريمة إذا ؤال يعيب الحكـ عدـ ذكره لتحمؿ المتيـ المس : ثالثا

 عفلـ يثر مف قبؿ المتيـ أك مف لو مصمحة في ذلؾ ، فبل يمـز القاضي بسؤاؿ المتيـ 

 أف المتيـ غير سكم في كقائعياحالتو العقمية إذا لـ يظير مف أكراؽ الدعكل ك مف 

. تصرفاتو ك أقكالو 

ك أف تكقيع العقاب عمى المتيـ لدليؿ عمى أف المحكمة اقتنعت بأف المتيـ  

كاف متمتعا بقكاه العقمية عف كقكع الجريمة ك ال يحتاج تسميط العقكبة إلى خبرة عقمية 

.  1 يفند ىذا األصؿ بماتسبقيا ألف األصؿ في اإلنساف سبلمة العقؿ حتى يأتي

 

 

 

 

 

 
                                                 

 . 542: ص ,  مرجع سابؽ ,م اب رؤكؼ عبيد ، مبادئ القسـ العاـ مف التشريع العؽ1
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المبحث الثانً 

 الدفع بصغر السن

 

      يظير في الكىمة األكلى أنو ال يمكف تصكر كجكد ىذا الدفع في الجانب 

العممي نظرا لئلجراءات المتخذة قبؿ المتابعة الجزائية ، فدكف الحاجة إلى إثارة ىذا 

 المتيـ ، فإف كاف صغيرا أحالو عمى محكمة سفالدفع يتأكد ممثؿ حؽ المجتمع مف 

 أحالو عمى محكمة البالغيف ، ك بالتالي ال تبقى لمدفاع أك ااألحداث ، ك إف كاف كبير

المتيـ إمكانية إثارة الدفع لسبؽ الفصؿ فيو بحجة قاطعة ممثمة في كجكد شيادة 

. الميبلد في ممؼ الدعكل 

      ك يزيد مف صعكبة إيجاد حاالت يمكف الدفع فييا بصغير السف ىك 

نعداـ الركف المعنكم  ك بالتالي امكضكع الدراسة الذم يعالج ىذا الدفع مف ناحية 

 مف ناحية انعداـ الجريمة ك ليس تخفيؼ فانعداـ الجريمة ، فيعالج الدفع بصغر الس

العقاب أك اإلعفاء منو ، فاألكلى مف الدفكع التي تدخؿ ضمف انتفاء الركف المعنكم 

مف ر الجريمة فييا تامة ، ك يثار الدفع بصغر السف إما لمتخفيؼ عتب الثانية فتاأـ

. العقاب أك اإلعفاء منو 

      ك بالتالي تظير أىمية ىذا الدفع ، ألنو مف الدفكع التي قد ترتب انعداـ 

الجريمة إف صّحت ، فيك مف الدفكع الجكىرية ، فيجب إذا التفرقة بينيما ك استنباط 
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 ذلؾ المشرع الجزائرم مف  في شأفىذه الدفكع بحسب سف الحدث ، ك ما اتخذه

 .   إجراءات خاصة إلى كصكلو لسف البمكغ 

فقبؿ ذلؾ يجب تعريؼ ىذا الدفع ثـ استنباط الدفكع التي يمكف إثارتيا عند 

 .تحققو 

 

المطلب األول 

 صغر السنتعرٌف الدفع ب

 

 في الشريعة اإلسبلمية ىك الشخص الذم لـ يبمغ الحمـ ، فيككف الصغير      

.  1 يسقط مف بطف أمو إلى أف يحتمـحيفطفبل الصبي 

 الصغير ك البالغ ، ك  الفارؽ بيف      فالشريعة اإلسبلمية جعمت اإلحتبلـ ىك

  ، فنجد أف الطفؿ قد يبمغ في سف ىمابذلؾ لـ تضع سنا معينا يفرؽ مف خبلليا بيف

مبكرة كما يمكف أف يتأخر في بمكغو بحسب تركيبتو الجسمية ك طبيعة المنطقة التي 

ا في كصكؿ الطفؿ إلى قيعيش فييا أك العكامؿ الخارجية ك المؤثرات التي تساىـ كؿ

. مرحمة البمكغ 

                                                 
 دار النيضة , األعذار القانكنية المخففة مف العقاب في الفقو اإلسبلمي ك القانكف الكضعي ,  عبد العزيز محمد محسف 1

 . 67ص ,  1997,العربية 
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 الكضعية ك مف بينيا قكانيف     ك عمى العكس مف ذلؾ تماما نجد أف اؿ

 فيمكف  , بغض النظر عف االحتبلـ التشريع العقابي الجزائرم حدد سنا معينا لمبمكغ

أف تطبؽ كقائع األحداث عمى مف كاف بالغا في نظر الشريعة ، كما يمكف تطبيؽ 

. قكاعد البالغيف عمى مف كاف صغيرا في نظرىا 

ال : " قكليا ب منو 49 فقد عالج قانكف العقكبات مسألة صغر السف في المادة 

تكقع عمى القاصر الذم لـ يكمؿ الثالثة عشرة إال تدابير الحماية أك التربية ، ك مع 

ك يخضع القاصر الذم لـ  .ذلؾ فإنو في مكاد المخمفات ال يككف محبل إال لمتكبيخ 

."   سنة إما لتدابير الحماية أك التربية أك لعقكبات مخففة18 إلى 13يبمغ سنو مف 

      فقد قسـ المشرع الجزائرم مسؤكلية الحدث إلى قسميف أك مرحمتيف ،

األكلى يككف فييا الحدث غير مسؤكؿ عف أم فعؿ يقـك بو سكاء كاف مباح أك مجرما 

قع عميو عقكبات تككف مخففة عف العقكبات المطبقة كإلى أف يبمغ سف الثالثة عشر فت

حبس بالنسبة لؤلحداث اؿغرامة أك اؿعمى البالغيف ك يفرض الشرع عند تسميط عقكبة 

بالعقكبة مسببا  قرار القاضياؿالبالغيف مف العمر األكثر مف ثبلث عشر سنة أف يككف 

 المؤرخ في 44409 بيذه النقطة كفؽ ما أكده قرار المحكمة العميا رقـ ايبا خاصبتس

13/06/2000 1 .  

                                                 
  .223:  ص , 2001 سنة , العدد األكؿ ,  المحمية القضائية 1
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 ق سف الثالثة عشر تنعدـ بالنسبة لمحدث إرادة ارتكاب الجريمة ك بعد تجاكزلؿفإ

 بالنسبة لتكقيع ةإال أف مسؤكليتو تككف مخفؼجرائـ  يككف مسؤكال عما يقـك بو مف الو

. العقاب لككنو حدثا إلى أف يبمغ سف الثامنة عشر سنة 

رادة تماما بؿ لو اإل      ك ال نقكؿ أف الطفؿ إلى سف الثالثة عشرة يككف عديـ 

 ك كيغضب ك لتو تظير لو إرادة ذاتية فيحب ك يكره ك يرضدقدر منيا ، فمنذ كال

 أف التعبير عف إالّ يستسمـ ك يقاـك فيمكف أف يممؾ مف اإلرادة ما يممكو اإلنساف البالغ 

ة ب ك أحيانا نجد أف صبلبة اإلرادة لديو قد تتجاكز صبل, حدكدةاإلرادة مقيد بقدراتو الـ

.  1إرادة البالغ 

      فبالنسبة لممشرع الجزائرم فإف إرادة الشخص الرتكاب األفعاؿ المجرمة 

, تنعدـ تماما قبؿ سف الثالثة عشر ، ك تظير اإلرادة الجرمية باكتماؿ ىذا السف 

لجرائـ ليس لو كجكد إذا لـ يبمغ مرتكب الفعؿ سف ا الركف المعنكم الرتكاب  أففنقكؿ

ق ت الميبلدم لما تبفـمكب كاممة بالتؽف تحسلساالثالثة عشر فبل جريمة دكف إكماؿ ىذا 

 دكف التقكيـ اليجرم في تسجيؿ كؿ مف يكلد في سجبلت الدكلة في اإلعتماد عميو

.  القضاء في استخراج شيادة الميبلد لحساب السف ق ، ك ما يعتمدالحالة المدنية

     ك مف خبلؿ ذلؾ يظير الدفع الذم ينفي الركف المعنكم في سف دكف 

 باألحداث فكؽ سف الثالثة عشر ك دكف الثامنة عمقةالثالثة عشر ، أما الدفكع المت

                                                 
 . 301ك300ص ,  1974, دار الفكر العربي ,  طبعة ثالثة , رؤكؼ عبيد ، مبادئ عمـ اإلجراـ 1
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عشر فيي دفكع تتعمؽ بالتخفيؼ مف العقكبة فقط إذا ثبت ارتكاب الفعؿ المجـر طبقا 

.    مف قانكف العقكبات 49لما ىك كاضح مف الفقرة الثانية مف نص المادة 

 ىك ما يبديو المحامي أك  الذم يتماشى مع مكضكع الدراسةفالدفع بصغر السف

. كلي الحدث مف كسائؿ ك أكجو دفاع يككف اليدؼ مف كرائيا انتفاء الجريمة فقط 

      فيذه المرحمة التي يمر بيا الشخص  دكف الثالثة عشر ال تسمح بأم دفع 

 ركف الجريمة المعنكم ، قياـآخر متعمؽ بالتخفيؼ مف العقكبة أك اإلعفاء منيا لعدـ 

كفؽ  المكضكعية الجكىرية المؤثرة في  الدعكل  الدفكع الدفع بصغر السف مفمفيك أ

 .ما سبؽ بيانو 
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المطلب الثانً 

 أهم الدفوع الناتجة عن صغر السن

  

 إلى البحث عف الدفكع التي ا      سبؽ اإلشارة أف مكضكع الدراسة يقكدف

نتقاء الركف المعنكم لمجريمة ك ال نجد ىذه الدفكع بالنسبة لممدافع عف اتيدؼ إلى 

الحدث إال إذا لـ يتجاكز ىذا األخير سف الثالثة عشر ك إال كنا أماـ نكع آخر مف 

.  المتعمقة باإلكراه ك حالة الضركرة كالدفكع , أنكاع الدفكع

 مف خبلليا الركف المعنكم بالنسبة  ينتفيأىـ  الدفكع الجكىرية التيؼ     

 : لمحدث نعالجيا في النقاط التالية 

 

 سنة على أساس وقت ارتكاب الجرٌمة  13الدفع باحتساب سن : الفرع األول 

      يعتبر ىذا الدفع مف الدفكع اليامة المستمدة مف قانكف اإلجراءات الجزائية 

ذلؾ أف المشرع عند معالجة القكاعد الخاصة بالمجرميف األحداث نص صراحة في 

تككف العبرة في تحديد سف : "  مف قانكف اإلجراءات الجزائية  عمى ما يمي443المادة 

، فالعبرة بيـك كقكع الجريمة ك ليس " رتكاب الجريمة االرشد الجزائي بسف المجـر يـك 

 اقامة الدعكل ، فبالنسبة لمحدث مف الميـ كثيرا تحديد الساعة التي كقعت فيوإتاريخ 
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 م بمغذالجريمة ، ألف الفرؽ بيف الحدث الذم لـ يبمغ سف الثالثة عشر ك الحدث اؿ

.  السف مف األىمية في عدـ قياـ الجريمة لؤلكؿ ك تكقيع العقكبات بالنسبة لمثاني ىذه

 ب ىذا الشأف عمى كجك في      ك قد أكدت المحكمة العميا في إحدل قراراتيا

 قرار مف خبلؿ  المحكمة ك ذلؾ لرتكاب الجريمة عند إحالة الشخص عؿااألخذ بيـك 

إذ ثبت أف المتيـ كاف يبمغ  : " 26790 تحت رقـ 1984 مارس 20 صادر في الو

 ة أحيؿ خطأن إلى جونوؿ مف ثمانية عشر سنة ك أؽمف العمر يـك ارتكاب الجريمة أ

 مف قانكف 45مختصة بمحاكمة البالغيف ال األحداث كما تقتضيو نص المادة 

  . 1"اإلجراءات الجزائية كاف الحكـ الصادر باطبل بطبلنا مطمقا 

 عندما 238287 رقـ 22/02/2000: كذلؾ األمر  بالنسبة لمقرار الصادر في 

جـر يـك ارتكاب الجريمة مف المبادئ ـاعتبر تحديد سف الرشد الجزائي بسف اؿ

القانكنية ك أف تمسؾ قضاة الغرفة الجزائية الختصاصيـ في قضية متيـ تبيف أنو كاف 

قاصرا يـك ارتكاب الجريمة فقد فصمكا في أفعاؿ ليست مف اختصاصيـ ك بذلؾ فإنيـ 

.  2 قرارىـ لمنقضكاأخطئكا في تطبيؽ القانكف ك عرض

                                                 
  . 263ص, 1990سنة ,  العدد الثاني , المجمة القضائية  لممحكمة العميا 1
  .362: ص ,  2001سنة, العدد الثاني ,  العميا  لممحكمة القضائيةجمة  الـ2
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    مع اإلشارة عمى أف القكاعد الخاصة بإجراءات متابعة األحداث ىي مف 

النظاـ العاـ ك يجكز إثارتيا  ك لك ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا ك لك تمقائيا مف 

.  1طرفيا

 

و التربٌة  أ القضاء إال بتدابٌر الحماٌة مالدفع بعد: الفرع الثانً

      ليس مف المعقكؿ مف الناحية المنطقية أف يعامؿ الحدث كالبالغ إذا قاـ 

بأفعاؿ تشكؿ جرائـ ك إف كانت خطيرة كالجنايات ، فالشريعة اإلسبلمية لـ تجز تكقيع 

أية عقكبة جنائية في مرحمة الطفكلة ك أجازت التأديب فقط ، ألنو في ىذه المرحمة 

  ، ك قد يؤثر التأديب أكثر مف تأثير 2يحتاج إلى التأديب أكثر مف احتياجو لمعقكبة

 التأديب عمى طكؿ مرحمة طبؽالعقكبة ألف الطفؿ غالبا ما ال يفرؽ بينيما ، ك م

.  يبمغ الطفؿ الحمـ إلى أف الطفكلة 

ميف فبل س      لكف المشرع الجزائرم قسـ مرحمة الحداثة أك الطفكلة إلى ؽ

 49 ةادـيجكز تطبيؽ أم عقكبات عمى مف يتجاكز سنو الثالثة عشر ك ذلؾ بصريح اؿ

ال تكقع عمى القاصر الذم لـ يكمؿ الثالثة عشر إال تدابير : " مف قانكف العقكبات 

                                                 
 . نفس العدد كالصفحة , العميا  لممحكمة القضائيةجمة  الـ1
: ص ,  1990, عدد الثالث اؿ,  العميا  لممحكمة المجمة القضائية, 54524 تحت رقـ , 1989 مارس 14  قرار صادر في 2

299 . 
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فيذا الدفع مستمد مف نص المادة ك كرد فيو نص كاضح  ." 1 ك التربيةأالحماية 

خاطب فيو المشرع الجزائرم مف يتكلى الفصؿ في قضايا الحدث ك يجكز لمدفاع 

التنبيو إلى ذلؾ  ك جعمو كدفع فعاؿ خاصة إذا أخطأت النيابة في طمب عقكبات باسـ 

المجمع عمى حدث لـ يتجاكز سنو الثالثة عشر ك يجكز كذلؾ إبداء ىذا الدفع أماـ 

 عمى الحدث  في حالة القضاء  لحكـ  قاضي أحداث الدرجة األكلىاإلستئناؼجية 

بعقكبة سكاء كانت جسدية أك مالية، ك ىك مف الدفكع المكضكعية التي يمكف إثارتيا 

ىي مف  بالمجرميف األحداث  اإلجراءات الخاصة ككف ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا 

. النظاـ العاـ 

      ك يدخؿ ىذا الدفع في حالة القضاء بعقكبة عمى حدث دكف الثالثة عشر 

 مف قانكف اإلجراءات 07 فقرة 500ضمف حاالت الخطأ في تطبيؽ القانكف المادة 

 مف قانكف العقكبات لكضكحيا 49الجزائية أك باألحرل الخطأ في تطبيؽ نص المادة 

.   المكضكع ة قضامفك عدـ احتماؿ تفسيرىا 

 مارس 20      ك قد ذىبت المحكمة العميا إلى ذلؾ في قرار ليا صادر في 

متى كاف مف المقرر قانكنا ، أنو ال تكقع عمى القاصر الذم لـ : "  عند نصيا 1984

يكمؿ الثالثة عشر مف عمره ، إال تدابير الحماية أك التربية ك مف ثـ القضاء بما 

 في قضية الحاؿ أف جية  الثابتإذا كاف. د خرقا لمقانكف عيخالؼ ىذا المبدأ م

حداث قد عاقبت المتيـ بالتكبيخ ، في حيف أف ىذا األخير لـ ألاالستئناؼ الخاصة با
                                                 

نما تّتخذ لحماية الطفؿ أك تربيتو  1  .أما غرض العقكبة ىك التقكيـ , كىذه التدابير ليست مف قبيؿ العقكبات كا 
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ا القضاء خرقت ذيكف يبمغ سف الثالثة عشر عند ارتكابو الكقائع المبلحؽ بيا  فإنيا بو

  1."القانكف ك عرضت قرارىا لمنقض 

    

الدفع بعدم التوقٌع اإلكراه البدنً        : الفرع الثالث 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية  في 600  مف المادة      ىذا الدفع مستمد

فقرتيا الثالثة التي لـ تجز تطبيؽ اإلكراه البدني عمى الحدث الذم لـ يبمغ الثالثة عشر 

.  حتى ك لك طبؽ عميو تدابير الحماية أك التربية 

 ديسمبر 30      ك أكدت المحكمة العميا ىذا الدفع في قرار الصادر في 

 مف 03 فقرة 600يككف مخالفا لنص المادة : "  عندما نصت 45726:  رقـ 1986

قانكف اإلجراءات الجزائية ك يتعرض لمنقض قرار غرفة األحداث القاضي باإلكراه 

  2."البدني عمى القاصر لـ يبمغ الثامنة عشر سنة يـك ارتكاب الجريمة المسندة إليو 

 ، 64780 رقـ 1990 مام 15      ك مف ذلؾ أيضا القرار الصادر في 

لمحكمة العميا أف قضاة االستئناؼ قد حكمكا بعقكبة اإلكراه البدني عمى ؿعندما ثبت 

                                                 
1

  .27:  ص ,المرجع السابؽ, نكاصر العايش  

  . 355:  ص, الجزء األكؿ ,المرجع السابؽ .   جيبللي بغدادم 2
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 عميو ال يتجاكز ثمانية عشرة  الطاعف الذم كاف عمره حيف ارتكاب الفعؿ المعاقب

  .  1سنة ، ك بذلؾ قد خالفكا القانكف

 حتى كلـ بمغ 2       فيفيـ مف ذلؾ أف اإلكراه البدني ال يطبؽ عمى األحداث

تكلى الدفاع عف المتيـ أف يتنبو إلى ممف  الحدث سف الرشد عند محاكمتو ، فعمى 

.  سنو عند المحاكمةب فالعبرة بسف الحدث عند كقكع الجريمة ال ,ذلؾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 234:   ص, 1992 سنة ,العدد الثالث . لمحكمة العميا المجمة القضائية ؿ 1

كتذىب قكاعد بكيف إلى ضركرة كجكد التخصص داخؿ الشرطة في معاممة األحداث كذلؾ بتمقي تدريب كتعميـ خاص ؛  2
Nations unies , Etude D evalustion du systeme judiciaire ivoirien ( L enfan delinquante en cote 
d ivoire) , juin 2007 , page 16.  
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المطلب الثالث 

 رقابة المحكمة العلٌا على الدفع بصغر السن

 

تيا بيف الحدث دكف الثالثة عشر ا      لـ تفرؽ المحكمة العميا مف خبلؿ قرار

كالحدث دكف الثامنة عشر في بسط رقابتيا عمى جميع اإلجراءات المتبعة في قضايا 

.  األحداث مف ناحية االختصاص إلى إجراء المحاكمة اتكمتابع

    فعف طبيعة القكاعد المتعمقة باالختصاص اعتبرتيا مف النظاـ العاـ كيترتب 

:  ممؼ  رقـ 1984 مارس 20قرار الصادر في  )عمى مخالفتيا البطبلف المطمؽ 

26790)1 .  

تيا خاصة تخضع لقكاعد خاصة اجراءإ      أما عف محاكـ األحداث فجميع 

ىي مف النظاـ العاـ ك يمكف إثارتيا في أية مرحمة كانت عمييا الدعكل ك لك تمقائيا 

 . 2(54524 ممؼ رقـ 1989 مارس 14قرار صادر في  )مف طرؼ المحكمة العميا 

                                                 
 . 263:  ص, 1990 سنة , 02 العدد , المجمة القضائية لممحكمة العميا 1
 . 299:  ص, 1990سنة ,  02 العدد ,  المجمة القضائية لممحكمة العميا 2
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احتراـ ذلؾ عدـ       كحضكر المحامي مع الحدث أمر يرتب النقض في حالة 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية كجكب حضكر المتيـ الحدث ك 461فقد ألزمت المادة 

 فعمى القرار الصادر مف غرفة األحداث أف يشير إلى ,معو نائبو القانكني ك محاميو 

اسـ المحامي الذم قاـ بالدفاع عف الحدث القاصر ك حضكره بجانبو ك إال ترتب عمى 

      .1 (22176 ممؼ رقـ 1981 مام 05قرار صادر  )ذلؾ النقض 

      كذلؾ األمر بالنسبة ألىمية التقاضي ، فبل يجكز التصريح بالطعف مف 

. ذلؾ يرتب عدـ قبكؿ الطعف شكبل أف الحدث ك  شخص مف

      ك يستخمص مف ذلؾ أف الدفع بصغر السف بالرغـ مف ككنو دفعا 

 ك 2 مكضكعيا كما أسمفنا التكضيح إال أنو مف الدفكع الجكىرية الماسة بالنظاـ العاـ

بذلؾ يمكف إثارتيا في أم مرحمة مف مراحؿ الدعكل ك لك ألكؿ مرة أماـ المحكمة 

.  لـ يثره أطراؼ الدعكل لكالعميا ، كما يمكف ليذه األخيرة إثارتو مف تمقاء نفسيا ك

 

 

 

                                                 
 . 353: ص,  الجزء األكؿ , المرجع السابؽ , جيبللي بغدادم 1
كيذىب الرأم الراجح في الفقو إلى أف رد فعؿ المجتمع في الجريمة المرتكبة مف الحدث الذم يقؿ سنو عف السبع سنكات  2

  .618ص , مرجع سابؽ , الدفكع الجنائية , سكل تكقيع التدابير التي تعتبر مف قبيؿ التربية فقط ؛ عبد الحميد الشكاربي 
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الفصل الثالث 

 الّدفع باإلكراه و حالة الضرورة

 

كلية الجزائية نجد اإلكراه ك حالة ؤ لممس اليامة النافية       مف الدفكع 

م كمتا الحالتيف تتأثر إرادة الفاعؿ نافية بذلؾ الركف المعنكم إما بسبب ؼالضركرة ، ؼ

 ك يعني ذلؾ أنو  , آخر ال دخؿ لئلنساف فيومءفاعؿ ك ىك يككف شخصا أـ بسبب ش

ال يجكز لمشخص أف يدفع بغياب إرادتو ك انتفاء مسؤكلية أفعالو بسبب تناكلو العمدم 

لمختمؼ المسكرات ألف القضاء ك بالرغـ مف تأثير المكاد المسكرة عمى الحالة العقمية 

. لمشخص كعمى إدراكو إال أنو لـ يدخميا ضمف الحاالت النافية لممسؤكلية الجزائية 

ت المحكمة العميا في شأف حالة السكر عمى ض      ك بناء  عمى ذلؾ فقد ؽ

  ضمف العكامؿ النافية لمركف المعنكم لمجريمة كلك كاف فقد اإلدراؾ تاّماأنيا ال تدخؿ

طالما أف السكر حصؿ باختيار الفاعؿ ألف القكؿ بخبلؼ ذلؾ يتعارض مع أحكاـ 

ديننا الحنيؼ ك قكاعد األخبلؽ ك اآلداب العامة ك ما تقتضيو السياسة الجنائية 
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 1975 يناير 21: لمكافحة اإلجراـ ك اإلدماف ، ك قد بيف ذلؾ  القرار الصادر في 

    لمفاعؿ  المسؤكلية الجنائية ف أ مف الغرفة الجنائية األكلى   9895  تحت رقـ

 ثبت أف فقد الشعكر ك اإلدراؾ كقت ارتكاب الفعؿ كاف راجعا إلى تىفي ـتتزكؿ ك تف

ير غ أك أخذىا عمى قيرالمتيـ ؿ أعطيت ةردّ  أك مخ ناتجة عف مكاد مسكرةحالة سكر

   . 1عمـ منو

      فكضح القرآف أف السكر االختيارم ال ينفي المسؤكلية بينما يدخؿ ضمف 

 .  دكف رضاه قيرا يفرض عمى مرتكب الجريمة  الذمحاالت اإلكراه المادم السكر

ك لتكضيح ىذيف الدفعييف نتطرؽ في مبحث األكؿ إلى الدفع باإلكراه ك في 

المبحث الثاني إلى الدفع بكجكد حالة الضركرة مع تكضيح دكر كؿ مف الدفعييف في 

 .نفي الركف المعنكم لمجريمة ك بالتالي نفييا 

 

 

 

 

 

                                                 
   .163 ص  , الجزء الثاني ,  المرجع السابؽ ,  جيبللي بغدادم 1
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المبحث األول 

 الدفع باإلكــراه

  

 أماـ القضاء بالرغـ مف أىميتو ك 1 فؿ الكثير عف إثارة ىذا الدفعيغ      

تأثيره في سير الدعكل ك يرجع ذلؾ إلى صعكبة إثبات تحقؽ شركط ىذا الدفع مف 

 األىمية كالصغير أك عديمي أشخاص  الجناةجية كمف جية أخرل غالبا ما يستخدـ

المجنكف دكف الحاجة إلى استخداـ أشخاص كاممي األىمية ك الضغط عمييـ الرتكاب 

الجريمة ، فالكسائؿ المستخدمة في إحداث اإلكراه في نفس أك جسد مرتكب الفعؿ 

 مف ارتكب فعؿ اإلكراه ارتكاب  عمىالمجـر تعد في حد ذاتيا جرائـ ك ال يصعب

. الجريمة بنفسو دكف الحاجة إلى مف يقـك بيا مقامو 

غـ مف ذلؾ نجد صكر عديدة لئلكراه نحاكؿ بيانيا في ىذا المبحث ر      ك باؿ

 .بعد أف نعرؼ ىذا الدفع ك نبيف شركطو 

 

                                                 
مبادمء القسـ , ؛ رؤكؼ عبيد " أف الضركرات تبيح المحظكرات " إلى قاعدة - أم الدفع باإلكراه–يرجع أساس ىذا الحؽ  1

  . 529ص , مرجع سابؽ , العاـ مف التشريع العقابي 
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المطلب األول 

 تعرٌف الدفع باإلكراه

 

 مف 48       يعتبر مف الدفكع اليامة المكضكعة كالمستمدة مف نص المادة 

ال عقكبة عمى مف اضطرتو إلى ارتكاب الجريمة : " قانكف العقكبات بحيث تنص عمى 

". قكة ال قبؿ لو بدفعيا 

      فبل يفيـ مف ظاىر النص أف ىذا الدفع يدخؿ ضمف الدفكع المانعة مف 

 ال عقكبة في أكؿ نص المادة ، ألف مكانع العقاب تتدخؿ بعد لفضالعقاب لكركد 

ببلغو إلتحقؽ الجريمة فتمنع تكقيع العقكبة بنص خاص صريح كمف يعفى مف العقاب 

.  عف كجكد أم اتفاؽ الرتكاب جرائـ السمطات

تكب الفعؿ ك بالتالي يمنع تكقيع ر كجكد أم مسؤكلية لـعبينما الدفع باإلكراه يمف

. العقكبة 
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 ككف أماـ إكراه فف      ك قد يكقع فعؿ اإلكراه عمى جسـ مرتكب الجريمة 

ككف أماـ إكراه ف ، ك قد يككف عمى نفس مرتكب الفعؿ دكف المساس بجسمو ؼدمما

. معنكم 

 عمى الشخص مقاكمتيا يؿ كيعرؼ اإلكراه المادم عمى أنو قكة مادية يستح

 . 1تسيطر عمى أعضاء جسمو ك تسّخرىا في عمؿ أك امتناع يعاقب عميو القانكف

كما عرؼ أيضا عمى أنو تعرض المرء لقكل مادية خارجية تعدـ إرادتو كتحممو 

.  2 القياـ بالكاقعة اإلجراميةعمى 

      أما اإلكراه المعنكم فيك قكة تصيب معنكيات الشخص المكره فتحد مف 

  3.رر جسيـ كشيؾضحرية اختياره فتتمثؿ عمى شكؿ خكؼ مف كقكع خطر أك 

 إال أف جانب  ,4       ك ميما كاف اإلكراه مادم أك معنكم فإنو يعدـ اإلرادة

 بؿ أنو يمتد إلى أف يعدـ الركف تماما يرل بأف اإلكراه المادم يعدـ اإلرادة فقومف اؿ

 يمسؾ بيد آخر مجبرا إياه عمى التكقيع عمى كثيقة رسمية دكف رضاه  ، مفؾ, المادم 

                                                 
, 1969شراؼ الدكتكر أحمد سركر، مناقشة سنة إ ,اه  حالة الضركرة في قانكف العقكبات ، رسالة دكتكر,براىيـ زكي أخنكخ إ 1

  .77ص, جامعة األزىر
 . 319: ص ,  المرجع السابؽ , عبد ا سميماف 2
 . 63:  ص ,المرجع السابؽ ,  ممدكح عزمي3
أما مف كاف في حالة , كالفرؽ بيف اإلكراه المعنكم كحالة الضركرة أف الخاضع لئلكراه المعنكم يحّدد لو السمكؾ المطمكب منو  4

  .564ص , مرجع سابؽ , شرح قانكف العقكبات , ضركرة فبل يحّدد لو ذلؾ ؛ محمكد نجيب حسني 
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 إرادة  القياـ بفعؿ التكقيع ك ليس لو كذلؾ إرادة القياـ قفالشخص المكره ىنا ليس ؿ

. باألفعاؿ المادية ك بالتالي يعدـ الركف المعنكم 

      بينما المكره إكراىا معنكيا لو جزء مف اإلرادة في  أف يتحّمؿ الخطر 

إلى حبسو لحممو ب المجكء الرتكاب الجريمة ، كمف ييدد بقتؿ كلده أك  عفعكضا

رتكاب الجريمة تمبية ارتكاب الجريمة ، أك مف يشير المسدس في كجيو ك ال يجد إال ا

. لرغبات المكِره 

 معنكيا ـ      لكف يبؽ الدفع باإلكراه مف الدفكع الجكىرية سكاء كاف ماديا أ

.  تكلى تكضيحيا في مطمب آخرسفبشرط تحقؽ شركط الدفع ك التي 

      ك المطمع عمى نص المادة التي بينت اإلكراه كمانع مف مكانع المسؤكلية  

غـ مف أف المفظ األصح ك الذم ر باؿ1 "ال عقكبة : "نصت في أكؿ الفقرة عمى لفظ 

ألف النص قصد الشخص " ال جريمة " كاف مف األجدر بالمشرع أف يطمقو ىك لفظ 

ككف أماـ جريمة في منظكر فالذم اضطرتو الرتكاب الجريمة قكة ال قبؿ لو بارتكابيا ؼ

.  القانكف لكف ليست ىناؾ جريمة بالنسبة لمف أكره عمى ارتكاب الفعؿ المككف ليا 

      ك قد أكدت المحكمة العميا عدـ مسؤكلية الفاعؿ الذم كقع عميو اإلكراه 

    : نصيا ب 18781:  في الممؼ رقـ 1978 جكيمية 04بمكجب القرار الصادر في 

                                                 
ال جريمة إذا دفع إلى ارتكابيا قكة ال قبؿ لمفاعؿ : "  مف قانكف العقكبات ليصبح كالتالي 48أرل ضركرة تعديؿ نص المادة  1

 " .بدفعيا 
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 مف قانكف 48إف اإلكراه سبب مف أسباب عدـ المسؤكلية طبقا ألحكاـ المادة " 

طالما أنو .  محؿ سؤاؿ مستقؿ ك مميز  يككفلذلؾ فإنو ليس مف البلـز أف. العقكبات 

 . 1" مذنب ةرج ضمنيا في السؤاؿ الرئيسي المتعمؽ باإلرادة تحت كمـدمف

      ك بذلؾ فإف مف كقع عميو إكراه أّدل بو إلى ارتكاب الجريمة فبل عقاب 

 يغيب الركف المعنكم أك  كبغياب ىذه األخيرة2 عميو بناء عمى غياب مسؤكلية الجزائية

 .إرادة ارتكاب الفعؿ 

 

المطلب الثانً 

 شروط الدفع باإلكــراه

  

      كغيره مف الدفكع المكضكعية ، فإف الدفع باإلكراه يشترط فيو مجمكعة مف 

الشركط العامة التي تمـز لتحققو ك يككف منتجا ، ككجكب التمسؾ بو ك أف يثار قبؿ 

إقفاؿ باب المرافعة ك كجكب إثارتو بشكؿ كاضح ، فيذا الدفع تشترط فيو كذلؾ 

                                                 
 . 96:ص,  الجزء األكؿ , المرجع السابؽ , جيبللي بغدادم 1
فالكضع القانكني بالنسبة لمعذر المعفي أف الجريمة ثابتة بكافة أركانيا كشركطيا كال يدفع إال بامتناع العقاب عمييا ؛ لمتفصيؿ  2

إشراؼ األستاذ محمكد , رسالة دكتكراه , النظرية العامة لؤلعذار المعفية في القانكف الجنائي , عماد فتحي السباعي , أكثر 
  .749ص  , 1986, جامعة القاىرة , نجيب حسني 
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مجمكعة مف الشركط الخاصة بو حتى ينتج أثره المرجك منو في انتفاء المسؤكلية 

 : الجزائية ، تتكلى تكضيح ىذه الشركط فيما يمي 

 

 

 

 أن تكون القوة مما ال ٌمكن مقاومتها : الفرع األول 

      يظير ىذا الشرط ك يتجمى بصكرة كاضحة ك جمية في حالة اإلكراه 

 فسرىا عمى فمالمادم ، ذلؾ أف القكة في اإلكراه المعنكم ال يمكف تصكر مقاكمتيا لتأث

الفاعؿ ، بينما القكة المادية المكقعة عمى الفاعؿ فيمـز لصحة الدفع باإلكراه أف ال 

فإذا احتفظ بشيء مف حرية اإلرادة خرج األمر عمى  , تككف القكة مما يمكف مقاكمتيا

 استطاع الفاعؿ مقاكمتيا ، فبل يجكز لو كيستكم األمر إف ، 1أف يككف حالة إكراه 

 .الدفع باإلكراه لعدـ تكافر ىذا الشرط الميـ 

 

أن تكون القوة غٌر متوقعة   : الفرع الثانً  

ف ع      قضت محكمة النقض الفرنسية عمى أف البحار المتيـ بالتخمؼ 

اإللتحاؽ بسفينتو ليس لو أف يدفع التيمة بالقكة القاىرة ك المتمثمة في القبض عميو 
                                                 

  .120ص  , 2000, القاىرة , دار النيضة العربية , قانكف العقكبات القسـ العاـ , جميؿ عبد الباقي الصغير  1
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  فكاتحتىلضبطو في حالة سكر في طريؽ عاـ ك ظؿ محجكزا في مركز الشرطة 

  . 1بحار السفينة إ كقت

      في نظر المحكمة الفرنسية فإف بحار السفينة كاف عميو أف يتكقع تأخره 

 ، ك بالتالي فإف حجزه  فتكبع بالسكر العمنيعف السفينة عندما شرب في طريؽ عاـ

كف الحدكث ك بالتالي ال يجكز لو ـمف طرؼ رجاؿ الشرطة ىك أمر متكقع أك ـ

. بكجكد إكراه  االحتجاج 

      ك مف ذلؾ فإف الدفع باإلكراه ال ُيحدث أثره إذا كاف المكره متكقعا لحدكث 

 . ك مع ذلؾ لـ يتخذ السبؿ ك الطرؽ لتجنب ذلؾ 2 ىذا اإلكراه

 

أن ٌمس فعل التهدٌد شخص الفاعل أو عزٌز على نفسه  : : الفرع الثالث

      ينطبؽ ىذا الشرط في حالة اإلكراه المعنكم ألف اإلكراه المادم يكقع 

مباشرة عمى جسـ الفاعؿ، بينما اإلكراه المعنكم فيقع في نفس المكره مما يؤثر في 

 عميو أك  ك يضطره بذلؾ إلى ارتكاب الجريمة نتيجة التيديد الذم قد يحصؿ3 إرادتو

                                                 
  .82:  ص , إبراىيـ زكي أخنكخ ، المرجع السابؽ 1
أك كمف , كمف يعمـ بتعرضو لنكبات صرع مفاجئة كيقكد السيارة فيصاب بالنكبة فيؤدم إلى حادث يعرض الركاب لمخطر  2

فبل يجكز لو , يعمـ بأف جكاده مف النكع الجامح الذم ينزعج عند سماع السيارات فيمتطيو في الطريؽ فيصيب شخصا فيقتمو 
  .121ص , المرجع السابؽ , التحجج بالقكة القاىرة ؛ جميؿ عبد الباقي الصغير 

  .563ص , المرجع السابؽ , محمكد نجيب حسني  3
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 عزيز عميو كالتيديد بقتؿ اإلبف أك حجز األب ، فإف كاف التيديد كاقعا عمى شخص

 .عمى شخص ال يمت بأم صمة مباشرة لمفاعؿ فبل يجكز لو االحتجاج بكجكد إكراه 

 

 

 

المطلب الثالث 

 تعلق الدفع باإلكراه بالنظام العام

 

ألثر ؿ      مف الميـ جدا مناقشة مدل تعمؽ الدفع باإلكراه بالنظاـ العاـ نظرا 

الذم يرتبو ىذا األخير مف إعداـ المسؤكلية الجزائية بالنسبة لمف تكفرت فيع شركط 

. الدفع 

      ك مف خبلؿ ما سبؽ دراستو نجد أف ىناؾ نكعيف مف الدفكع يمكف إثارتيا 

في حالة كجكد إكراه عمى الجاني ، األكؿ بكجكد إكراه مادم ك الثاني متمثؿ في الدفع 

ف إثبات كجكد ىذا اإلكراه يتطمب فيمف أثارىما مناقشة تكافر  بكجكد إكراه معنكم ، كا 

. نتج الدفع أثره أشركط كؿ منيما ك إال لما 
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      فيذه المناقشة تتطمب خكضا في مجريات الدعكل ك بحثا في كاقعيا مما 

يجعؿ الدفع باإلكراه مف الدفكع المكضكعية التي يجب أف تثار أماـ قاضي المكضكع ، 

ك ال يمكف إثارتيا ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا إال ما تطمب إثارتو في عدـ تطرؽ 

قاضي المكضكع لو في حالة الدفع بو سكاء قبكال أك رفضا ، أك نقص أك قصكر في 

. يب الحكـ أك القرار القاضي بعدـ قبكلو بتس

 بالنظاـ ا      كبذلؾ فإف الدفع باإلكراه المادم أك المعنكم ال يتعمؽ أم منيـ

 يمكف  ك عمى مف أثاره أف يتمسؾ بو حتى ,ك إنما يتعمقاف بمصمحة الخصـك فقط

 . أماـ المحكمة العميا إثارتو

 عف طريؽ تعريؼ 18781 فنجد القضاء الجزائرم في القرار المبيف سابقا رقـ 

 فيـ لالدفع باإلكراه لـ يشترط كجكب طرح سؤاؿ خاص بكجكد حالة اإلكراه ، بؿ يكتؼ

 فإف ,ة افعدـ كجكد اإلكراه مف خبلؿ اإلجابة اإليجابية عمى السؤاؿ المتعمؽ باإلد

 .استجاب القاضي لو بالقبكؿ فإف الحكـ سيككف البراءة النعداـ المسؤكلية  الجزائية 
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المبحث الثانً 

 الدفع بحالة الضرورة

 

كؿ اعتبار حالة الضركرة مف  مكانع المسؤكلية أك ح      اختمفت آراء الفقياء 

 ذلؾ لعدـ النص عمى ىذه الحالة في قانكف دّ بب مف أسباب اإلباحة ، ك مرس

. لعقكبات ا

ا دراسة الدفكع فالمكضكعية يفرض عميالدفكع       لكف مكضكع استنباط 

اليامة المستخرجة مف الركف المعنكم ، ك بما أف كجكد الضركرة في كاقع الحاؿ ال 

.  بتكافرىا مف باب أكلى دفعمفر منو فإف اؿ

      فبالرغـ مف عدـ كجكد نص صريح في قانكف العقكبات ينظـ حالة 

حالة  ختبلفا كميا عف اة ك التي تختمؼ ـال أنو يعتبر مف الدفكع اليا إالضركرة 

. اإلكراه 
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 ميزاتو إيجاد تعريؼ دقيؽ ليذا الدفع مع تكضيح مبحث      فنحاكؿ في ىذا اؿ

. ك شركط إثارتو 

 

 

المطلب األول 

 تعرٌف الدفع بحالة الضرورة

كأف يقاؿ بعدـ , تعتبر الضركرة كمانع مف مكانع المسؤكلية مف النظريات القديمة 

اعتباره سارقا مف سرؽ في حالة مجاعة رغيفا مف الخبز ألنو يفقد حرية اإلختيار فبل 

 . 1يخضع إال لغريزة حب البقاء التي تكّجيو نحك ارتكاب الجريمة 

 نصت الشريعة اإلسبلمية عمى إباحة بعض األفعاؿ التي ىي في حقيقتيا كقد  

نادا إلى اضطرار الشخص ليا ، ك يمكف حصر ىذه األفعاؿ في تسإمحظكرة شرعا ، 

 :  2حاالت خمسة ك ىي

. رار إلى تناكؿ المحظكر مف مطعـك أك مشركب طاإلض -1

 . مف أمكر العبلج  كغيرىا مف األدكية المحضكراالضطرار إلى مباشرة -2

 . أك فعؿ فاحشة  نفساالضطرار إلى إتبلؼ -3
                                                 

  .520ص , مرجع سابؽ , مبادمء القسـ العاـ مف التشريع العقابي , رؤكؼ عبيد  1
  .402:  ص, المرجع السابؽ , خمكد سامي عزارة آؿ معجكف 2
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 .لى أخذ الماؿ أك إتبلفو إاالضطرار   -4

. االضطرار إلى قكؿ الباطؿ  -5

      ك نجد أف ما يتكافؽ مع ما جاءت بو التشريعات الكضعية مف عقاب ىما 

فييا  محظكرة شرعا ك الجزاء  الحالتاف الثالثة ك الرابعة أما باقي الحاالت فيي 

. أخركم 

  لة الضركرة ك مف ذلؾا      ك ىناؾ آيات قرآنية دّلت بشكؿ كاضح عمى ح

إنما حـر عميكـ الميتة ك الدـ ك لحـ الخنزير ك ما أىؿ بو لغير ا  ﴿:  تعالى  قكلو

 :  ، ك قكلو تعالى1 ﴾ إف ا غفكر رحيـ  عميوفمف اضطر غير باغ ك ال عاد فبل إثـ

 أىؿ لغير ا بو ك المنخنقة ك احرمت عميكـ الميتة ك الدـ كلحـ الخنزير ك ـ ﴿

المكقكذة ك المتردية ك النطيحة ك مؿ أكؿ السبع إال ما ذكيتـ ك ما ذبح عمى النصب 

قمكا باألزالـ ذلكـ فسؽ اليـك يئس الذيف كفركا مف دينكـ فبل تخشكىـ ك سف تستأك 

اخشكف ، اليـك أكممت لكـ دينكـ كأتممت عميكـ نعمتي ك رضيت لكـ اإلسبلـ دينا ، 

 . 2﴾ رحيـ  غفكر  ا   فإف فمف اضطر في مخمصة غير متجانؼ إلثـ

                                                 
  .173: اآلية .  سكرة البقرة 1
  .03: اآلية .  سكرة المائدة 2
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بالنسبة لممشرع الجزائرم فبل نجد لو أم نص عمى حالة الضركرة ك أما       

ال يعني ذلؾ أف ىذه الحالة ال تتكفر في المجتمع بؿ ىي مكجكدة ك ينبغي تحديدىا ك 

. البحث فييا مف خبلؿ آراء الفقياء في ذلؾ 

عبد ا "  قانكف العقكبات اقترح األستاذ  عميو الذم ىكص      ك تفاديا لمنؽ

 مف قانكف العقكبات ك إضافة فقرة أخرل تنص عمى 48تعديؿ نص المادة " سميماف 

ال عقكبة عمى مف اضطرتو إلى ارتكاب  : "  كالتاليحالة الضركرة فيصبح نص المادة

ا ، ك ال عقكبة عمى مف ألجأتو إلى إرتكاب الجريمة عالجريمة قكة ال قبؿ لو بدؼ

 نفسة أك غيره أك مالو أك ماؿ غيره مف خطر جسيـ يكشؾ أف يقع إذا لـ قايةضركرة ك

   ، ك بذلؾ يككف نص المادة كامبل أسكة 1"يكف لو دخؿ في حمكلو ك ليس بقدرتو منعو

. بالمشرع الفرنسي 

ك بالمقابؿ نجد أف المشرع المصرم نص صراحة عمى حالة الضركرة مف خبلؿ 

مة ألجأتو إلى مال عقاب عمى مف ارتكب جر: "  مف قانكف العقكبات 61المادة 

نفس عمى كشؾ الكقكع بو اؿ  نفسو أك غيره مف خطر جسيـ عمى يةارتكابيا ضركرة كقا

."   منعوتوتو دخؿ في حمكلو ك ال في قدردأك بغيره ك لـ يكف إلرا

                                                 
  . 326:  ص , المرجع السابؽ , عبد ا سميماف 1
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      ك ىناؾ مف عرؼ حالة الضركرة بأنيا الحالة التي يككف فييا اإلنساف 

 . 1 خطر أك ضرر جسيـ عمى كشؾ الكقكع ءلى ارتكاب الجريمة لدرإ امضطر

      أك ىي حالة تعرض الشخص لضرر جسيـ ال سبيؿ لدفعو إال بارتكابو 

 2.لفعؿ محظكر أك فعؿ مجـر قانكنا 

حالة التي يككف فييا الشخص مضطرا الرتكاب اؿ      فحالة الضركرة ىي 

 خطر عمى نفسو أك مالو أك عمى نفس الغير أك ماؿ الغير ، مع صدكر ءالجريمة لدر

فعؿ اإلنساف ، ك بذلؾ نميز الضركرة عف حالة الدفاع بالخطر مف عمؿ الطبيعة ال 

. الشرعي ك عف اإلكراه المعنكم الذم يككف صادر مف إنساف 

      ك مما سبؽ نجد أف الدفع بكجكد حالة الضركرة مف الدفكع اليامة ، التي 

 العقاب عميو ، ك  تكقيعمف شأنيا نفي المسؤكلية عف  مرتكب الفعؿ ك بالتالي عدـ

 ، ك إسقاط 3 يتضح أف البحث في تكافرىا ال يككف إال في البحث عف مكضكع الدعكل

 ؤثرة فيك مف الدفكع المكضكعية اليامة الـ,شركط الضركرة عمى الكقائع المتابع بيا 

في تككيف الركف المعنكم يجب إثارتو إجرائيا أماـ قاضي المكضكع في المرافعة ك ال 

لتمحيص مف ايككف عمى شكؿ دفع شكمي لتعمقو بالمكضكع ك تطمب كجكد البحث ك 

 .قبؿ قاضي المكضكع 
                                                 

  .314: ص , 2000,   المعارؼ ة منشأ, البراءة ك عدـ العقاب في الدعكل القضائية , عبد الحكيـ فكدة 1
  .51:  ص,  المرجع السابؽ, ممدكح عزمي2
كالدفع بحالة الضركرة كغيره مف الدفكع المكضكعية ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ كيجب عرض عمى محكمة المكضكع قبؿ التمسؾ  3

  .643ص , المرجع السابؽ , بو أماـ محكمة النقض ألنو ال يجكز ذلؾ أماميا ألكؿ مّرة ؛ إيياب عبد المطمب 



 -213-  

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثانً 

 شروط الدفع بحالة الضرورة

 

      مف الطبيعي أف إثارة الدفع المنتج في الدعكل ال يككف لو أثر فييا ك 

 إال بعد تكافر شركطو القانكنية التي ال تدع مجاال لمقاضي سكل  منياتحقيؽ غايتو

 تكافرىا ك التأكد منيا  يجبلة الضركرة شركطاإجابتو ك القضاء بما طمب منو ، فمح

 : قبؿ إثارتيا كدفع أماـ قاضي المكضكع ك ىي 

 

 الخطــر: الفرع األول
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      ال يمكف اعتبار أم خطر مكجب لمدفع بكجكد حالة الضركرة بؿ ينبغي 

. لخطر ؿأف يككف ىذا الخطر جسميا بدرجة معينة تؤدم بصحة الشخص أك حياتو 

      فاإلحساس العارض بالجكع ال يبرر سرقة الطعاـ ، إال إذا ىدد ىذا الجكع 

 مف تيمة "MENARD"ؿ ما ذىب إليو القضاء الفرنسي في تبرئتو المرأة ثالحياة ، ـ

.  1سرقة رغيؼ الخبز ، ألف خطر المكت جكعا كاف ييددىا ك ييدد ابنيا

      كما أف الخطر الجسيـ يجب أف يمس النفس دكف الماؿ فبل يمكف الدفع 

الذم أراد أف يستر عرضو بسبب المبلبس لممتيـ بكجكد الضركرة لدفع تيمة سرقة 

 شّراح القانكف قاستيبلء عصابة مف المصكص عمى جميع  مبلبسو  ك ىك انتقاد كجو

في حصر الضركرة في مساسيا بالسبلمة الجسدية دكف الماؿ أك سبلمة العرض 

. كمثالنا السابؽ 

      ك مف األمثمة عمى رفض حالة الضركرة ك التي ارتأينا تقديميا لكثرتيا 

في كقتنا الحالي ىي قيادة السيارة في حالة سكر ، فقد ذىبت أحد المحاكـ األمريكية 

إلى أف استيقاظ احد المسافريف بسيارتو ليجد السائؽ قد غادر السيارة ك ىي تسير 

ثبلث ـ مف أنو كاف مخمكرا إال أنو نجح في قيادة السيارة لمسافة غبدكف سائؽ ، فبالر
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ق المحكمة بتيمة قيادة أدانتاردة حتى أكصميا إلى حافة إحدل المراعي ، ؼمئة م

 . 1السيارة في حالة سكر

      فبالرغـ مف كجكد خطر ييدد نفس الجاني في ىذا المثاؿ إال أف جريمة 

قيادة السيارة في حالة سكر تبقى قائمة ككاف عمى الجاني حسب ىذا الحكـ ألف يترؾ 

السيارة حتى تتكقؼ لكحدىا ك ىك عمى األرجح ما كاف ليذىب إليو المشرع الجزائرم 

 ك تبقى الظركؼ المحيطة بكاقعة قيادة ,ماداـ ال يكجد ىناؾ نص يقر حالة الضركرة 

 .السيارة دكف رخصة ما ىي إال ظركؼ تخفيؼ

 

 

الّتناسـب   : الفرع الثانً 

 إثر ب األـ قتؿ الطبيذافإ,  2      التناسب ىك المكازنة الصحيحة بيف األضرار

 تنحرؼ  لمفنقاذ الصغير ، كذلؾ األمر بالنسبةإكالدة عسرة فإف فعمو ال يتناسب مع 

غـ مف ر فباؿ,بو السيارة فيكجييا إلى مجمكعة مف األشخاص تفديا لصدـ شخص كحيد 

تكافر الخطر الذم ييدد نفسو ك ىناؾ ضركرة القياـ بالفعؿ إال أف فعمو ال يتناسب بيف 

. الضرريف ، الضرر الذم يريد تفاديو ك الضرر الذم تسبب  بإحداثو 
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 ,        فبل يثار الدفع بكجكد الضركرة إذا لـ يتكفر فيو مكازنة بيف األضرار 

ك ىذه المكازنة مكككلة إلى قاضي المكضكع ، ففي بعض الحاالت قد تتقارب األضرار 

ب الضرر الذم تسبب بو م التقديرية في تغؿتوعماؿ سمطإكثيرا مما يقع عمى القاضي 

 .ك بالتالي األخذ بالضركرة أـ العكس 

 

الفعل الضروري  :  الفرع الثالث 

      باإلضافة إلى ك جكد شرط الخطر ك التناسب لمف يدفع بالضركرة فيناؾ 

كسيمة الكحيدة لدفع ىذا الخطر الحاؿ اؿشرط الفعؿ عمى أف يككف الفعؿ المجـر ىك 

.  عرض لو نفسو أك نفس غيرهتالذم ت

 الجريمة فالضركرة التي تسقط المسؤكلية عف الشخص كتدفعو إلى ارتكاب     

ؿ دخىي كقاية نفسو أك غيره فقط دكف الماؿ مف خطر جسيـ يتيدده ك لـ يكف إلرادتو 

.  1في حدكثو

 أنو ال دخؿ لمفاعؿ في إحداث الخطر الجسيـ، ك في ذلؾ تتكافؽ حالة بمعنى

الضركرة مع الدفاع الشرعي في مسألة الفعؿ الضركرم ك ال تعتبر الضركرة 

الضركرة الحالة لمدفاع "  منو 39المنصكص عمييا في قانكف العقكبات بنص المادة 

ىي نفسيا حالة الضركرة ك التي تختمؼ عنيا في أف الخطر في الدفاع " المشركع 
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 فقط ك يككف صادرا مف الطبيعة فيمس النفس خطر الضركرة مايمس النفس أك الماؿ أ

 رء الدفاع الشرعي فيما يتكافقاف فقط في لزـك الفعؿ لد عميوال مف إنساف كما  ىك

 .الخطر

 

 

 

 

 

المطلب الثالث 

 أثــر الدفع بحالة الضرورة

 

     بالنسبة لسير الدعكل إجرائية      يرتب الدفع بكجكد حالة الضركرة آثار 

 . عمى الجريمة اك أخرل مكضكعية متعمقة بأثره

 

 ٌةئاآلثار اإلجرا: الفرع األول
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 عدـ التطرؽ ليذا الدفع قبكال أك رفضا إذا 1 عد إخبلال بحقكؽ الدفاعم -     

ثبت التمسؾ بو بشكؿ جاـز ك ثابت أماـ قاضي المكضكع الذم يككف مطالبا بالرد 

. ا بعمى ىذا الدفع بما يفند الدليؿ المثبت لو عند تأسيس الحكـ ك إال كاف معي

فإف المساس بحقكؽ الدفاع يعد كجيا مف أكجو النقض كما ذىبت لذلؾ المحكمة 

إذا : "  ك مما جاء فيو 33186:  رقـ 03/04/1984العميا في قرار صادر ليا في 

 أنو ال يجكز لمحكمة مف قانكف اإلجراءات الجزائية 306م نص المادة دّ كاف مؤ

 غير مذككر في قرار اإلحالة إال بعد سماع طمبات شدداالجنايات أف تستخمص ظرفا ـ

النيابة ك شرح أكجو الدفاع بشأنو ، فإف القضاء بخبلؼ ىذا المبدأ يترتب عميو 

  ال يشيراإلخبلؿ بحقكؽ الدفاع ك الخطأ في تطبيؽ القانكف ، ك أف محضر المرافعات

إلى أف الدفاع قد أعطيت لو الكممة في ذلؾ ، ك لـ يتمكف مف الكممة لتدارؾ التيمة 

ك . الجديدة المكجة لو مما أدل إلى المساس بحقكؽ الدفاع ك ىك ما ال يجكز قانكنا 

 ك في محمو ك مكجبا ام بيذا الكجو يككف سديدعف الفإ كاف األمر كذلؾ ؼتىـ

  2."لمنقض

 فيخضع لتقدير 3 تعمؽ بالنظاـ العاـت  ىك مف الدفكع المكضكعية التي ال -

محكمة المكضكع التي يجب عرضو عمييا قبؿ إثارتو أماـ المحكمة العميا ك التي ليا 

                                                 
  .642ص , المرجع السابؽ , إيياب عبد المطمب  1
  .1989: سنة,  العدد األكؿ , 1982 سنة , العدد األكؿ , المجمة القضائية لممحكمة العميا 2
  .643ص , المرجع السابؽ , إيياب عبد المطمب  3



 -219-  

 

يب الحكـ أك القرار المطعكف فيو مف ناحية رده عمى الدفع ، فيرتب نقض بمراقبة تس

. القرار أك الحكـ الذم لـ يكف مسببا التسيب الكافي 

 1    يعتبر مف الدفكع الجكىرية التي يمكف لمقاضي إثارتيا مف تمقاء نفسو-   

خاصة عند البحث في تكافر أركاف الجريمة فإذا كجد أف انعداـ مسؤكلية المتيـ لكجكد 

انتفاء الركف المعنكم ك بالتالي بالبراءة ك لك لـ يثر الدفاع أك بالضركرة قضى 

 .الخصـك ذلؾ 

 

 

 

لجرٌمة   اأثر الدفع على : الفرع الثانً

الدفع بكجكد حالة الضركرة مف الدفكع المانعة لممسؤكلية لكجكد أسباب  -

ذاتية متعمقة بمف تكافرت فيو ىذه األسباب ، ك بالتالي ال يؤثر الدفع بكجكدىا 

بالمساىميف في الجريمة ك ىذا ال يمنع استفادة أحد المساىميف مف الضركرة دكف 

. الفاعؿ األصمي ك العكس 
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ك  فعؿ الضركرة مف األفعاؿ غير المشركعة بالنسبة لمف كقع عميو ، -

ار األفراد عمى إجببالتالي ال تمنع حالة الضركرة إمكانية مقاكمة الفعؿ فبل يمكف 

 .  1مشركعةاؿانتياج مكقؼ سمبي أماـ األفعاؿ غير 

يرا بالنسبة لقياـ حالة الضركرة التي ىي بير مسألة التعكيض جدال ؾثت -

ؤكلية الجزائية ك بالتالي فيي نافية لمجريمة ، ك عند القكؿ ال سفي أصميا نافية لمـ

كراه الضركرة فبل مسؤكلية مدنية إجريمة فبل خطأ عمى مف ارتكب الفعؿ المجـر تحت 

كفقا لذلؾ ، إال أف ىناؾ جانب مف الفقو يمـز التعكيض في حالة الضركرة ك ذلؾ في 

أك المادية الذم ال يقـك عمى كجكد الخطأ لقياـ  طار مذىب المسؤكلية المكضكعيةإ

 .. 2التعكيض
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الخاتمــة  

      كانت دراسة الدفكع المكضكعية أماـ المحاكـ الجزائية مف المكاضيع 

امة التي لـ تحط بالبحث المعمؽ في مؤلفات الفقو القانكني الجزائرم ك نخص بيذا قاؿ

 مف المكاضيع العممية البحتة التي  كككنوالنقص المكتبة الجزائرية بالرغـ مف أىميتو

تحتاج إلى حصر البحث فيما تضمنو القانكف الجزائرم ك ما جاء بو المشرع ك 

عند اإلطبلع عمى كثيرا القاضي ك الفقيو مف أحكاـ ، لذلؾ ال نجد المنيج المقارف 

 مف البلـز ، خاصة ك أف فكرة ة أكثرالمكضكع ألف ذلؾ قد يجعؿ مف الدراسة كاسع

الدفع ال تزاؿ لحد الساعة تتككف في ظؿ المحاكـ الجزائرية منذ االستقبلؿ إلى يكمنا 

. ىذا 

 نجد في قانكف اإلجراءات الجزائية بالرغـ مف اعتباره الحامي األساسي فبل     

 مصطمح قانكف األبرياء لسعيو الدائـ ء عميواق الفؽردية إلى درجة إطبلؽلمحريات الؼ

ا األخير نصكص صريحة ذإلى الحفاظ عمى الحقكؽ ك الحريات الفردية ، ال نجد في ق

 إلى الفرؽ بيف الدفع المكضكعي ك الدفع اثنتيف أشارتاتعالج الدفكع إال مادة كاحدة أك 

الشكمي مف ناحية كقت إبداء كؿ منيما دكف كجكد أم تكضيحات أخرل ، ك ىذه 

المقارنة ناتجة عف القانكف الجديد لئلجراءات المدنية ك اإلدارية ك الذم نجد فيو 

نصكصا صريحة ك كاضحة تتكمـ عف الدفكع ك ىذا أمر محمكد بالنسبة لما جاء بو 

. المشرع في ىذا المجاؿ 
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 تحتاج إلى البحث بؿ تىذا المكضكع مف المكاضيع التي الزاؿكيعتبر       

 في ىذه الدراسة ك  فالمبلحظ أف جميع ما اسُتِدّؿ بو, إلى سف قكانيف خاصة بيا 

بشكؿ أساسي ىك قرارات المحكمة العميا ، ألف ىذه األخيرة ىي الحامي األساسي ك 

بحيث ترتب ىذه األخيرة بعد عناء كبير " دفعا مكضكعيا  "     الكحيد إلى ما يسمى

أكثر نقض القرار الذم لـ يحتـر حقكؽ الدفاع التي يدخؿ ضمنيا حؽ إثارة ما ككقت 

.       يشاء مف دفكع مكضكعية

      ك مف خبلؿ ىذه الدراسة التي تحاكؿ إزالة بعض الغمكض ك إعطاء 

المكضكعي ك ذلؾ بصكرة الدفع الخطكط العريضة ك األسس التي يمكف اعتمادىا لفيـ 

 معنى الدفع بصكرة عامة أزلت بمكجبو الغمكض الذم الوكت في أحمبسطة ، كض

 ك ما خاصةيحـك حكؿ ىذا المصطمح ثـ أعطيت معنى الدفع المكضكعي بصكرة 

يميزه عف بقية الدفكع األخرل ، ك ذلؾ بإعطاء مميزاتو ك شركطو الصحيحة حتى 

.   في الدعكل الجزائيةايككف منتجا  ك مؤثر

ك كانت دراسة الدفكع المكضكعية مبسطة ألنيا عالجت الدفع مف ناحية أثره 

عمى أركاف الجريمة الثبلث ك امتداد األثر إلى الجريمة فييدـ بنيانيا ، ك ىك ما 

. يصبكا إليو الدفع المكضكعي 

      فمـ تكف الدراسة عبارة عمى شرح ألركاف الجريمة كالشركح المختمفة 

 يجرم  التينما حاكلت الكشؼ مف خبلليا عف المبادئ األساسيةإلقانكف العقكبات ك 
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العمؿ بيا حفاظا عمى ضمانات المحاكـ العادلة ، إال أنيا لـ تسف ك تكضح في 

. نصكص قانكنية خاصة 

مكف إرجاع ظيكر الدفكع إلى فكرة األصؿ في اإلنساف أنو برمء ك بالتالي م ؼ

نعطيو الحؽ في الدفاع عف نفسو عف طريؽ إبداء ما يراه مناسبا مف دفكع ، تطكر 

 مكفكؿ لجميع أطراؼ اىذا الحؽ مع تطكر األنظمة اإلجرائية الجزائية حتى أصبح  أمر

 بسبب قكاف الضحية إثبات ضررـالدعكل الجزائية كليس حكرا عمى المتيـ كحده فبإ

 المختمفة أدلتياالجريمة عف طريؽ إبداء دفكع مكضكعية ، كبإمكاف النيابة كذلؾ إبداء 

. عمى شكؿ دفكع، باإلضافة إلى المتيـ باعتباره المعني األساسي بيا

فعا  دبرتما يعؿ      ك لقد تـ التركيز ك بشكؿ أساسي في إعطاء مسار محدد 

 مف   في الدعكل عمى ما جاءت بو محكمة النقض أك المحكمة العميامنتجامكضكعيا 

 مكضكع الدراسة مف جية ك لطبيعة المكضكع مف جية   لما يتطمبوقرارات  كاجتيادات

جـز بكجكد تستطيع أف تال في ىذا المكضكع ت مؽ الفقيية ك إف تعات فالدراس ,أخرل

جـز بذلؾ المحكمة العميا بنقض القرار المعيب تأم دفع ك تأثيره في الدعكل دكف أف 

. أك تكضيح الجانب القانكني دكف نقض أك إحالة 

 لقانكف العقكبات ك ما شرحيـ القانكف في ءك لقد أدل ربط ما جاء بو فقيا

 ىي  كاآلتي نتائججاءت بو المحكمة العميا مف قرارات إلى استخبلص مجمكعة مف اؿ

  :
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غـ مف أف الدراسة الحالية خاصة بالدفع المكضكعي إال أف ىذا األخير رباؿ: أوال

 مكضكع كقائع الجريمة إال أف طريؽ ممارسة ال يثارية بحتة بحيث ئيحمؿ طبيعة إجرا

كسيمة الكحيد التي يستطيع مف خبلليا أطراؼ الخصكمة اؿ  ، فيعتبر  إبداء الدفعإجراء

.  في الدعكل ق كجية نظرمالجزائية ك بالخصكص المتيـ أف يعط

داع الدفع المكضكعي بال يمجأ أطراؼ الدعكل إلى استخداـ حقيـ في إ: ثانيا

 األكؿ يمنع مف الرجكع  إلى الدفع ءدابحتى يستكفكا حقيـ مف الدفع الشكمي ألف إ

.  إال  ما تعمؽ منو بالنظاـ العاـ فبإمكاف المحكمة إثارتو مف تمقاء نفسيا ,الشكمي 

الدفع المكضكعي مف أقكل كسائؿ الدفاع ك أىميا مف بيف أنكاع الدفكع   :ثالثا

، فإذا رتب الدفع الشكمي بطبلف اإلجراء مؤقتا فإف تصحيحو سيحرؾ الدعكل مف 

جديد ، بينما الدفع المكضكعي المقدـ بشكؿ صحيح يؤثر في حالة ثبكتو عمى الدعكل 

 أك الك يرتب بطبلنيا أك تبرئة المتيـ أك نقض الحكـ أك القرار الذم لـ يتطرؽ إليو قبك

. رفضا 

بالرغـ مف حداثة ظيكر لمصطمح الدفع المكضكعي في ظؿ القانكف : رابعا

الجزائرم إال أف ظيكره عرؼ منذ ظيكر اإلسبلـ كما كرد تكضيحو عند تفسير 

. مصطمح الدفع في القرآف ك السنة ك الفقو اإلسبلمي 

  ,ا تكفرت فيو شركطوذال ينتج الدفع المكضكعي أثره المرجك منو إال إ: خامسا

سكاء كانت شركطا شكميا عامة أـ شركطا خاصة بكؿ دفع ، كما سبؽ تكضيحو ، 
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يجب احتراـ ىذه الشركط ك إال أفسد عدـ احتراميا اليدؼ مف الدفع المكضكعي ك قد 

. تتسبب في بطبلنو ك عدـ جديتو 

 تقسيمات لمدفكع بصكرة عامة ك تقسيمات بصكرة   إف ما جئنا بو مف :سادسا

خاصة ، ما ىك إال اجتياد خاص ك يمكف إيجاد تقسيمات أخرل إال أننا ارتأينا أف 

التقسيـ المتبع يسيؿ عمى الدارس ك الباحث إيجاد مختمؼ الدفكع خاصة ك أف الدفع 

. إف لـ يكف شكميا فيك مكضكعي ك يمس ك يرتبط بأحد أركاف الجريمة 

بالرغـ مف تمتع المتيـ بأصؿ البراءة إال أنو مسؤكؿ عف إثبات دفعو :  سابعا 

 أيضا أك األطراؼ األخرل لمدعكل إثبات دفكعيـ  المكضكعي ك بالمقابؿ لمنيابة

غـ مف أف السككت رالمكضكعية ، ك بالتالي فإف االلتزاـ بالسككت ال يخدـ الدفع ، باؿ

.   ضده فسرال م

كما أف الدفع المكضكعي كسيمة مف كسائؿ الدفاع فيك بالمقابؿ قد يفسر  : ثامنا

ير كاقعي أك منافيا لمحقيقة غضد ُمبديو  إذا لـ يثبت بالشكؿ الصحيح كما أف يككف 

.  أك دفكع أخرل عالمفترضة أك يتناقض مع كقائ

 ك ألنياال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ حصر كؿ الدفكع المكضكعية : تاسعا

 إال أننا حاكلنا حصر أىـ  ,بكؿ بساطة تتعمؽ بكقائع ك بمكضكع الدعكل الجزائية

الدفكع المكضكعية ك التي تثار  بشكؿ كاسع أماـ المحاكـ ك ىي الدفكع المتعمقة 

.  بأركاف الجريمة 
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 بالنظاـ العاـ ، أم يجب  عاـ ال تتعمؽإف الدفكع المكضكعية ك بشكؿ: عاشرا

 إال أف ىناؾ القميؿ مف الدفكع  ,عمى مبدييا تكضيحيا ك تبيينيا أم إثارتيا

المشرع حمى الدفع المكضكعي بصكرة غير  ك المكضكعية تتعمؽ بالنظاـ العاـ 

يب الحكـ ، فألـز القاضي بإبرار أركاف الجريمة ك بمباشرة عندما نص عمى مسألة تس

إال تعرض حكمو أك قراره لمنقض ك ىك بذلؾ يحتـ عميو إثباتيا أك إثبات عكس ما 

.     أثير مف دفكع مكضكعية 

إف إيجاد الدفع بصكرة مباشرة ك ما رتبو مف آثار ال يككف : حادي عشر

باإلطبلع عمى القكانيف ك إنما بالذىاب إلى األحكاـ ك ما جاءت بو المحكمة العميا مف 

. قرارات 

ليست ىناؾ منظكمة قانكنية خاصة تعالج مكضكع الدفكع :   الثاني عشر

بصكرة عامة أك الدفكع المكضكعية بصكرة خاصة ، فبل نجد ىذه األخيرة إال مف خبلؿ 

قرارات المحكمة العميا التي قد يؤخذ بيا عندما يستدؿ بيا ك قد ال تؤخذ بعيف االعتبار 

، فالقاضي ممـز بإتباع القكانيف ك ليس إتباع ما لديو مف أحكاـ ك قرارات سابقة ، 

 في الدفع المكضكعي ك ىك ةفيمكف أف يرتب ىذا األمر كجكد أحكاـ متناقضة فاصؿ

. ما يحصؿ عمميا في مختمؼ المحاكـ الجزائية 

      ك أماـ ىذه النتائج يمكف الخركج بمجمكعة مف التكصيات التي نرل أنيا 

:   إلى العدؿ ك منيا  تميؿضركرية الكتماؿ المنظكمة الجزائية ك تحقيؽ محاكمة
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إف أىـ ما يكصي بو الباحث في ىذا المجاؿ ىك إيجاد منظكمة قانكنية  :  أوال

ة  تعديؿ قانكف اإلجراءات دخاصة تعالج مسألة الدفكع ك تتكلى تنظيميا ك ذلؾ بإعا

ك ىذا   ك شركطيا ،االجزائية ك جعؿ لو بندا خاصا ينظـ الدفكع ك يبف ليا أحكامو

تطكر السريع لقانكف اإلجراءات الجزائية ، ك أبسط اؿليس باألمر الصعب خاصة أماـ 

مثاؿ عمى ذلؾ ما جاء بو قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية عندما جاء بتنظيـ 

. الدفكع ك نص عمييا صراحة في نصكصو القانكنية 

ستنباط أحكاـ الدفكع المكضكعية عمى ما جاءت بو ااإلعتماد في  : ثانيا

عند المحكمة العميا مف قرارات لقطعيا شكط كبير في حماية ىذا النكع مف الدفكع 

 .  احتراـ حقكؽ الدفاع رقابتيا عمى

لمكضكعي المرفكع كفقا لمشركط الشكمية الدفع ؿمحكمة اؿعدـ إجابة : ثالثا

الصحيحة ال يعني عدـ صحة الدفع ك إنما يجب التمسؾ بو أماـ كافة درجات 

التقاضي ، فقد نككف أماـ محكمة جنح أك محكمة جنايات ك يختمؼ اإلقتناع الشخصي 

ل آخر فقد يبلقي الدفع قبكال مف محكمة أك رفضا مف محكمة أخرل ألنيا ؿمف قاض إ

.   المكضكعية كع لذلؾ نؤكد عمى ضركرة ضبط الدؼ ,مسألة مكضكعية

 إف ندرة الدراسة الفقيية لمكضكع الدفكع ك إف لـ نقؿ منعدمة تجعؿ منو :رابعا

.  لكؿ فقيو ك باحث قانكني امكضكعا مفتكح
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ك التي لـ تذكر يعتبر أإف كؿ دفع مف الدفكع المذككرة في ىذه الدراسة  :خامسا

 لو أحكاـ ك ضكابط حتى يسيؿ عمى عمكضكعا غنيا ك مبيما يحتاج إلى أف تكض

 . إليو عند إرادة تقكية كسائؿ دفاعو ءجكؿالدارس أك الباحث أك المدافع اؿ

كيمكف ذكر بعض الدفكع اليامة كالمؤثرة في الدعكل الجزائية كتحتاج إلى بحث 

: نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ 

. الدفع بارتكاب شخص آخر غير المتيـ لمجريمة -

. الدفع بانتفاء الصفة -

. الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل المدنية -

. الدفع بتعذر الرؤية -

. الدفع بتمفيؽ التيمة -

. الدفع بانقضاء الدعكل بالكفاة -

. الدفع بانقضاء الدعكل بالتنازؿ عف الشككل -

. الدفع بانقضاء الدعكل بالصمح -

. الدفع بالسكر ككيؼ تعامؿ القضاء مع ىذا الدفع -

. الدفع بعدـ دستكرية القانكف -
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. الدفع باستحالة الرؤية -

. الدفع بتناقض الدليميف القكلي كالفني -

     ك في األخير فقد حاكلت مف خبلؿ ىذه الدراسة تكضيح بعض األحكاـ 

 بشكؿ مبسط لتككف ذات ت دراستياالمكضكعية الخاصة بالدفكع المكضكعية ك التي تـ

 نيدؼ مف خبللو الذممبل في أف تساىـ في كضع نظرية شاممة ليذا المكضكع آفائدة 

ات الجزائية خصكصا بما ءارإلى تطكير المنظكمة الجزائية عمكما ، ك قانكف اإلج

 .يتماشى مع التطكر القضائي العالمي في المناداة بالمحاكمة العادلة 
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