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   ،ن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهماع
هربقَالَ أَخ لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر أَن:  

))لِمسلِمِ الْمسو الْمأَخ،هظْلِملَا ي ،هلِمسلَا يو ،   
   ،ي حاجتِهِ كَان اللَّه فِ،حاجةِ أَخِيهِ ومن كَان فِي

نع جفَر نمةً وبلِمٍ كُرسمِ،مواتِ يبكُر ةً مِنبكُر هنع اللَّه جةِ  فَرامالْقِي،  
 ))الْقِيامةِ  ستَره اللَّه يوم، ومن ستَر مسلِما

 ]أخرجهما البخاري ومسلم يف صحيحهما [



 ب 

  
  
  
  
  

  

  داءــــــــاإلهـــ

  نسي نفسه وتذكرين وعلمين وكربين أيب العزيز أطال اهللا يف عمرهمنإىل  

 ا يف عمرهأطال إىل من سهرت ألنام ومرضت لشفائي والديت شفاها اهللا و 

  خدجية  وأخوايت أمحد وميلود وعبد القادرإخويت تشاركنا الرحم إىل من 
 . وسليمةوفاطنة ومجيلة

  ا اهللا عين خري الثو العزيزة يتزوجإىل  .ًاب وجعلها اهللا يل ذخرا ومعينةأثا

  أوالديإىل زينة احلياة الدنيا 

 وناس حييوأستاذي  إىل صديقي مصطفى جبني. 

  فمن ال يشكر الناس ال يشكر اهللافضل عليإىل كل ذي  

  .أهدي هذا الجهد المتواضع



 ت 

  
  
  

  شكر وتقدير

ن صـنع إلـيكم معروفـا    مـ :"قال رسول ا صلى ا عليـه وسـلم  عن أبن عمر رضي ا عنهما قال   

رواه امحد واحلاكم وغريمها "هفادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأمتو فكافئوه، فإن مل جتدوا ما تكافئونه  

د تـشوار جـياليل /فال يسعين يف هـذا املقـام إال الـدعاء السـتاذي الفاضـل أ

ً ونرباســـا لكـــل طالـــب ًللهم بـــارك لـــه يف اهلـــه ومالـــه وولـــده واجعلـــه ذخـــرافـــا

رزقـــه عفــوك وعافيتـــك وبـــرك وتقــواك وأجـــزه عـــين وعــن كـــل طالـــب ، واعلــم

. أمني أمني أمنيعلم خري اجلزاء حبق سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم  

 هكما أتقدم بتشكرايت اخلالـصة إىل أسـاتذيت الكـرام علـى قبـوهلم مناقـشة هـذ

ا حتملــوه  وأنــين أقــف عــاجزا عــن العبــارات الــيت تليــق مبقــامهم، ملــ،األطروحــة

ـــ م الثمينـــة امــن مـــشاق ومتاعـــب لقراء  فأشـــكرهم جزيـــل ، مــضحني بأوقـــا

 وأدعــو هلــم بــدوام الــصحة والعفــو والعافيــة واهلنــاء والرخــاء أمــني أمــني الــشكر

  .أمني



 ث 

  :المختصراتأهم قائمة 
  باللغة العربية
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  :المقدمة
تمع ينمـو ويتطــور  ممـا ال شــك فيــه أن حيـاة اجلماعــة مرتبطــة حبيـاة الفــرد، فــا

ها تالحــم األفكــار واملعتقــدات ؤ ففكــرة احلــضارة كــان مبــد، أفكــار مــن يعــيش فيــهبتطــور
الــــيت تــــالزم كــــل إنــــسان فتجعلــــه متمــــسكا مبــــصاحله بعيــــدا عــــن األنانيــــة وحــــب الــــذات 
وف والنتائج والسبل اليت تدفعـه إىل ذلـك ولـو علـى الشخصية والذاتية مهما كانت الظر

  . حساب غريه
والواـقـــع أن هنــــاك حقـــــائق روحيــــة وأخالقيـــــة أشــــد تــــأثريا يف حياتنـــــا مــــن تلـــــك 
الوقــائع املاديــة، وهــو مــا جيعلنــا نقــول بــأن القتــل أو اإليــذاء باالمتنــاع أكثــر منــه بالفعــل 

  .اإلجيايب
نع الطعـام عنـه والـشراب ملـدة قـد فقتل األم لوليدها خنقا قد يكون أرحم من م

تطــول، وقتـــل املمرضـــة ملريـــضها بالـــسم أو بـــاخلنق أو بآلــة حـــادة أفـــضل مـــن منـــع الـــدواء 
ا فيزيــد . عنـه واملتأمـل يف هـذه األمثلـة جيـد أن النتيجــة واحـدة إال أن إحـداها تطـول مـد

  .فيها العذاب، واألخرى عكس ذلك
يف وضـــــع نـــــصوص صـــــارمة ولـــــذلك كانـــــت القـــــوانني القدميـــــة صـــــاحبة الـــــسبق 

ملواجهة مثل هذه السلوكات، وكـذا الـشرائع الـسماوية، وال أدل علـى ذلـك مـن الـشريعة 
اإلســالمية فهــي عاقبــت علــى االمتنــاع باعتبــاره ســلوكا أصــليا أكثــر مــن الفعــل اإلجيــايب، 
َِيف أصله مناقض للفطرة اإلنسانية اليت فطر الناس عليها، فـالنفس البـشرية مفطـورة علـى  ُ

ب واإلخــاء والـرتاحم واملــساعدة، وهـو مــا جـاءت بــه شـريعتنا الغــراء، وكـل مــا خيــالف احلـ
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ذلـك خمـالف للفطــرة، فمـن منـع الطعــام عـن إنـسان وهــو يعلـم أنـه ســيموت يقتـل مبوتــه، 
  .1وإذا قتله من منعه الطعام فال دية عليه

  أنــه لــيسعلــى اعتبــار والقــول بــذلك ال ينفــي اجلهــود الــيت بــدلتها التــشريعات 
أن تـــدخل يف حـــني للتفرقـــة بـــني اجلـــرائم االجيابيـــة واجلـــرائم الـــسلبية أمهيـــة عمليـــة تـــذكر، 

تمــع يف معظــم جمــاالت احليــاة إىل جانــب مقتــضيات  الدولــة املتزايــد يف تنظــيم شــؤون ا
التطـــــور االجتمـــــاعي واالقتـــــصادي وانتـــــشار اآلفـــــات اخلطـــــرية، وذيـــــوع مبـــــادئ اإلخـــــاء 

تمعات من حروب وكوارثوالتعاون والتضامن االجتماعي   .، وما أمل با
كل ذلك جعل املشرع يتدخل إلجبـار األفـراد علـى القيـام بأعمـال معينـة، وإال 

  .تعرضوا للعقاب إذا امتنعوا عن أدائها
ومـن هنــا فقــد ازدادت اجلــرائم الــسلبية يف التــشريعات احلديثــة ازديــادا مــضطردا، 

 اجلـرائم، وقـد كـان مـن جـراء ذلـك أن أوىل وكثرت أقضية احملـاكم بالنـسبة هلـذا النـوع مـن
م للبحــث يف موضــوع االمتنــاع ومــا تثــريه مــشكلة الــسببية  العديــد مــن الفقهــاء اهتمامــا

  يف االمتناع من صعوبات؟
وتنقسم جرائم االمتنـاع بـدورها إىل جـرائم امتنـاع جمـرد، وجـرائم ارتكـاب بطريـق 

  .االمتناع
نتيجــة اإلجراميــة مــن عــدمها، فالطائفــة ومنــاط التفرقــة بــني النــوعني هــو وجــود ال

األوىل يكون العقاب فيها على جمرد االمتنـاع عـن مـا يـأمر القـانون بعملـه دون أن تعقبـه 
  .نتيجة إجرامية، وتعد اجلرمية تامة مبجرد االمتناع دون النظر إىل وجود نتيجة إجرامية

                                                             

، 4، مطبعـــة البــاين احللـــيب وأوالده، ج)علــى الـــشرح الكبــري (، حاشــية الدســـوقي الدســوقي شـــمس الــدين، محمـــد عرفـــة 1
  .415ص، بدون طبعة
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النفقــة املقــررة ومــن أمثلــة هــذه اجلــرائم يف التــشريع اجلزائــري، االمتنــاع عــن دفــع 
 136املــــادة (، وجرميـــة االمتنــــاع القاضـــي عـــن احلكـــم 1)ج.ع. ق331املـــادة (ًقانونـــا 

  .2)ج.ع.ق
أمـــا جـــرائم االرتكـــاب بطريـــق االمتنـــاع فهـــي تلـــك اجلـــرائم الـــيت يـــستلزم القـــانون 

فالنتيجـــة عنـــصر أساســـي يف الـــركن املـــادي . فيهـــا وجـــود نتيجـــة إجراميـــة تعقـــب االمتنـــاع
  .ئمملثل هذه اجلرا

ومــــن أمثلــــة هــــذا النــــوع مــــن اجلــــرائم يف التــــشريع اجلزائــــري جرميــــة تعــــريض الغــــري 
، وكـــــــذا جرميـــــــة االمتنـــــــاع عـــــــن مـــــــساعدة ) ج.ع. ق320 إىل 314املـــــــواد (للخطـــــــر 

، وجرميــة االمتنــاع عمــدا عــن اإلدالء بــشهادة 3)1 فــق 182املــادة (شــخص يف خطــر 
  .4)4 و3 فق 182املادة (لرباءة شخص يعلم بدليل براءته 

                                                             

 إىل 50.000يعاقـــب بـــاحلبس مـــن ســـتة أســـهر إىل ثالثـــة ســـنوات وبغرامـــة مـــن : "ج علـــى أنـــه-ع- ق331تــنص املـــادة  1
 إلعالــة أســرته، وعــن أداء كامــل قــضاءاور الــشهرين عــن تقــدمي املبــالغ املقــررة ً دج كــل مــن امتنــع عمــدا وملــدة جتــ300.000

  " ... بدفع النفقة إليهمبإلزامهقيمة النفقة املقررة عليه إىل زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده 

 كانــت عــن الفــصل ميتنــع بــأي حجيــة حماكمــة كــل قــاض أو موظــف إداري جيــوز" ج علــى أنــه-ع- ق136تــنص املــادة  2 
ويصر على االمتناع بعد أن يكون بعد التنبيه عليـه  بعد أن يكون قد طلب إليه ذلك فيما جيب أن يقضي فيه بني األطراف

مـن مخـس سـنوات   دج وباحلرمان من ممارسة الوظـائف العموميـة100,000 إىل 20.001من رؤساءه ويعاقب بغرامة من 
  ..."إىل عشرين سنة

 أو ج،.د 100.000 إىل ج.د 20.001 مـــــن ماليــــة وبغرامــــة ســـــنوات، مخــــس إىل أشــــهر ثالثـــــة نمــــ بالــــسجن يعاقــــب 3
 موصــوف فعــل وقــوع مينــع أن الغــري علــى أو عليــه خطــورة وبغـري منــه مباشــر بفعــل يــستطيع مــن كــل العقــوبتني هــاتني بإحـدى

 عقوبـات بتوقيـع احلالـة هـذه يف لإخـال بغـري بـذلك، القيـام عـن وامتنع اإلنسان جسم سالمة ضد جنحة وقوع أو جناية بأنه
  .اخلاصة القوانني أو القانون هذا عنها ينص أشد

 و جنحـة أو جنايـة يف عليـه حمكـوم أو احتياطيـا حمبـوس شخص براءة على الدليل يعلم من كل نفسها بالعقوبات ويعاقب 4
 تقـدم مـن علـى بالعقوبـة يقـضي فـال ذلـك مـع و الـشرطة أو القـضاء سـلطات أمـام فورا الدليل ذا يشهد أن عن عمدا ميتنع
  .ا اإلدالء يف تأخر إن و بشهادته نفسه تلقاء من

 ارتكابـــه يف معـــه ســـاهم ومـــن اجلزائيـــة اإلجـــراءات اختـــاذ إىل أدى الـــذي الفعـــل مرتكـــب الـــسابقة الفقـــرة حكـــم مـــن ويـــستثىن
م و وشركاؤه  .الرابعة الدرجة لغاية أصهارهم و أقار
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واملتأمل يدرك بأن القانون وإن كـان ينهـى عـن القتـل أو اإليـذاء فإنـه ينهـى عنـه 
أو ) فعـل( سـواء بواسـطة نـشاط إجيـايب ، والـشارع حـريص أال تقـع هـذه النتيجـة،كنتيجة

 ؛ وإمنــــا يقــــول، ال تقتــــل بواســــطة الفعــــل: ألن القــــانون ال يقــــول:)امتنــــاع(نــــشاط ســــليب 
، وهلـذا فـإذا كـان مثـة واجـب علـى الـشخص "سـبابال تقتل بأي سبب مـن األ: "مطلقا

ن املـــا كـــا عـــدم ارتكـــاب الفعـــل أو االمتنـــاع طبـــأال يقتـــل فـــإن هـــذا الواجـــب ينـــصرف إىل
  .حداثههذا الفعل أو االمتناع صاحلا إل
 قـد - وما يظهـر فيـه مـن صـواب واتـزان،على وجاهته- ولعل هذا الرأي األخري

حـداث العـرتاف بـصالحية الـسلوك الـسليب إلبعـض اآلراء الـيت قالـت بعـدم افيـه ظهرت 
العـدم ال ينـتج و ،وفـراغ  عـدم– االمتنـاع –نتيجة، حجتهم يف ذلك أن السلوك الـسليب 

عنه سوى العدم، وأسس مذهبهم على إنكار وجود عالقة سببية بـني االمتنـاع والنتيجـة 
لغريـــب يف ذا القــول، واـــ إىل األخــذ، وجعــل العديـــد مــن املـــشرعني يــذهبون 1اإلجراميــة

ــا تــشريعات حديثــة كاملــشرع الفرنـــسي  ، حيــث ذهــب إىل القــول بــأن االمتنـــاع األمــر أ
عبــارة عــن عــدم أو فــراغ وذلــك يف ظــل املــذهب الفــردي واألفكــار التحرريــة الــيت كانــت 

  .2سائدة آنذاك
  فهــــي،يف حــــني جنــــد أغلــــب التــــشريعات األخــــرى تأخــــذ بعكــــس هــــذا القــــول

 شــأنه يف ذلــك شــأن الــسلوك ، وإحــداث نتيجــة،ثــريــب أتعــرتف بــصالحية االمتنــاع لرتت
اإلجيـــايب، كمــــا جنــــد تـــشريعات أخــــرى تــــضع نــــصوصا صـــرحية يف شــــأن الــــسلوك الــــسليب 

  .3وسببية االمتناع كاملشرع اإليطايل

                                                             

، 1986  االمتناع واملسؤولية اجلنائيـة عـن االمتنـاع، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، بـدون طبعـة،جرائم، حممود جنيب حسين 1
  .24ص

  .  من األطروحة126أنظر الصفحة  2
إذا تعاونــت يف إحـداث اجلرميــة أســباب سـابقة أو معاصــرة أو الحقــة : "ابقوهلـ  اإلإيطــايلقـانون العقوبــات 41 ةاداملــ نـصت 3

رم فإن هذا ال مينع من قيام صلة السببية بني فعله أو امتناعه وبني احلادث اإلجراميولو كانت مستقلة عن سل  "وك ا
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 هـــذا البحـــث فيمـــا قـــد تثـــريه مـــن إشـــكاالت عمليـــة خـــصوصا يف وتكمـــن أمهيـــة
عناصــر االمتنــاع وصــفته اإلراديــة والقــصد اجلنــائي يف االمتنــاع؛ ومــدى عالقتــه بكــل مــن 
املــسامهة اجلنائيـــة والــشروع والـــدفاع الــشرعي وكـــذا عالقــة الـــسببية بــني االمتنـــاع والنتيجـــة 

  .ظرية العامة لالمتناعًاإلجرامية واليت حتتل مكانا بارزا يف دراسة الن
  :رائم االمتناع ما يليولعل أهم أسباب اختيار موضوع النظرية العامة جل

ـــرمني مـــن العقـــاب -1  تزايـــد عـــدد جـــرائم االمتنـــاع وإفـــالت عـــدد كبـــري مـــن ا
  .بسبب قلة اهتمام املشرع بذلك مقارنة باجلرائم اإلجيابية

القـــة الـــسببية بـــني  عـــدم وجـــود نـــص صـــريح يف التـــشريع اجلزائـــري بـــشأن ع-2
االمتنـــاع والنتيجـــة اإلجراميـــة، وتـــردد القـــضاء يف االعـــرتاف بـــأثر تلـــك العالقـــة يف الكثـــري 

  .من أحكامه
ــــــــدى األفــــــــراد، ســــــــواء يف اجلانــــــــب القــــــــانوين أو -3  نقــــــــص الــــــــوعي الكــــــــايف ل

األخالقــــي، ممــــا جعلهــــم يتغاضــــون عـــــن هــــذا اجلانــــب، وهــــو مــــا أدى إىل انتـــــشار روح 
تمعة وعدم املبادرة، وبالتايل منو رواألنانية والالمباال   .ح السلبية داخل ا

ـال، -4  قلة الكتابات يف املوضـوع، ممـا جعـل املكتبـة اجلزائريـة فقـرية يف هـذا ا
  .وذلك على الرغم من قدم املوضوع إال أنه مل يلق العناية الكافية واالهتمام

لـى هـذه اجلرميـة أي ومنه ما مدى إمكانية القول بتطبيق أحكام القـسم العـام ع
ـــا علـــى اجلرميـــة الـــسلبية؟ وهـــل ميكـــن تـــصور  أركـــان اجلرميـــة اإلجيابيـــة هـــل تتوافـــق وتطبيقا
تطبيق املسامهة اجلنائية والـشروع والـدفاع الـشرعي علـى هـذه اجلرميـة؟ ومـا موقـف املـشرع 

  اجلزائري من ذلك؟
ليـل النـصوص ، وذلـك بتحً وصـفياً حتليليـاً منهجامت انتهاجالبحث وملعاجلة هذا 

ودراسـتها، وعــرض النظريــات واآلراء املختلفـة واســتخالص النتــائج العمليـة الــيت قــد تفيــد 
ال اجلنائي قارنـة النـصوص والقـوانني املختلفـة ملكما اعتمـد املـنهج املقـارن وذلـك  .يف ا
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، وحماولــة إبـراز موقــف املـشرع اجلزائــري مـن ذلــك مبينـا النقــاط لوجيـهللوصـول إىل الــرأي ا
وللوقـوف علـى مراحـل  .عله يكمـل الـنقص والفـراغ التـشريعيلجيابية والسلبية للمشرع اإل

  . اللجوء إىل املنهج التارخييًتطور هذه اجلرمية كان لزاما
  :وعليه كانت خطة البحث على الشكل التايل

   االمتناع مصدر للمسؤولية اجلنائية:  األولالفصل
اصور جرمية االمتناع وتطبيق:  الثاينالفصل    ا



  

  
  
  
  

   األولالفصل
   االمتناع مصدر للمسؤولية الجنائية
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اإلنــسان حبيــث يرتــب عليــه  هور، قــد يرتكبــظــتقــوم املــسؤولية اجلنائيــة بكــل فعــل حم
عقوبــة، وعليــه فقيــام املــسؤولية معنــاه ارتكــاب فعــل جرمــه القــانون، فــال يقــوم إال القــانون 

آلراء اليت تؤيـد أو تعـارض مـدى قيـام هـذه بتوافر أركانه جمتمعة، وذلك بالتطرق إىل كل ا
بعناصـره الثالثــة  ف بـالركن املـادي جلرميـة االمتنـاعالعناصـر مـن عدمـه وبالتـايل قيـام مـا يعــر

  .) أولمبحث(من سلوك ونتيجة إجرامية
، بط بـــني الـــسلوك والنتيجـــة اإلجراميـــةاالـــروكـــذا العالقـــة الـــسببية بينهمـــا، باعتبارهـــا 

ًجـــدال فقهيـــا يف مـــدى إمكانيـــة قيـــام هـــذه العالقـــة مـــن عـــدم  وقـــد أثـــارت هـــذه األخـــرية  ً
ـــا ومـــنهم مـــن أنكرهـــا ، ممـــا دفعـــين إلفرادهـــا مببحـــث مـــستقل قيامهـــا، فمـــنهم مـــن ســـلم 

  .)مبحث ثاني(
دى بالفقــــه إىل البحــــث سلبية أالــــولعـــل اخلــــصوصية الــــيت اكتــــسبتها هـــذه اجلــــرائم  

ــا باتــت تــشكل جاهــدا إلجيــاد ــا واســتفحاهلا ســند قــانوين هلــا ســيما أ  خطــرا بــسبب كثر
رهـا عنـصر هـام لقيـام هاتـه اعتبفكان أن ذهب القانونيني إىل الرتكيز على صـفة اإللـزام با

امتنــاع املمرضــة يعتــرب ، بــار خنــق املمرضــة للمــريض حــىت موتــه جرميــةاجلرميـة، فكمــا أن اعت
 والثانيــة ،"اخلنــق" فــاألوىل اعتمــدت علــى ســلوك إجيــايب . أيــضاعــن إعطــاء الــدواء جرميــة

   ."االمتناع"استندت إىل سلوك سليب 
جيـب  املمرضـة كأنـه التـزام قـانوين واقـع علـى كاهـل "إعطـاء" واملتأمل جيد أن فعل 

 لــــزام القــــانوين يف أركــــان اجلرميــــةاإل إال أنــــه وقــــع خــــالف حــــول حتديــــد موقــــع .القيــــام بــــه
   .)ثالث مبحث(

مـــشكلة بالنـــسبة لـــذي بـــات والكتمـــال اجلرميـــة البـــد مـــن تـــوافر القـــصد اجلنـــائي وا
قــد ثــار جــدل الفقــه حــول اعتبــار أن االمتنــاع ســلوك إرادي، يف حــني جلــرائم االمتنــاع، ف

  .)رابع مبحث(ة غري متطلبة يف جرائم االمتناع ذهب فريق إىل أن اإلراد
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إال أنــه وقبــل اخلــوض يف جنبــات البحــث كــان البــد مــن الوقــوف بــالتطور التــارخيي 
  ). تمهيديمبحث(جلرائم االمتناع 

   التمهيديالمبحث
   التاريخي لجرائم االمتناعالتطور

قبــل التطــرق إىل أهــم اجلوانــب املوضــوعية واإلجرائيــة جلــرائم االمتنــاع، والبحــث يف 
العناصــــر األساســـــية هلـــــذا البحـــــث، ارتأيـــــت إلقـــــاء نظـــــرة بـــــسيطة ومتمحـــــصة يف التطـــــور 

نني القدميـــة وكـــذا يف الـــشرائع التـــارخيي هلـــذه اجلرميـــة، وذلـــك مـــن خـــالل دراســـتها يف القـــوا
ـال، ارتأيـت  ـذا ا ًالسماوية، باعتبارها أمسى القوانني، ونظرا ملا أولتـه مـن عنايـة خاصـة 
مــن ذلــك حتقيــق الــربط املوضــوعي بــني عناصــر املوضــوع وذلــك مــن خــالل دراســة جــرائم 

ئع بعـــــد ذلـــــك جـــــرائم االمتنـــــاع يف الــــــشرا)  أولمطلـــــب(االمتنـــــاع يف القـــــوانني القدميـــــة 
  ): ثانيمطلب (السماوية 

   األولالمطلب
  .جرائم االمتناع في القوانين القديمة

للوقــوف علــى حقيقــة جـــرائم االمتنــاع يف القــوانني احلديثــة، البـــد مــن املــرور بـــأهم 
احلــضارات الــيت ســبقت، وذلــك حــىت تكتمــل لــدينا حماولــة فهــم وتفــسري الوقــائع الــيت هلــا 

ــــا املــــؤثرة يف العالقــــات اال جتماعيــــة واحليــــاة بــــصورة عامــــة، وال يكــــون ذلــــك إال مردودا
بـالرجوع إىل مـصادرها، إذ ال ميكـن الوصـول إىل معرفـة مـا هـو كـائن إال بطريـق الكــشف 

  .عن منظوره التارخيي
لــذلك فعــن طريــق الرجــوع إىل األصــول التارخييــة للقــانون نــتمكن مــن فهمــه علــى 

معرفــــة مــــدى مـــا وصــــلت إليــــه األقــــوام الوجـــه الــــصحيح، فاملعرفــــة التارخييــــة ال تعـــين جمــــرد 
الــــسالفة مـــــن تقــــدم وتطـــــور أو مـــــا كانــــت عليـــــه مــــن وضـــــع قـــــانوين، بــــل ومعرفـــــة مـــــدى 
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تمــع اإلنــساين إىل األمــام  ــا تلــك األقــوام يف دفــع ا اإلضــافات احلــضارية الــيت ســامهت 
  .1بصورة عامة والفكر القانوين على وجه اخلصوص

ة بآثـــار احليــاة الـــيت ولـــدت فيهـــا ممـــا جعلهـــا وقــد يقـــال أن القـــوانني القدميـــة مطبوعـــ
بعيدة عن احلياة املعاصـرة، إال أنـه إن صـح هـذا القـول يف أحـد جوانبـه فهـو غـري صـحيح 

  .2يف جوانب أخرى ما يستدعي حتريها والكشف عنها لتأصيل هذا الفكر
ومن هنا ميكن القول بوجوب البحث يف التطـور التـارخيي جلـرائم االمتنـاع، خاصـة 

ا علمنــا أن هــذه القــوانني مل جتهــل فكــرة االمتنــاع، حبيــث كانــت العديــد مــن الــنص إذا مــ
  .ًوص القدمية تشري إىل هذه الفكرة سواء من قريب أو بعيد

ًوانطالقـا مـن ذلــك سـأتطرق يف النقــاط املواليـة إىل التطـور التــارخيي هلـذه اجلرميــة يف 
 مث )الفـــرع الثـــاني( اليونـــاين مث القـــانون)الفـــرع األول(كـــل مـــن القـــانون املـــصري القـــدمي

  :)الفرع الثالث(الروماين
   األولالفرع

 االمتناع عند قدماء المصريين
يـــذهب املؤرخـــون إىل القـــول بـــصعوبة البحـــث يف احلـــضارة املـــصرية القدميـــة وذلـــك 
بــسبب التذبــذب املــستمر يف الظهــور والتالشــي، فاحلــضارة املــصرية نــشأت واضـــمحلت 

ك الـــنظم القانونيـــة الـــيت اختفـــت مـــع املدنيـــة مث عـــادت إىل أكثـــر مـــن مـــرة وأتبعهـــا يف ذلـــ
وهــو مــا جعــل االرتبــاط القــانوين بــني هاتــه . 3الظهــور مــرة أخــرى بظهــور املدنيــة اجلديــدة

                                                             
، افــة للنــشر والتوزيــع، عمــان األردن، رســالة دكتــوراة، مكتبــة الثق-دراســة مقارنــة–مزهــر جعفــر عبــد، جرميــة االمتنــاع أنظــر،  1
  .14 ص،ط.س.د
 .9صط ، .س.دوالنشر، بغداد،  خ القانون، دار دجلة للطباعةعبد الرمحان الرباز، املوجز يف تاريأنظر،  2
وذلــك خبــالف احلــضارة الرومانيــة الــيت نــشأت وترعرعـــت مث منــت واكتملــت حــىت وصــلت إىل مرحلــة النــضج، مث اكتملـــت  3

 وتالشــت، فهــي مــرت مبرحلــة الطفولــة والــشباب والــشيخوخة، وهــو مــا يــسهل علــى الباحــث إتبــاع نظــم القــانون يف املراحــل
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احلــــضارات يتواجــــد بــــالرغم مــــن االخــــتالف وقلــــة التناســــق، وقــــد عرفــــت مــــصر القدميــــة 
  .طائفتني من اجلرائم مها اجلرائم العامة واجلرائم اخلاصة

تـــشمل اجلـــرائم العامـــة كافـــة اجلـــرائم الـــيت متـــس الـــصاحل العـــام، ومـــن أمههـــا جـــرائم و
التــــآمر علــــى امللــــك، واجلــــرائم العــــسكرية، واجلــــرائم الدينيــــة، وجــــرائم املــــوظفني، واجلــــرائم 

  .اخلاصة بالعدالة
أمــا اجلــرائم اخلاصــة فهــي اجلــرائم الــيت متــس مــصاحل األفــراد، كجــرائم القتــل والــسرقة 

ولعـــل املتـــصفح ألنـــواع هاتـــه اجلـــرائم يـــدرك بداهـــة أن القـــانون املـــصري . وغريهـــا... والزنـــا
ًالقدمي مل خيل من اجلرمية السلبية، وإن مل ينص عليها صـراحة، فـال بـد أن تكـون تعريـضا  ُ
وهذا ما ميكن استخالصه من خـالل اإلطـالع علـى املـؤامرة الـيت حـدثت الغتيـال امللـك 

ن يتـــوىل االبـــن األكـــرب الـــشرعي للملـــك العـــرش بعـــد وكانـــت القاعـــدة أ. رمـــسيس الثالـــث
وفـــاة أبيـــه، وكـــان األمـــري بنتـــاور هـــو االبـــن الـــشرعي للملـــك بيـــربس األول، وقـــد علمـــت 
زوجــة امللــك أنــه راغــب يف أن يــويل العــرش ألحــد أبنائــه غــري الــشرعيني، فــدبرت قتلــه مــع 

جـع أحـد أفرادهـا عـن بعض كبار املوظفني وضباط القصر امللكي، وقبل تنفيـذ املـؤامرة ترا
االشــرتاك وقــام بــإبالغ الــسلطان عنهــا، فــتم القــبض عــن املتــآمرين وشــكلت حمكمــة مــن 

وقــــد أصــــدرت احملكمــــة حكمهــــا بإعــــدام األمــــري بنتــــاور ... ًأربعــــة عــــشر قاضــــيا للعدالــــة 
  .ومعظم املتآمرين مع تربئة الشخص الذي قام بإبالغ السلطات باعتباره شاهد ملك

االمتنـــاع "املــصريون علــى جــرائم عــصيان القــادة العــسكريني كمــا عاقــب القــدماء 
ــا " عــن تنفيــذ األوامــر ّبعقوبــة فقــدان االعتبــار، وهــي عقوبــة يــصفها ديــودور الــصقلي بأ

ـا توصـم الفـرد بالعـار طـول حياتـه  أمـا عـن جـرائم العدالـة . أشد من القتل واإلعدام، أل

                                                                                                                                                                                    
الـــسيد العـــريب حـــسن، أصـــول الـــشرائع دراســـة يف تطـــور الـــنظم القانونيـــة واالجتماعيـــة، دار النـــسر الـــذهيب،  أنظـــر، ."الثالثـــة 

  .226-225، ص2000اإلسكندرية، 



  االمــتناع مصـدر للمسؤوليـة الجنائيــة:  األولالفصل
  

 

- 12 - 

أمـا شـاهد الـزور أو املمتنـع كـذلك فقد عاقب قانون حور حمب القاضي املمتنع باملوت، 
  .1فكانت العقوبة ترتاوح مابني النفي واحلبس

أمـا عــن جــرائم القتــل فقــد عاقــب عليهــا بعقوبــات متفاوتــة بــني القتــل العمــد وغــري 
العمــد، وكــذا اجلــرائم الواقعــة علــى األصــول ضــد الفــروع أو العكــس، فعلــى ســبيل املثــال 

  .2بن املقتول ملدة ثالثة أيام أمام الناستعاقب األم اليت تقتل وليدها حبضن اال
ـين عليـه، ومل  ًكما عاقب أيضا بعقوبة القتل لكل شـخص كـان ميكـن مـساعدة ا
يفعـــل عـــن قـــصد مـــع قدرتـــه علـــى ذلـــك، ومـــن مث يعاقـــب باإلعـــدام مثلـــه مثـــل مرتكـــب 
اجلرمية، أما إذا كان هذا الشخص غري قـادر علـى تقـدمي واجـب املـساعدة بنجـدة القتيـل 

ه يقــــع عليــــه واجـــب إبــــالغ الــــسلطات املختـــصة، فــــإن مل يفعــــل حكـــم عليــــه باجللــــد فإنـــ
  .3والصوم ثالثة أيام

انطالقا مما سبق نستنتج أن القانون املـصري القـدمي عـرف اجلرميـة بنوعيهـا اإلجيابيـة 
والـسلبية، وعاقــب علــى اجلـرائم الــسلبية بــنفس عقوبـات اجلــرائم اإلجيابيــة وهـو مــا مل تــرق 

  ً.ني احلديثة إال مؤخراإليه القوان
   الثانيالفرع

   والروماناالمتناع عند اليونان
يعتــرب العـــصر اليونــاين مهـــد الفكــر اجلنـــائي فاألســـاس الــذي بـــين عليــه خيتلـــف مـــن 
ـار، وكــذلك احلــال  حيـث التكــوين عـن احلــضارات القدميـة الــيت قامــت علـى ضــفاف األ

ـا اعتـداء علـى النظـام الـذي  الروماين فقد كانت النظرة إىل اجلرمية القانونيف  تتمثل يف أ

                                                             
 .287-286السيد العريب حسن، املرجع السابق، ص 1
  .38، ص1986، ط .دالقاهرة، ن، .د.دعبد الرحيم صديقي، القانون اجلنائي عند الفراعنة،  أنظر، 2
 ،ط .ذأمحـــد إبـــراهيم حـــسىن، فلــسفة تـــاريخ الـــنظم االجتماعيـــة والقانونيــة، دار املطبوعـــات اجلامعيـــة، اإلســـكندرية،  أنظــر، 3

  .422، ص2003
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، ومـرد ذلـك أن فكـرة اآلهلـة، األمر الذي يتعني معـه تعـريض اجلـاين النتقـام اآلهلةحددته 
  .1اجلرمية والعقاب يف ذلك الوقت كانت ترتد إىل أصل ديين

  : وسأتناول يف النقاط املوالية كل من القانونني اليوناين والروماين
   اليونان عنداالمتناع: ًأوال

ـــن الوضـــــع القـــــانوين يف اليونـــــان بأفـــــضل حـــــاال عنـــــه يف القـــــوانني القدميـــــة يف مل ً يكــ
ًمعاجلتــه جلـــرائم االمتنــاع واملعاقبـــة عليهـــا، فهــو مل يوهلـــا اهتمامـــا خاصــا، حيـــث مل يظهـــر 

 اليت مل تدم أكثر مـن ثالثـني سـنة مدونة دراكونًذلك جليا يف أي من املنظومتني سواء 
ً نظرا ملا امتازت به من قسوة وحتيز لطبقة الـشرفاء، وأيـضا ملـا كـان لـه بمدونة صولونأو 

من دور ضئيل يف ترسـيخ مبـادئ قانونيـة واضـحة، فقـد عمـل دراكـون علـى مجـع وترتيـب 
تمع اليوناين آنذاك   .العادات والقيم اليت كانت سائدة يف ا

انون إال أنــــه علــــى الــــرغم مــــن ذلــــك، فقــــد جــــاءت بعــــض النــــصوص املتفرقــــة يف قــــ
دراكــون كتــسليط عقوبــة احلرمــان مــن احلقــوق الــسياسية علــى املــواطنني يف حالــة الرتاخــي 

  .2عن العمل، أما غري املواطنني فكانت تطبق عليهم عقوبة اإلعدام
ـــانون صــــــولون، حبيــــــث تــــــسلط العقوبــــــة علــــــى املــــــواطن الــــــذي مل يقــــــم  وكــــــذا يف قـــ

ً وأيــــــضا مــــــا اشــــــتهر بــــــه .بالتــــــصويت يف أوقــــــات الفــــــنت، وذلــــــك بفقدانــــــه حــــــق املواطنــــــة
اإلســبارطيون مبعاقبـــة املمتنـــع عـــن الـــزواج حيـــث كانـــت العزوبيـــة يف إســـبارطة جرميـــة وكـــان 

  .3العزاب حيرمون من حق االنتخاب إضافة إىل عقوبات أخرى

                                                             
1 Duquesene Mommsen, le droit pénal romain, traduction française par 
Duquesene, T.I, Paris, 1907,NO 85,p.98. 

 .97، ص1969زهدي يكن، تاريخ القانون، دار الطباعة للنشر، بريوت لبنان،  أنظر، 2 
 .24مزهر جعفر عبد، املرجع السابق، ص 3
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    الرومانعند االمتناع  ً:ثانيا
علـــــى غـــــرار احلـــــضارات املختلفـــــة ظهـــــر القـــــانون الرومـــــاين يف شـــــكله املتناســـــق ملـــــا 

زت ـبــه هــــذه احلـــضارات مــــن تناســـب وتـــرابط، فقــــد مـــرت الدولــــة الرومانيـــة مبراحــــل امتـــا
متالصقة ببعضها، وهو ما أشـار إليـه أغلـب املـؤرخني بدايـة مـن مرحلـة الـصبا إىل مرحلـة 

اية مبرحلة الشيخوخة   .1الشباب و
ـــا  ًونتاجــا لـــذلك كانــت منظومتهـــا القانونيــة تكـــاد تكــون مـــستحدثة مقارنــة مبثيال

ضارات الـــسابقة، فبتطرقنـــا جلـــرائم االمتنــاع ميكـــن القـــول أن القـــانون الرومـــاين قـــد مــن احلـــ
  .تناول هذه الفئة بنوع من التنظيم والعناية

ًفقـــد عـــرف الرومـــان صـــورا كثـــرية مـــن هاتـــه اجلـــرائم علـــى ســـبيل املثـــال ال احلـــصر،  ً
 معاقبـــة العبـــد الــــذي يتقـــاعس عـــن الــــدفاع عـــن ســــيده حـــني تعرضـــه العتــــداء مـــا، وكــــذا
اجلنــدي الــذي يتقــاعس عــن مــساندة قائــده يف معركتــه مــع العــدو، وذلــك بتطبيــق عقوبــة 

ًوأيـــضا يعاقـــب بالقتـــل مـــن منــع إطعـــام طفـــل حـــديث العهـــد بـــالوالدة إذا . اإلعــدام عليـــه
  .2أدى ذلك إىل وفاته

كمـا ذهـب الرومـان إىل أبعــد مـن ذلـك، حيـث اعتــربوا أن الـرتك أشـد خطـورة مــن 
ً وجـب العقـاب علـى الـرتك، فمـثال الـشخص الـذي يـسرق جيـب االرتكاب ذاته، ولـذلك

عليه رد ضعف ما سرق، يف حني إذا ما مت التسرت على الـسرقة فاملتـسرت يـدان، والـسارق 
  .يقتل، ألن السرقة هنا تعترب باالشرتاك

وكـــذا الـــشخص الـــذي يتـــسرت علـــى جرميـــة القتـــل يعاقـــب بـــصورة أشـــد مـــن القاتـــل 
، لدرجــة Thomas Augustineسيحيون املفهــوم أمثــال  الفقهــاء املــاعتنــقنفــسه، وقــد 

ًأن هــذا األخــري اعتــرب االمتنــاع عــن إنقــاذ شــخص يكــون يف خطــر أكثــر جرمــا مــن القتــل 
                                                             

 .225السيد العريب حسن، املرجع السابق، ص 1
  .251، ص1989عبد العزيز فهمي، مدونة جوستيان يف الفقه الروماين، مطبعة الكاتب املصري، القاهرة،  أنظر، 2
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ًنفــــــسه ملــــــا يف ذلــــــك مــــــن إخــــــالل مببــــــادئ األخــــــالق الــــــسامية ، وهــــــو مــــــا تبنــــــاه أيــــــضا 
Farinasius د ، حبيــــث اعتــــرب أن الــــشخص الــــذي ميكنــــه إنقــــاذ آخــــر ويتقــــاعس ال يعــــ

ًمذنبا فحسب، وإمنا يعترب شريكا يف اجلرمية، وقد ضرب عدة أمث   1: لذلكلةً
 .ًالزوجة اليت تعلم مسبقا بأن زوجها سوف يقتل - 1
 .العبد الذي يعلم مبؤامرة لقتل سيده - 2
 .األتباع الذين يعلمون مبؤامرة لقتل ملكهم - 3

عـــــاة اخلاصـــــة مبرا كمـــــا عاقـــــب القـــــانون الرومـــــاين علـــــى االمتنـــــاع عـــــن أداء اليمـــــني
 اإلمرباطــورالقــانون كــان يعاقــب عليــه باإلعــدام، كمــا كــان االمتنــاع عــن احللــف بعبقريــة 

 تــستوجب العقـــاب، لإلمرباطـــور مظــاهر الكفــر بالـــدين القــومي وإهانــةًيعتــرب مظهــرا مـــن 
 كـــان االمتنـــاع عـــن املـــشاركة يف احتفـــال بعيـــد مـــيالد القيـــصر يعاقـــب عليـــه بغرامـــة وأيـــضا
  .2كبرية

نصوص القانون الروماين على اختالف مراحل احلـضارات الـيت مـرت ولعل املتتبع ل
ــا جنــد العديــد مــن النــصوص الــيت جتــرم الــسلوك الــسليب لألفــراد، وهــو مــا يــربر بوضــوح 
ظهــــور النزعــــة القوميــــة الحــــرتام حريــــة الفــــرد، وكــــذلك االنتــــشار الواســــع للثقافــــة والــــوعي 

تمع   .القانوين لدى أفراد هذا ا
   الثانيالمطلب

  الكتب السماوية فياالمتناع
كثــــرية وردت يف بعــــض الكتــــب الــــسماوية تبــــني أن االمتنــــاع عــــن  هنــــاك نــــصوص

ًالقيام ببعض األفعال اليت يرتتب عليها ضرر باآلخرين قد متثل معـصية أو ذنبـا لـه عقوبـة  ً

                                                             
   .20، ص2001-2000سيوين، تاريخ النظم القانونية واالجتماعية، دار الثقافة العربية، القاهرة،  عادل ب 1 

2 Duquesene Mommsen,op.cit.,p. 268 
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ولكــن بعــض أنــواع االمتنــاع قــد ميثــل جرميــة تــستوجب جبانــب العقوبــة األخرويــة . أخرويــة
جرميــة االمتنــاع يف –الكتــب نيويــة ويف الــصفحات التاليــة إشــارة إىل بعــض تلــك عقوبــة د

 جرميــة االمتنــاع يف ، و)الفــرع الثــاني(اإلجنيــلجرميــة االمتنــاع يف ، و)الفــرع األول(التــوراة
  .-)الفرع الثالث(القرآن

   األولالفرع
  التوراة  فياالمتناعجرائم 

 املعلـــوم دائمـــا أن شـــريعة اهللا بـــالرغم مـــن أن الكتـــب الـــسابقة حرفـــت إال أنـــه مـــن
 واحــدة ال تتغــري وال تتبــدل فقــد اإلهليــة دئواحــدة غــري قابلــة للتبــديل وال التحويــل، فاملبــا

ًحــوت التــوراة صــورا عديــدة لالمتنــاع، فحرصــت علــى حــث النــاس علــى اخلــري وإىل حمبــة 
ال تنـتقم :"القريب وإعانته واعتربت حمبة القريب مـن حمبـة اهللا فقـد جـاء يف سـفر الالويـني

  1"وال حتقد على شعبك بل حتب قريبك كنفسك
إذا ترتـب «: ، مـا نـصه28:36، حتـت رقـم 21جاء يف سفر اخلروج، اإلصحاح 

علــى امتنــاع صــاحب الثــور النطــاح عــن حراســة ثــوره ومراقبتــه وكــبح مجاحــه قتــل رجــل أو 
تـضى ورثتـه دفـع امرأة بعد إنذار صاحبه بأن ثوره نطاح، فإنه يعاقـب باإلعـدام، إال إذا ار

  .دية، فعندئذ يستطيع مالك الثور أن يفتدي نفسه بدفع الدية
ـــين عليـــه عبـــدا أو أمـــة فـــإن املـــسؤولية املدنيـــة هـــي الـــيت تقـــع عليـــه،  أمـــا إذا كـــان ا
فيلتـــزم صـــاحب الثـــور النطـــاح بـــدفع تعــــويض قـــدره ثالثـــون قطعـــة فـــضة ملالـــك العبــــد أو 

  .األمة

                                                             
، 18، العــــدد 19، العهــــد القــــدمي، ســــفر الالويناألصــــحاح1983 أنظــــر، الكتــــاب املقــــدس، دار الكتــــاب املقدس،مــــصر، 1

المتناع عن املـساعدة يف القـانون اجلنـائي املـصري واملقـارن، رسـالة دكتـوراه ، جامعـة حممد كامل رمضان حممد، ا:  مقتبس من
  .1988عني مشس، القاهرة، 
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نتيجـــة المتنـــاع صـــاحبه عـــن مراقبتـــه رغـــم علمـــه ً نطـــح الثـــور ثـــورا أخـــر فقتلـــه وإذا
بـــضرورة ذلـــك، ففـــي هـــذه احلالـــة كـــان صـــاحب الثـــور يلتـــزم بثـــور علـــى ســـبيل التعـــويض 

  .1لصاحب الثور امليت وحيتفظ لنفسه بالثور امليت
إن كـشف إنـسان غطــاء بئـره، أو حفـر بئــرا وتركهـا مــن غـري غطـاء، فوقــع فيهـا ثــور 

تعـــويض عـــن اخلـــسارة تـــضاهي مثنـــه، ويكـــون امليـــت أو محــار، يقـــوم صـــاحب البئـــر بـــدفع 
  .»له

 إذا حفــر شــخص بئــرا، - كمــا يف الــنص الــسابق -وتقــوم أيــضا املــسؤولية املدنيــة 
أو كـــشف غطـــاء بئـــر، وامتنـــع عـــن تغطيتهـــا، فوقـــع فيهـــا أحـــد احليوانـــات، فعندئـــذ يلتـــزم 

ن، علــى صـاحب البئــر بتعــويض ملالــك هــذا احليــوان عـن خــسارته تــساوي مثــن هــذا احليــوا
  .2أن حيتفظ صاحب البئر باحليوان امليت لنفسه

هـذه أمثلـة تبـني أن االمتنــاع كمـصدر للمـسؤولية املدنيــة معـروف يف التـوراة بطريقــة 
ا القـانون املـدين الوضـعي احلـديث مـسؤولية حـارس احليـوان إذا  تشابه الطريقة اليت نظم 

  .امتنع عن القيام مبا يفرضه عليه القانون من واجبات
هــذا الــنص يرتفــع بــأخالق اإلنــسان إىل حــد ضــرورة معاونــة األعــداء، حبيــث يعتــرب 
االمتنــاع عــن مــساعدة األعــداء إمثــا دينيــا يــستوجب العقوبــة يف اآلخــرة، ومــن بــاب أوىل 

  .حيث على ضرورة معاونة غري األعداء واألصدقاء واألقارب والناس مجيعا
ــا التــوراة منــذ ردح طويــل مــن وهــذه الفكــرة األخالقيــة رفيعــة املــستوى الــيت أتــ ت 

الــزمن والــيت حتـــث اإلنــسان علــى أن يكـــون رحيمــا علــى األعـــداء فكــرة جديــدة يف عـــامل 
وهــي فكــرة ليــست خاصــة ببــين . كــان فيــه األخــذ بالثــأر هــو الــصورة الــشائعة يف العدالــة

                                                             
   .36-29األعداد  ،21 ، سفر اخلروج،التوراة 1
فــصاحب " وقــد اســتخدمت يف النــسخة العربيــة مــن التــوراة كلمــة . 36-27، العــدد 21التــوراة، ســفر اخلــروج، األصــحاح2 

  .34 عدد 21خروج "  ويرد حصته لصاحبهالبئر يعوض
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إســـرائيل، وإمنـــا هـــي موجهـــة إىل كـــل البـــشر، حبيـــث تعتـــرب قانونـــا أخالقيـــا إذا مـــا طورنـــاه 
وأضـفنا عليــه مــا حــدث لإلنــسان مــن تطــور خلقــي واجتمــاعي ألصــبح قانونــا ملزمــا لبــين 

فـــإذا وجـــد .  املـــسؤولية املدنيـــة للمخـــالف- علـــى األقـــل -اإلنـــسان يرتتـــب علـــى خمالفتـــه 
إنـــسان حيوانـــا شـــاردا مـــن حيوانـــات عـــدوه كـــان عليـــه أن يـــرد إليـــه فـــورا، حـــىت وإن كـــان 

ـم يف فهـذا الـنص. عدوه سيستخدمه يف أذيته  حيثنـا علـى مـساعدة مجيـع النـاس، طاملـا أ
ٌحاجة إىل مساعدة ولو كانوا أعداءنا مادام لن يعود على مساعدتنا هلم ضرر

1.  
إذا أخطــأ «: ، مــا نــصه5كمــا جــاء أيــضا يف العهــد القــدمي، ســفر األوابــني، رقــم 

ـا فإنــ ه أحـد ألنـه صـمت عنـدما اسـتحلف ومل يـدل بـشهادته حـول جرميـة رآهـا أو علـم 
  .2»يكون شريكا يف الذنب

فهــذا الــنص يوضــح أن امتنــاع شــخص عــن اإلدالء بــشهادته حــول جرميــة رآهــا أو 
ا يعترب ذنبا، ويعترب املمتنع يف هذه احلالة مبثابة شريك للجاين يف جرميته   .علم 

ُومما يبني عقوبة االمتناع عن القيام بواجب خلقـي واجـب طاعـة الوالـدين مـا جـاء 
أنــه إن كــان لرجــل «: ، مــا نــصه)21:18مــن  (21مي، ســفر الثنيــة، رقــم يف العهــد القــد

ابـــن عنيـــد متمـــرد، وال يطيـــع أمـــر أبيـــه وال قـــول أمـــه، ويؤدبانـــه ولكـــن مـــن غـــري جـــدوى، 
فليقبض عليه والداه ويأتيا به إىل شيوخ مدينته يف ساحة القـضاء، ويقـوالن للـشيوخ ابننـا 

ســــكري، فريمجــــه رجــــال املدينــــة مجــــيعهم هــــذا عنيــــد متمــــرد، ال يطيــــع قولنــــا، وهــــو مبــــذر 
وهكذا تستأصلون الشر مـن بيـنكم ويـشيع اخلـرب بـني الـشعب كلـه . باحلجارة حىت ميوت

  .3»..فيخاف

                                                             
ط، . ، دار النهــــضة العربيــــة، القــــاهرة، د-دراســــة مقارنــــة– أميــــن ســــعد ســــليم، االمتنــــاع مــــصدر للمــــسؤولية املدنيــــة أنظــــر، 1

  .15ص. 2003
  . العهد القدمي، سفر الالويني، اإلصحاح اخلامس، العدد األول 2
 .13-8العدد ، 18العهد القدمي، سفر الثنية، اإلصحاح رقم  3
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مقتـــضى هـــذا الـــنص أنـــه يف الـــشريعة اليهوديـــة يعتـــرب االمتنـــاع عـــن طاعـــة الوالـــدين 
  . جرمية خلقية ودنيوية معا عقوبتها اإلعدام

وصـــلت النـــصوص الـــيت تعاقـــب علـــى االمتنـــاع، فقـــد ًممـــا تقـــدم يتبـــني جليـــا شـــدة 
  .عدام يف جرائم االمتناعالعقوبة حىت اإل

   الثانيالفرع
  اإلنجيل  فياالمتناعجرائم 

ملــــا كانــــت الــــشريعة املــــسيحية هــــدفها هــــو الــــسمو بــــأخالق اإلنــــسان، واالهتمــــام 
ذيبــه؛ ألنــه هــو الــذي يــسيطر علــى اجلانــب املــادي يف اإل نــسان، باجلانــب الروحــي فيــه و

فإذا استقام األول استقام الثاين بالتبعية، فقد جاءت النـصوص املنظمـة لألخـالق احلاثـة 
عليها كثرية جدا يف اإلجنيل، بينما جند النصوص القانونيـة الـيت حتكـم العالقـات القانونيـة 
بني الناس قليلة إىل حد بعيد، وبـذلك جنـد النـصوص الدالـة علـى صـور االمتنـاع اخلـاطئ 

لمـــــسؤولية املدنيـــــة قليلـــــة باملقارنـــــة بالنـــــصوص الـــــيت تبـــــني االمتنـــــاع املخـــــالف كمـــــصدر ل
  .1لألخالق

مــا ) 46:41مــن  (25ومــن هــذه النــصوص مــا جــاء يف إجنيــل مــىت، اإلصــحاح 
ابتعــدوا عــين يــا مالعــني إىل النــار األبديــة «: نــصه قــول اهللا تعــاىل يــوم القيامــة ألهــل النــار

 فلـم تطعمـوين، وعطـشت فلـم تـسقوين، كنـت غريبـا ّاملعدة إلبليس وأعوانه، ألنـين جعـت
: ّفلم تأووين، عريانا فلم تكـسوين، مريـضا وسـجينا فلـم تـزوروين، فـريد هـؤالء أيـضا قـائلني

ّيا رب، مىت رأينـاك جائعـا، أو عطـشانا، أو غريبـا، أو عريانـا، أو مريـضا، أو سـجينا، ومل 
 ذلــــك بأحــــد إخــــويت هــــؤالء ّأقــــول لكــــم مبــــا أنكــــم مل تفعلــــوا: ّخنــــدمك؟ فيجيــــبهم احلــــق

                                                             
تمـــع االشـــرتاكي، رســـالة أنظـــر، قريـــب مـــن هـــذا املعـــىن، 1   حبيـــب إبـــراهيم اخلليلـــي، مـــسؤولية املمتنـــع املدنيـــة واجلنائيـــة يف ا

 .24، ص1967دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 
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ــــــــصغار يل مل تفعلــــــــوا ّفيــــــــذهب هــــــــؤالء إىل العقــــــــاب األبــــــــدي، واألبــــــــرار إىل احليــــــــاة : ّال
  .1»ّاألبدية

مقتضى هذا النص أن االمتناع عـن مـساعدة احملتـاجني يعتـرب عمـال غـري أخالقـي، 
  .ومعصية ألوامر اهللا تبارك وتعاىل هلا عقوبة أخروية هي اخللود يف النار

الـــواردة يف الـــنص ، يقـــول ) إخـــويت(دل شـــديد حـــول املقـــصد بكلمـــة وقـــد ثـــار جـــ
ــــا تــــشري إىل كــــل املــــسيحيني، والــــرأي  ــــا تــــشري إىل اليهــــود، ويقــــول آخــــرون أ الــــبعض أ
ا تشري إىل املتأملني يف كل مكان؛ ألنه ليست النقطـة املهمـة يف هـذا املثـل هـي  الراجح أ

حيثمـــا وجـــد االحتيـــاج؛ ألن حــــب مـــن هـــم، بـــل مـــا حـــاهلم، فمــــساعدة احملتـــاجني يـــتم 
  .اآلخرين انعكاس حلب اإلله

يف هـــذا املثـــل قـــصة أحـــد ). 37:30 (10وقـــد جـــاء يف إجنيـــل لوقـــا، اإلصـــحاح 
 حينمـا سـأله مـن هـو - عليه السالم -علماء شريعة موسى يف حواره مع سيدنا عيسى 

                                                             
  .19 أمين سعد سليم، املرجع السابق، ص1

 املريض من كتـاب الـرب والـصلة واألدب صحيح مسلم، باب فضل عيادةهذا النص يشابه إىل حد بعيد حديثا قدسيا ورد يف 
قـال  قـال أيب هريـرة عـن أيب رافـع عـن ثابـت عـن محـاد بـن سـلمة حـدثنا زـ حـدثنا حممـد بـن حـامت بـن ميمـون حـدثين: ونـصه

مرضـت فلـم تعـدين قـال يـا رب كيـف أعـودك  آدم يـا ابـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إن اهللا عـز وجـل يقـول يـوم القيامـة
 آدم قـال أمـا علمـت أن عبـدي فالنـا مـرض فلـم تعـده أمـا علمـت أنـك لـو عدتـه لوجـدتين عنـده يـا ابـن وأنـت رب العـاملني

فلــم  لــم تطعمــين قــال يــا رب وكيــف أطعمــك وأنــت رب العــاملني قــال أمــا علمــت أنــه اسـتطعمك عبــدي فــالناسـتطعمتك ف
استسقيتك فلـم تـسقين قـال يـا رب كيـف أسـقيك وأنـت  آدم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن

وهبـة الزحيلـي ،شـرح النـووي » نـديلـو سـقيته وجـدت ذلـك ع رب العـاملني قـال استـسقاك عبـدي فـالن فلـم تـسقه أمـا إنـك
  .،98، ص5ه،، ج262-ه261على مسلم لصاحبه حيي أبو شرف أبو زكريا النووي ، دار السالم، 

ولقد أردت بوضع النص الوارد يف اإلجنيل جبوار هذا النص املشابه له يف أحد األحاديث القدسـية الـشهرية الـواردة يف صـحيح 
ماوية صــادرة عــن مــصدر واحــد، وأن هــؤالء األنبيــاء مجيعــا كــل مــنهم حيمــل رســالة مــسلم أن أدلــل علــى أن تلــك الكتــب الــس

ا وهي ضـرورة اإلميـان بـاهللا وعبادتـه وإن اختلـف كـل مـنهم يف الـصورة الـيت يـؤدي  واحدة وكل هذه الرساالت تتفق يف مضمو
تمــع الــذي ظهــر فيــه الــنص الــذي جــاء يف حــديث فهــذا الــنص الــذي جــاء يف اإلجنيــل وذلــك . ــا رســالته حــسب ظــروف ا

قدسـي صــدر عـن إلــه واحـد هــو اهللا رب العـاملني، وأن تلــك الـشرائع الــسماوية كلهـا مكملــة لبعـضها، وأن الــشريعة اإلســالمية 
 .هي خامتة تلك الشرائع
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يم إىل أرحيـا، كـان إنـسان نـازال مـن أورشـل« : - عليـه الـسالم -قرييب؟ فرد عليـه املـسيح 
فوقع بني لصوص فانتزعوا ثيابه ومالـه وجرحـوه، ومـضوا وتركـوه بـني حـي وميـت، وكـذلك 
مـر أيـضا واحــد مـن الالويـني، فلمــا وصـل إىل ذلــك املكـان، نظـر إليــه، ولكنـه جــاوزه إىل 
اجلانــب اآلخـــر، إال أن ســـامريا مـــسافرا جـــاء إليــه، وملـــا رآه أخذتـــه الـــشفقة عليـــه، فتقـــدم 

راحــه بعــدما صــب عليهــا زيتــا ومخــرا، مث أركبــه علــى دابتــه وأوصــله إىل اخلــان إليــه وربــط ج
واعتـــىن بـــه، وعنـــد مغادرتـــه اخلـــان يف اليـــوم التـــايل أخـــرج دينـــارين ودفعهمـــا إىل صـــاحب 

فيــك عنــد رجــوعي، فــأي هــؤالء و، ومهمــا تنفــق أكثــر فــإين آ! اعــنت بــه: اخلــان، وقــال لــه
فقــال لــه . إنــه الــذي عاملــه بالرمحــة: جــابيبــدو لــك قريبــا للــذي وقــع بــني اللــصوص؟ فأ

  .1»اذهب أنت أيضا واصنع هكذا: يسوع
مقتضى هذا النص هو احلث علـى سـد احتياجـات اآلخـرين، وعـدم االمتنـاع عـن 
م، وأن القريـب هـو كــل إنـسان حمتـاج مـن أي عقيــدة، ومـن أي نـوع، ومــن أي  مـساعد

  .ًطأترب خوأن االمتناع عن مساعدة احملتاج يع. خلفية اجتماعية
  : الثالثالفرع

   الشريعة اإلسالمية في االمتناعجرائم
تعتــرب الــشريعة اإلســالمية أم القـــوانني، بــل وأمساهــا جبميـــع مقــاييس العلــو والرفعـــة، 
فهـــي مل تـــدع شـــاردة وال واردة إال أتـــت عليهـــا بالتفـــصيل والتمحـــيص والتـــدقيق، وأولـــت 

ًوليــة، نظــرا ملــا ميتــاز بــه هــذا الفــرع مــن املــسائل اجلنائيــة عنايــة خاصــة ملــا متتــاز بــه مــن مش
  .حساسية ومساس باخلصوصية

ـــذيب، بــل هـــذبتها وأضـــفت  هــذا ومل تـــرتك هــذه املعاجلـــة علــى إطالقهـــا أو بغــري 
ـذيب سـلوك  عليها ما تستحقه من عناية، فقـد عملـت الـشريعة اإلسـالمية الغـراء علـى 

                                                             
 .20، مقتبس من أمين سعد سليم، املرجع السابق، ص)37:30 (10إجنيل لوقا، اإلصحاح  1
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، فنجــدها يف هــذا املقــام الــسباقة الفــرد وتوجيهــه التوجيــه الــصحيح قبــل معاقبتــه وحماســبته
  ". ال جرمية وال عقوبة إال بنص"للمبدأ الشرعي يف القانون اجلنائي

وذلك من خالل اآليات الصرحية، وكذا األحاديث الدالة على ذلـك، ومنهـا قولـه 
            ": تعـــــــــــــــــــاىل

         "1.   

       ": وقوله جل عـال     

         "2.  

وهــذا مــا ذهــب بفقهــاء الــشريعة إىل اســتنباط بعــض القواعــد يف هــذا الــشأن، مــن 
األصـــــل يف األشـــــياء : "، وقـــــوهلم" ورود الـــــنص ال حكـــــم ألفعـــــال العقـــــالء قبـــــل: "بينهـــــا

  ".واألفعال النافعة اإلباحة
بل أن املغزى الـرئيس واهلـدف األسـاس للـشريعة اإلسـالمية أبعـد مـن ذلـك بكثـري، 
ــا عملــت جاهــدة قبــل تأســيس هــذه  ــذه املبــادئ، إال أ فهـي وعلــى الــرغم مــن تقييــدها 

كــل فــرد حيــس بأخيــه قبــل أن يــذهب إىل املبــادئ علــى تقويــة الرابطــة األخويــة الــيت جتعــل 
  .القول بارتكاب اجلرمية من عدمها

وهـذا مـا جعـل مبــدأ العـون واملـساعدة يف الـشريعة اإلســالمية حيتـل مكانتـه املرموقــة 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حـدثناحلديث ًكأصل من أصول الشريعة، وذلك وفقا 

قـال رسـول اهللا  قـال أيب هريـرة عـن أيب صـاحل عـن األعمـش عـن أبـو عوانـة حـدثنا قتيبـة
مـن نفــس عـن مــؤمن كربــة مـن كــرب الــدنيا نفـس اهللا عنــه كربــة  :"صـلى اهللا عليــه وسـلم

                                                             
   رواية ورش عن نافع ،15 سورة اإلسراء، اآلية 1
    رواية ورش عن نافع،59 اآلية ، سورة القصص2
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 علـى مــسلم سـرته اهللا يف الــدنيا واآلخـرة واهللا يف عــون العبــد ومـن ســرت مـن كــرب اآلخـرة
  .1"ما كان العبد يف عون أخيه

ومــن هــذا املنطلــق كانــت عــدم املــساءلة تــستوجب العقوبــة يف الــشريعة اإلســالمية، 
 .بل واألكثر من هذا قد يؤاخذ اجلاين بعدم املساعدة أكثر بارتكابه للجرمية

إلســالمية أجـــازت للمــضطر حـــق مقاتلــة املمتنـــع واألبعــد مـــن ذلــك، أن الـــشريعة ا
عن إعطائه الطعام ليحصل منه على ما يقيم أوده، وإن قتـل املـضطر املمتنـع فـال ديـة لـه 

 .ألنه يف موقع املدافع
القـول يف هـذا : 2ا النوع من اجلرائم، فقـالذوقد فصل اإلمام ابن حزم القول يف ه

 وإن كــــانوا يعلمــــون أنــــه ال مــــاء البتــــة إال عنــــدنا وبــــاهللا التوفيــــق هــــو أن الــــذين مل يــــسقوه
عنـدهم، وال ميكنـه إدراكـه أصــال حـىت املـوت، فهــم قتلـوه عمـدا وعلــيهم القـود بـأن مينعــوا 
املــاء حــىت ميوتــوا كثــروا أو قلــوا، وال يــدخل يف ذلــك مــن ال يعلــم بــأمره فــيهم، وال مــن ال 

املـــاء فهـــم قتلـــة خطـــأ ميكنــه أن يـــسقيه، كـــانوا ال يعلمـــون ذلـــك وال يقـــدرون أنـــه ســـيدرك 
 : " وعلــيهم الكفــارة وعلــى عــواقلهم الديــة وال بــد، برهــان ذلــك قولــه تعــاىل

                   "3 .  

 يف العـــامل أن مـــن استـــسقاه مـــسلم وهـــو قـــادر علـــى أن وبيقـــني يـــدري كـــل مـــسلم
ًيــسقيه فتعمــد أن ال يــسقيه إىل أن مــات عطــشا فإنــه قــد اعتــدى عليــه بــال خــالف مــن 
أحـــد مـــن األمـــة، وإذا اعتـــدى فواجـــب بـــنص القـــرآن أن يعتـــدي علـــى املعتـــدي مبثـــل مـــا 

                                                             
، دار 5، حتفــة األجــودي بـــشرح جــامع الرتمــذي، اجلـــزء احلــافظ أيب العــال حممــد عبـــد الرمحــان إبــن عبــد الـــرحيم املبــاركفوري 1

  . وما بعدها125لبنان، ص-الكتب العلمية، بريوت
اح مــراد، جــرائم االمتنــاع عــن تنفيــذ األحكــام وغريهــا مــن جــرائم االمتنــاع، ، مقتــبس مــن عبــد الفتــ اإلمــام ابــن حــزم، أنظــر2
  .37ن ، ص.س.ن، طبعة األوىل، د.د.د
  . رواية ورش عن نافع193 سورة البقرة، اآلية 3
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لــه إذ منعــه اعتــدى بــه، فــصح قولنــا بيقــني ال إشــكال فيــه وإمــا إذا مل يعلــم بــذلك فقــد قت
 .1فال حياة له إال به فهو قاتل

ولعلين يف هذا املقام أحبذ أن أذكر بعض مـا ذهـب إليـه أئمـة املـذاهب األربعـة يف 
 :مدى اعتبار اجلرمية السلبية، وذلك بعرض بعض آرائهم على النحو التايل

ًيـذهب املالكيـة إىل القـول بـأن قـصد القتـل لـيس شـرطا : المالكية : القول األول
 القصاص، وحينئذ يقتص ممن منع الطعام والـشراب ولـو قـصد بـذلك التعـذيب، ومـن يف

ًمنع فضل مائه مسافرا عاملا بأنه ال حيل لـه منعـه وأنـه ميـوت إن مل يـسقه قتـل بـه، وإن مل  ً
ًيقتلــه بيــده فظــاهره يــدل علــى أن يقتــل بــه ســواء قــصد مبنعــه قتلــه أو تعذيبــه، ومــن ذلــك 

  .فإذا قصدت موته قتلت به وإال فالدية على عاقلتهامنع األم ولدها من لبنها، 
 وجيــب علــى جــريان املــرأة احلامــل أن يــدفعوا هلــا شــيئا مــن ذي الرائحــة مــن الطعــام 
ا مــــن ذي الرائحــــة  ــــا حامــــل؛ ألن عــــدم أكلهــــا أو شــــر إن طلبــــت مــــنهم أو علمــــوا بأ

 .2يضرها، فإن مل يدفعوا هلا يف هاتني الصورتني يضمنون هلا
ً إن حبـــسه ومنعـــه الطعـــام مـــدة ميـــوت مثلـــه فيهـــا غالبـــا :الـــشافعية: ثـــانيالقـــول ال

ًجوعــا أو عطــشا فعمــد؛ ألنــه قــصد اإلهــالك بــه، فــإن مل يكــن بــه جــوع وعطــش ســابق  ً
ٍفــشبه عمــد، ألنــه ال يقتــل غالبــا، وإن كــان بــه بعــض جــوع وعطــش وعلــم احلــابس حبالــه 

 مل يعلــم احلــابس احلــال فلــيس ٌفعمــد؛، لظهــور قــصد اهلــالك، وإال فــال يف األظهــر أي إن
  .3بعمد، بل هي شبه عمد؛ ألنه مل يقصد إهالكه

                                                             
  .38، مقتبس من عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص اإلمام ابن حزمأنظر، 1
 .242 ص مشس الدين، حممد عرفة، املرجع السابق،الدسوقي 2
، دار املعرفـة، بـريوت، 4، ج1 الشربيين مشس الدين حممد بن اخلطيب، احملتاج إىل معرفـة معـاين ألفـاظ املنهـاج، طبعـةأنظر،3 

  . 9، ، ص1997-ه1418سنة 
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يــذهب احلنفيــة إىل اعتبــار أن اجلرميــة الــسلبية ال تعتـــرب : الحنفيــة: القــول الثالــث
كاجلرميــــة اإلجيابيــــة، فــــال يرتتــــب عليهــــا حــــد وال قــــصاص وال ديــــة، ولكــــن صــــاحبها آمث 

  : ضي اهللا عنهيعاقب بالتعزير، قال اإلمام أبو حنيفة ر
إذا حبــــسه يف البيــــت فطبــــق عليــــه البــــاب حــــىت مــــات، أو إن أدخــــل إنــــسان يف " 

ًبيــت حـــىت مـــات جوعـــا أو عطــشا، أو أخـــذ رجـــال فقيـــده وحبــسه حـــىت مـــات جوعـــا أو  ً ًً
ًعطـــشا، أو مـــات يف البئـــر غمـــا أو جوعـــا، مل يـــضمن شـــيئا مـــن ذلـــك، ولكنـــه آمث علـــى ً ً ً 

  ."االمتناع ويعاقب عقوبة تعزيرية
 يـذهب احلنابلــة إىل القـول بأنـه إن حبــسه ومنعـه الطعــام :الحنابلـة :لقـول الرابــعا

ًوالشراب مدة ميوت يف مثلها غالبـا فمـات ففيـه القـود ألنـه يقتـل غالبـا، وإن كانـت املـدة  ً
ًال ميــــوت فيهــــا غالبــــا فهــــو شــــبه عمـــــد، بــــشرط تعــــذر الطلــــب أي عــــدم قــــدرة احملبـــــوس 

فال قود وال ديـة أي هـدر، ومـن أخـذ طعـام إنـسان احلصول على الطعام والشراب، وإال 
أو شـــرابه يف بريـــة أو مكـــان ال يقـــدر فيـــه علـــى طعـــام وشـــراب فهلـــك بـــذلك أو هلكـــت 
يمته فعليـه ضـمان مـا تلـف بـه ألنـه سـبب هالكـه، وإن اضـطر إىل طعـام وشـراب لغـريه 

  .1فطلبه فمنعه إياه مع غناه عنه يف تلك احلال فمات ذلك ضمنه املطلوب منه
   األولالمبحث

  السلوك اإلجرامي والنتيجة: جريمة االمتناعلالركن المادي 
ميثل الركن املادي الظواهر اخلارجية اليت يعاقب عليها القـانون ملخالفتهـا أحكامـه، 

ادي البـد مـن تـوافر بعـض األشـياء امللموسـة يف العـامل  لكـي يقـوم الـركن املـهومنه نقول أنـ
ول يف ذلــــك قــــد يبــــدو  والنتيجــــة والعالقــــة الــــسببية والقــــاخلــــارجي بدايــــة بــــسلوك االمتنــــاع

 يف جــرائم االمتنــاع، فقــد ثــار جــدل تــصور ذلــك مــن الــصعوبة ، إال أنــهبــسيطا يف ظــاهره
، يف الوقـت الــذي هالفقـه حـول مـدى تـصور الـسلوك الـسليب ومـدى فعاليتـه يف ترتيـب أثـر

                                                             
 .26، دار الكتب العلمية، بريوت، دون طبعة، ص5 عبد اهللا بن حممود بن ودود، االختيار لتعليل احملتار، جأنظر، 1
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إىل أن  خـرآ فريـقيـذهب  أن االمتنـاع ال يولـد أي أثـر، اء إىلمـن الفقهـفريـق يذهب فيـه 
  .) أولمطلب ( شأنه يف ذلك شأن السلوك االجيايبالالمتناع أثر

 بـــل البـــد مـــن وقـــوع ،وهر الـــسلوك وحـــسبجبـــكمـــا أن الـــركن املـــادي، ال يكتفـــي 
ـردنتيجة، ولو مل تكن مادية ملموسة، كجرائم االمتنـاع انقـسم الفقـه يف هـذا الـشأن و  ا

  .) ثانيمطلب( انوين هلا مادي للنتيجة ومفهوم قإىل مفهوم
   األولالمطلب

  سلوك اإلجرامي في جرائم االمتناعماهية ال
يعتــــرب الــــسلوك جــــوهر الــــركن املــــادي ســــواء بالنــــسبة للجــــرائم االجيابيــــة أو اجلــــرائم 

 اختلفـــت قـــدجـــود مظهـــر خـــارجي يـــدل عليهـــا، وإال بوالـــسلبية، فـــال تقـــوم هاتـــه اجلرميـــة 
والقــول بالــسلوك يف اجلــرائم ،ق للــسلوك اإلجرامــي  والنظريــات يف وضــع مفهــوم دقيــاآلراء

عــــدم إتيــــان الفعــــل، أي الكــــف أو  املظهــــر الــــذي ارتكبــــه اجلــــاين بالــــسلبية يــــوحي بــــذلك
االمتناع عن الفعل الذي كان جيـب أن يقـوم بـه، فهـل يولـد هـذا االمتنـاع نتيجـة إجراميـة 

  .؟ها القانون أم اليعاقب علي
ســأتطرق لتمييـزه عــن غــريه مــن املــصطلحات الــسلوك اإلجرامــي، مفهــوم لتوضـيح و

الـــيت قـــد تتـــشابه معـــه وذلـــك بـــالرجوع إىل التمييـــز بـــني املفهـــوم الفلـــسفي للـــسلوك، وكـــذا 
  ،)فرع األول(املفهوم القانوين

ففـي الوقـت الـذي يـذهب فريـق إىل . ىل أهم النظريات اليت قيلت فيهمث أتطرق إ  
ي يـــصفه القـــانون بالالشـــرعية، وهـــو القــول بـــأن الـــسلوك اإلجرامـــي هـــو ذلـــك الفعــل الـــذ

النظريــة "يتعــارض مــع أهدافــه وبالتــايل ال فائــدة مــن البحــث عــن إرادة مرتكــب الــسلوك 
  .)ثانيفرع " (السببية يف تفسري السلوك اإلجرامي
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جنــد فريـــق آخــر جيعـــل لـــإلرادة أمهيــة خاصـــة يف الـــسلوك، علــى اعتبـــار أن الـــسلوك 
النظريـة الغائيـة يف تفـسري "احبه مبظهر خارجي نشاط إرادي متجه إىل غاية عرب عنها ص

  .)فرع ثالث(  "السلوك اإلجرامي
  الفرع األول

  نينوعن المفهوم القالسلوك الفلسفي لمفهوم التمييز 
ًخيتلــــف مــــصطلح الــــسلوك يف الفقــــه القــــانوين عنــــه يف غــــريه مــــن العلــــوم خــــصوصا 

يقـوم بـه اإلنـسان هـو  فـال ميكـن القـول بـأن كـل فعـل -حمـل الدراسـة–السلوك اإلجرامـي 
ـــا اإلنـــسان حمظـــورة  صـــاحبها ، تعـــرضســـلوك إجرامـــي وإال ألصـــبحت كـــل حركـــة يقـــوم 

  . مع روح املنطق والعدالةيتناىف وهو ما ،للعقوبة
 تـــرق لتطبيقهـــا علـــى لـــسلوك ملولعـــل التفـــسريات الفلـــسفية الـــيت جـــاءت لتعريـــف ا

 ،ديـدها وكـذا عـدم دقتهـامفهوم السلوك يف القانون والـسبب يف ذلـك اتـساعها وعـدم حت
 دي الــــذي يرقــــى إىل مــــستوى معــــنيولعــــل الفقــــه القــــانوين ال يعتــــد إال بــــذلك اجلــــزء اإلرا

ع قـد ضـمنها القـانون ذاتـه وبـني شـكلها وإطارهـا ووضـعها يتعارض مع قاعـدة كـان املـشر
 ولـــذلك كـــان أهـــم مـــا يـــشرتط يف الـــسلوك اإلرادي يف نظـــر القـــانون هـــو أن .أمـــام الفـــرد
 وذلــك أن هــذا الــسلوك يتفاعــل يف داخــل الــنفس ،ظهــر جيــاوز ذات اإلنــسانيكــون ذا م

 ً حبيـث حيـدث تغيـريا يف العـامل1وينحصر يف إطارها وهو الذي يطلق عليه النشاط املادي
  .اخلارجي

ًوانطالقــا مــن ذلــك ميكــن القــول بــأن الــسلوك يأخــذ عــدة معــاين وتعــاريف ختتلــف 
  .باختالف النظرة والعلم املعىن بدراسته

                                                             
  .125، ص1976، مطبعة دار الفكر العريب، -اجلرمية-أمون سالمة، قانون العقوبات، القسم العام أنظر،م1
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 هـو كـل نـشاط يأتيـه الفـرد ويقـصد بـذلك األفكـار : فمن ناحية املفهـوم الفلـسفي
فكــل هـذه تــدخل . واملعتقـدات واحلركـات اإلراديــة وغـري اإلراديــة والرغبـات ومــا إىل ذلـك

  .1يف املعىن الفسلفي للسلوك حىت وإن كانت ال تظهر يف العامل اخلارجي
ميكـــن تعريـــف الـــسلوك اإلجرامـــي  وعليـــه  والقـــول بـــذلك يف القـــانون غـــري مقبـــول،

بأنــه ذاك التــصرف اإلرادي اخلــارجي الــذي يعــارض قاعــدة قانونيــة والــذي جرمــه الــشارع 
وهــو مــا ال يتفــق مــع مــا يــذهب إليــه الــبعض بــأن الـــسلوك "ًوفقــا هلــا وحــدد لــه العقــاب 

  .2اإلجرامي عبارة عن مظهر خارجي وجتسيم مادي للتصور اإلجرامي
 الـسلوك اإلجرامــي ينحــصر يف اجلــرائم العمديــة ل معــىنولعـل الــسبب يف ذلــك جيعــ

 ألن القــول بــذلك ســيجعل هاتــه ،فقــط دون اجلــرائم غــري العمديــة وهــو قــول غــري ســوي
ا ختلو-مدية غري الع–اجلرائم    . من التصور اإلجرامي ال ختضع للعقاب أل

وقــد اختلــف الفقــه يف وضــع تعريــف حمــدد للــسلوك اإلجرامــي حبــسب الزاويــة الــيت 
 فحللــــه إىل احلركــــة العــــضلية أو ، فمــــنهم مــــن وســــع يف تعريفــــه للــــسلوك،ينظــــر منهــــا إليــــه

 ومــا يتولــد عــن هــذه احلركــة مــن آثــار معينــة ومــن مث الرابطــة الــسببية الــيت تــربط ،العــضوية
بينمـــا يــــذهب  .3 حبيـــث ميــــسي الـــسلوك الواقعـــة املاديــــة حمـــل التجــــرمي،بـــني احلركـــة واألثــــر

قـــصره علـــى التـــصرف املـــادي وحـــده دون فتعريفـــه للـــسلوك جانـــب آخـــر إىل التـــضييق يف 
 باعتبـار  الطـرحًوجاهـة يفاء، وتبـدو عليـه  وهـو مـا أيـده أغلـب الفقهـ،النتائج املرتتبة عليـه

                                                             
-224ط، ص.س. أنظر،إمساعيـــل حممـــود إبــــراهيم، شـــرح األحكــــام العامـــة يف قـــانون العقوبــــات، دار النهـــضة، القــــاهرة، د1

226. 
  .107أمون سالمة، املرجع السابق، صم 2
، 1964رح قـــانون العقوبـــات، القـــسم العـــام، دار مطـــابع الـــشعب، الطبعـــة الـــسادسة،  حممـــود حممـــود مـــصطفى، شـــأنظـــر، 3

 .222ص
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التــصرف املــادي حيــث قــصره علــى م وماهيتــه تالءأن الــسلوك وفــق هــذا املنظــور الــضيق يــ
  .1ًاع منه ضررشى املشرن أمر يصدر عن الفاعل خي أن يكون أكثر مفال يعدو. فقط

ن اعتمــاد مفهــوم معــني يف تفــسريي ، ألوالتطــرق إىل تفــسري الــسلوك أمــر ضــروري
ًحتدث عنــه الحقــا فيمــا أالــسلوك مــسألة ال غــىن عنهــا ألنــه سيــشمل اإلطــار العــام ملــا ســ

  .يتعلق بالسلوك املكون جلرمية االمتناع أي السلوك السليب
  الثاني الفرع

  لسلوك اإلجراميير االنظرية السببية في تفس
اعتمـــدت هـــذه النظريـــة يف آرائهـــا علـــى املدرســـة الوضـــعية باعتبارهـــا أصـــل املفهـــوم 

  .الطبيعي للسلوك واليت ظهرت يف النصف الثاين من القرن املاضي
 إىل أن الفعـل هـو سـبب - املفهوم الطبيعي للسلوك -هذا الرأي أنصار ويذهب 

 ويــــشتمل الــــسلوك علــــى ،يف إرادة مرتكبــــهالنتيجــــة اإلجراميــــة ولــــه بــــدوره ســــبب يتمثــــل 
  . واإلرادة، احلركة العضوية:عنصرين

 ومؤدى ذلـك أن هنـاك دورة مـن الـسببية تبـدأ مـن املرحلـة الـيت تـسبق الـسلوك إىل 
، وبالتــايل فــال فائــدة مــن البحــث يف 2 يتــصل بــسابقه والــسلوكٌنقطـة حــدوث النتيجــة كــل

نــــــوي للجرميــــــة الــــــذي يعــــــد الــــــسلوك احــــــد اجتــــــاه اإلرادة إذ أن ذلــــــك يتــــــصل بــــــالركن املع
   .3عناصره
ار التــصوير الـــشرعي أن أنــصذلــك  املفهــوم الطبيعــي علــى املفهــوم الــشرعيرجــح و

ن الــسلوك الــذي حيفــل بــه القــانون أهم القــول حــني ذهبــوا إىل القــول بــللــسلوك قــد أخطــأ
                                                             

  .84، ص1971 مسري الشناوي، الشروع يف اجلرمية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، أنظر، 1
رسـالة دكتـوراة، –ون املقـارن ، النظرية العامة للتمييز بني اجلرمية اإلجيابية والـسلبية يف القـانحسين أمحد الصواف حممد أنظر، 2
  .259م، ص.س.د
 .84، ص1971 مسري الشناوي، الشروع يف اجلرمية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، أنظر، 3
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ال خيتلــــف يف طبيعتــــه عــــن أي ســــلوك طبيعــــي لإلنــــسان فمــــا زال مــــصدره هــــو النــــشاط 
  . الفعل أو االمتناع ينساين وصورته هاإل

ًكــل مــا هنالــك أن هــذا الــسلوك يكتــسب وصــفا قانونيــا هــو وصــف  " الالشــرعية"ً
 بيــد أن هــذا ال يغـري مــن جــوهره الطبيعــي يف شــيء إمنــا ،إذا تعـارض مــع أهــداف القــانون

فهــم قــد أعطــوا . ًصــفا جيعــل لــه قيمــة قانونيــة خاصــةوتــصل لــه هــذه الطبيعــة وإن كــسب 
 ، القانوين للسلوك كل األمهيـة حـىت رأوا جـوهر الـسلوك يتمثـل يف خمالفـة القـانونللوصف

  .يسبق القانون فجوهره ينبثق من إرادة اجلاين ال إرادة القانونواحلقيقة أن السلوك 
وخطــأ هــذا املــذهب أنــه جعــل مــن نقطــة النهايــة نقطــة االبتــداء وهــو بــذلك يــرجح 

يتأكــد جـــوهر " حبيــث ،ًيـــضا علــى النظريــة الغائيـــة وأ،هــذه النظريــة علـــى النظريــة الــشرعية
ك فــإن ، وإذا كــان األمــر كــذل التــصوير الــشرعي للــسلوكضح زيــفتــ، ويالــسلوك الطبيعــي
  .1ًلسلوك ال يبدو بدوره مقبوالالتصوير الغائي ل

ــا مــن النقــد علــى اعتبــارُإال أن هــذه النظريــة مل ختــل  جتاهلــت املــدلول احلقيقــي  أ
ً وعلـــى ذلـــك كانـــت اإلرادة عنـــصرا يف ،ىل حتقيـــق غايـــة حمـــددةسلوك والـــذي يهـــدف إلـــل

 وإمنـا ً،ة دائمـايـ طبيع، فالـسلوك لـيس قـوى ملـدلول الـسلوكًها، وإغفاهلا يعـد تـشويالسلوك
  .2 ويتجه حنو حتقيقها،يهدف إىل غايةتصرف هو 

واهر عاديــة كمــا أن هــذه النظريــة ابتعــدت عــن القــانون إذ أن القــانون ال يهــتم بظــ
ـــ  أي أن النظريــــة ، ونواهيـــهمنــــا يهـــتم باالجتــــاه اإلرادي ملـــن يوجــــه إلـــيهم أوامــــره وإ،ايف ذا

  . مغفلة بذلك ميدانه احلقيقي،ري أحباثها يف ميدان ال يهتم به القانونالسببية جت

                                                             
، 2003، منــشورات احللــيب احلقوقيــة، بــريوت لبنــان، -دراســة مقارنــة– أنظــر، جــالل ثــروت، نظريــة اجلرميــة املتعديــة القــصد 1

  .42، 41ص
  .149، صمرجع السابق مأمون سالمة،2
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ـــا ،وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذه االنتقـــادات  إال أن أنـــصار هـــذا املـــذهب حـــاولوا اجتنا
ري خـــأن املــشرع يت: مؤداهــابية االجتماعيـــة ولــصورة أخـــرى عرفــت بالــسبوضــعهم وذلــك ب

ً اآلثار العديدة لسلوك ما يـرى أنـه مهـم قانونـا بالنـسبة إىل من قوانني السببية االجتماعية
  .  ومن مث ينحصر كيان السلوك يف هذا النطاق الذي حدده القانون،جرمية حمددة

املوجـه لنظريـة واملتفحص هلذه الفقرة يالحـظ أن النظريـة وإن حاولـت جتنـب النقـد 
ا األ ــا مل تعــطالــسببية يف صــور  وبالتــايل مل نعــرتف ، لــإلرادة دورهــا يف الــسلوكوىل إال أ

ــا ع  أنــه كــي يكــون الــسلوك موضــع تقيــيم : يف الــسلوك ويف هــذا املعــىن تقــررٌنــصرهلــا بأ
ا وهــــو بتلــــك الــــصفة  ًقــــانوين يلــــزم أن يكــــون ناشــــئا عــــن اإلرادة دون أن يكــــون مــــضمو

ً يكون سلوكا وفقا ألي فرع من فروع القانونيصلح ألن ً1.  
  الثالث لفرعا

  النظرية الغائية في تفسير السلوك اإلجرامي
على ضوء النقد الذي وجـه للنظريـة الـسببية أسـس أنـصار النظريـة الغائيـة مـذهبهم 

هـــي ليـــست ففبعـــدما كانـــت اإلرادة ال تعـــدوا أن تكـــون جمـــرد حتـــصيل حاصـــل يف الفعـــل 
، ًأصـــبحت اإلرادة عنـــصرا يف الـــسلوك – للمـــذهب الـــسببيب –وفقـــا وك ًعنـــصرا يف الـــسل

 ،2 عــرب عنــه صــاحبه مبظهــر خـــارجي، إىل غايـــة إرادي متجــهٌفالــسلوك يف نظــرهم نــشاط
 ، ذلـك أن الـسببية عميـاء،فالفعل عندهم ليس جمـرد نـشاط سـبيب وإمنـا هـو نـشاط غـائي

  .ًومن مث تتجه دائما إىل غاية ،ً وأفعال اإلنسان دائما أفعال بصرية،و الغاية بصرية
فالشخص الذي يقتل آخـر ال يفعـل كمـا تفعـل الـصاعقة حـني تـنقض بـال هـدف 

ًفتــــصيب إنــــسانا أو حيوانــــا أو مجــــادا إمنــــا اإلنــــسان يهيــــئ  ً  - مــــن أجــــل حتقيــــق غايتــــه-ً
 ،يـــشرتي الـــسالح يتحـــني الفرصـــة: الوســـائل فيـــأيت مـــن األفعـــال مـــا يكفـــل حتقيـــق هدفـــه
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 ، فتنطلــــق الرصاصــــة، مث يــــضغط علــــى الزنــــاد،حكــــام، يــــصوب بإًاًيتخــــذ موضــــعا مناســــب
دفً، هي عملية مركبة إذا،تالقفتصيب منه م   .1ً ولكنها دائما حمكومة 

واإلرادة عندهم ال تعين جمرد أصل وسببه بل تتجاوز هـذا النطـاق لتكـون املـسيطر 
ـا يف النهايـة إىل الغايـة الـيت ابتغ  ،اهـا الفاعـل بـسلوكهعلى تتـابع حلقـات الـسببية لنـصل 

 ومــن مث ، فقـط عنــصر يف الـسلوك-ال األصــل اإلرادي-وعلـى هـذا فــإن االجتـاه اإلرادي 
 هـــــو تــــشويه ملفهـــــوم -كمــــا ذهـــــب أنــــصار املفهـــــوم الطبيعــــي-فــــإن إغفـــــال هــــذا األمـــــر 

  . 2السلوك
ا هــو الــذي يؤســس جــوهر الــسلوك  ً وطبقــا لــذلك يكــون اجتــاه اإلرادة أو مــضمو

ً لــدينا ســلوكا بــشريابــأن وبــدون هــذا املــضمون ال يتــسىن القــول ،هريــةوحيــدد مساتــه اجلو ً، 
ًونتيجـة ذلــك يكـون القــصد اجلنـائي عنــصرا يف الــسلوك ذاتـه أي هــو األسـاس الــذي يبــىن 

  . ويعطيه يف نفس الوقت املعىن والشكل،عليه السلوك
 فلـــيس الـــشروع جمـــرد ،ويؤســـس أنـــصار هـــذه النظريـــة مـــذهبهم علـــى فكـــرة الـــشروع

 أن : معــــىن ذلــــك. ولكنــــه ينطــــوي علــــى إرادة متجهــــة إىل نتيجــــة إجراميــــة، إراديســــلوك
ا ن فـــان ســـلم، يف الفعـــل الـــذي يقـــوم بـــه الـــشروعٌاه اإلرادي إىل هـــذه النتيجـــة عنـــصراالجتـــ

فعـــل الـــذي تقـــوم بـــه اجلرميـــة بـــذالك فمـــن املنطقـــي القـــول بـــان هـــذا االجتـــاه عنـــصر يف ال
  . ًال يغري شيئا من كيان الفعلن حتقق النتيجة اإلجرامية أل ،التامة

غـري ، إال انـه يف اجلـرائم ًوان كان تطبيق هذا الكالم يف اجلرائم العمدية يبدو سـويا
 نفـــرتض أن الـــسلوك الـــذي تقـــوم بـــه هـــذهحـــىن حيـــث ال نالعمديـــة قـــد ال يأخـــذ نفـــس امل

 .3اجلرائم ينطوي على اجتاه إرادي يف ذاته يؤدي إىل النتيجة اليت حتـدث علـى حنـو سـبيب
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 إذ يفـــرتض اجتـــاه اإلرادة ، فقيـــادة الـــسيارة ســـلوك غـــائي،رادةأي دون أن تكـــون غايـــة اإل
 ، فـــإن حتققـــت نتيجـــة إجراميـــة كوفـــاة إنـــسان صـــدمته الـــسيارة،إىل غايـــة معينـــة مـــشروعة

 فقـــد حـــدثت عـــن طريـــق فعـــل انطـــوى ،فهـــذه النتيجـــة وإن كانـــت مل تتجـــه إليهـــا اإلرادة
 .رىعلى إرادة متجهة إىل نتيجة أخ

والعقـــاب يف هـــذا النـــوع مـــن اجلـــرائم أساســـه افـــرتاض الـــشارع أن مرتكـــب الـــسلوك 
ًكـــان يف وســـعه ومـــن واجبـــه أن يوجـــه إرادتـــه إىل غايتهـــا متجنبـــا كـــل نتيجـــة يتجـــه فيهـــا 
العـــدوان علـــى حـــق حيميـــه القـــانون ومـــؤدى ذلـــك أن اإلرادة مل تكـــن يف اجتاههـــا الغـــائي 

عمديـــة هـــي بـــدورها اجتـــاه إرادي الغـــري رميـــة  ويتـــضح مـــن ذلـــك أن اجل،قـــانونمطابقـــة لل
  .1غائي

 الــسلوك غــري أن" :ولتربيــر الــسلوك الغــائي يف اجلرميــة غــري العمديــة يقــول أنــصارها
 كمـا أنـه ينطـوي يف سـريه ،ًالعمدي دائما سلوك إنساين يكـون يف وسـع الـشخص تفاديـه

حيتــوي كــذلك   وعلــى ذلــك فــإن هــذا الــسلوك،الــسبيب علــى اإلدراك مبــا قــد يرتتــب عليــه
ًد أن الــشخص كــان يف وســعه أن مينــع حتقــق النتيجــة تنفيــذا علــى عنــصر غــائي حينمــا جنــ

  ".للواجب القانوين
 ويـــذهب هـــؤالء إىل أن الـــسلوك الغـــائي يف اجلرميـــة غـــري العمديـــة جيـــب أن يكـــون 

 وهــذا يــؤدي إىل القــول بــأن مجيــع جــرائم ، باختــاذ احليطــة الالزمــةخمالفــا للواجــب القــانوين
م امتنـاع، وهــو مـا ال ميكـن األخـذ بــه علـى إطالقـه، وعلــى ائ هــي جـرطـأ غـري العمـدياخل

 كاإلمهــــال وعــــدم ، قــــد تقــــرتن بــــسلوك ســــليبالــــرغم مــــن أن جــــرائم اخلطــــأ غــــري العمــــدي
ــ،االنتبــاه  كــذلك قــد تقــرتن بــسلوك إجيــايب كالرعونــة وعــدم االحتيــاط وعــدم مراعــاة ا فإ

 .2القوانني واألنظمة واألوامر
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 – ً منتقـدا هـذا االجتـاه–  إىل القـولروتثـ ا الشأن يذهب األسـتاذ جـاللويف هذ
م وإن كــان أنــصار هــذا االجتــاه يعرتفــون بــأن كــل فعــل" :بأنــه  جيــب أن يكــون إراديــا، فــإ

 فعــل غــائي ألن معــىن ذلــك أن - مــن الناحيــة القانونيــة -هــو ال يعرتفــون بــأن كــل فعــل 
   .1"تصبح مجيع األفعال عمدية

يــة املعتــربة ً كــل ســلوك إرادي ســلوكا حيقــق الغا الغــائي للــسلوك إذ يعتــربإن التــصوير
 وغـري العمديـة علـى الـسواء يـة حبيث يـصبح وصـف الـسلوك يف اجلـرائم العمد،يف القانون

 ألنــه جيمــع ،هــذا التــصوير هــو يف الدرجــة األوىل غــري علمــي. ًدائمــا" ســلوك غــائي"بأنــه 
نطـــق الرجـــل العـــابر دة تتفـــق يف احلقيقـــة مـــع ممراحـــل اجلرميـــة كلهـــا يف حلظـــة طبيعيـــة واحـــ

ً يف الطريــق قتــيال فــال يفكــر يف الــسبب أو اخلطــأ مــن أجــل حــني يــصادف شخــصا ملقــى
جرميــــة "أنـــه أمـــام : ًا بـــل يفكـــر يف شــــيء واحـــد دقيقـــًحتديـــد املـــسؤولية القانونيـــة حتديــــدا 

  ".قتل
ـا جتمـع كـل عناصـر اجلرميـة يف حلظـ ة واقعيـة واحـدة وكذلك تفعل النظرية الغائيـة أ

يــــام  وتركــــز يف الفعــــل كــــل العناصــــر املاديــــة والنفــــسية والــــشرعية الالزمــــة لق،)هــــي الفعــــل(
اء أثارهـا شـخص أهـل لإلسـناد أو غـري و وسـ، غـري عمديـةًاجلرمية سواء أكانت عمدية أم

 .ة واحـــدةطبيعــ ذات -كظــواهر الطبيعـــة–ن ظــواهر القـــانون أًأهــل لــه تأكيـــدا ملنطقهــا بـــ
تحليـــل يف علـــم القـــانون لنظـــر وإن كـــان ال يـــصدق مـــن الناحيـــة العلميـــة فالغـــري أن هـــذا ا

ة يف الواقعة بدونه ال ميكن تفعملية رئيس   .سري الظواهر املتشا
تبناهــــا أنــــصار املــــذهب الغــــائي فينتقــــدها األســــتاذ  الــــيت أمــــا عــــن الغايــــة التــــصويرية

منـــا يف اجلــرائم جــالل تــروت مــن حيــث أن البحـــث عــن  العمديــة هـــوغــري  الغايــة الــيت 
ً فلـو أن شخـصا انـدفع بـسيارته ، بالنتيجة احلاصـلة ولـيس مبـا كـان جيـب أن حيـصلةمنوط
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ًبشارع مزدحم فقتل مارا به ماذا يهم إذا كـان الـسائق يبتغـي مـن وراء ذلـك لقـاء صـديق 
  .1 طاملا أن فعله هو سبب النتيجة؟أو حلاق قطار أو غري ذلك

يف تعريفــه الــضيق هــو األقــرب إىل الـــصحة مــن خــالل مــا ســبق نتبــني أن الـــسلوك 
والـــذي اعتمـــد عليـــه الفقـــه القـــانوين يف تعريـــف واضـــح للـــسلوك حيـــدد فيـــه أهـــم عناصـــر 

.  األقـــرب للـــصوابيبـــدو والـــذي ،ًالـــسلوك وذلـــك مـــا يتـــضح جليـــا يف املفهـــوم الطبيعـــي
النشاط اإلنـساين اإلرادي أو اإلمـساك اإلرادي عـن هـذا النـشاط ولـه  فالسلوك هو ذلك

  .مظهر خارجي
 ومــن خــالل هــذا التعريــف ميكــن أن نــستخلص أن الــسلوك يقــوم علــى عنــصرين 

 الـــذي ،املـــذهب الطبيعـــي، واإلرادة وفـــق مـــا يـــذهب إليـــه  النـــشاط املـــادي:أساســـيني مهـــا
ً فهــو يثبــت لنــا أن الــسلوك الــسليب يــؤدي يف اجلرميــة دورا ســببيا ال ،حيــدد طبيعــة االمتنــاع ً

 علــى ، التطــرق إىل طبيعــة االمتنــاعدينه عنــأب وهــو مــا ســ2تيجــة يالقــي غايــة وإمنــا يرتــب ن
 .  توقف كلي عن احلركةقول بأن االمتناعنل ، البعض على هذا املفهوماستنادالرغم من 

  الثانيلمطلب ا
   الجريمة السلبيةاالمتناع كعنصر في الركن المادي لقيام

ً ســـواء متثـــل يف لقيــام جرميـــة االمتنـــاع ال بـــد مـــن وجـــود ســـلوك أو نـــشاط خـــارجي،
حركة اجلسم أو عضو من أعضائه أو سكون جـسماين، علـى أن للـسلوك نظريـة ختتلـف 

 3عــن تــصويره املــادي، وعلــى األخــص يف تقــسيمها إيــاه إىل ســلوك إجيــايب وســلوك ســليب
ــا ســواء بــسواء،  حيــث أن جرميــة االمتنــاع ال تقــع إال بــصدور الــسلوك املــؤدي إىل ارتكا

                                                             
 .45 جالل ثروت، مرجع سابق، ص1
 .57-56 صمزهر جعفر عبد، املرجع السابق، 2
نام، النظرية العامة للقانون اجلنائي، منشأة املعارف، اإلسكندرية، رم أنظر، 3   .511، ص1971سيس 
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رتكبـــة بواســـطة ســـلوك إجيـــايب، فالقـــانون ال ينظـــر إىل كـــل تـــصرفات مثلهـــا مثـــل اجلرميـــة امل
  .1 وإمنا ينظر له فقط من خالل اللحظة اليت كان عليه فيها أن يقوم بعمل معني،الفرد

ومنــه جنــد االرتبــاط الوثيــق مــا بــني الــسلوك اإلجيــايب والــسلوك الــسليب، علــى الــرغم 
أو ( هـو احلركـة العـضلية - الفعـل– مما قد يظهر من اخـتالف بينهمـا، فالـسلوك اإلجيـايب

ومــن  .2الــيت تــدفعها إىل العــامل اخلــارجي إرادة شــخص معــني) جمموعــة احلركــات العــضلية
ا اإلرادة إىل اخلارج   .مث ميكن القول بأن السلوك اإلجيايب هو حركة دفعت 

 يـــشرتك مـــع الـــذي ،هـــو بدايـــة الوقـــوف علـــى معرفـــة حقيقـــة االمتنـــاعوهـــذا القـــول 
جيــايب مـن ناحيــة إراديـة التــصرف، فهـو عبــارة عـن حركــة قابـضة دفعــت هلــا إرادة الفعـل اإل

 تبعيــة  فتحقــق بــذلك،مانعــة تنحــصر وظيفتهــا يف ربــط احلركــة أو الــسكنة بإنــسان معــني
  .هذا السلوك لذلك اإلنسان

ًنــه بــدال مــن أن تكــون اإلرادة دافعــة ألعــضاء اجلــسد للحركــة والعمــل وهــذا يعــين أ
ـا تقـبض األعـضاء -  اإلجيـايب– ال يف الفعـلًخارجا كمـا هـو احلـ التخلـي عـن القيـام  فإ

ـــا نـــوع مـــن عـــدم التعـــاون وعـــدم " :ّبالنـــشاط املطلـــوب، لـــذلك عرفـــت احلالـــة الـــسلبية بأ
  .3"االمتثال يف موقف يتطلب املسايرة

مـــــن خــــــالل احلالـــــة الــــــسلبية هــــــذه يتـــــسم الــــــسلوك الـــــسليب باســــــتجابات عكــــــس 
يتــــصرف كمــــا هــــو ســــتدفع باإلنــــسان لأن احلالــــة أو الظــــرف أي  االســــتجابات املتوقعــــة،

 لـذلك فـإذا كانـت . منـهمتوقع على منط معني، إال انه مل يأت من السلوك ما هو متوقع
تلـــك االســـتجابات املتوقعـــة عبـــارة عـــن حركـــة اجيابيـــة يف العـــامل اخلـــارجي كمنـــع حـــدوث 

سلوك الــسليب حبيــث بالــن العكــس يتمثــل إنتيجــة مــا أو اســتحداثها عــن طريــق اجيــايب، فــ

                                                             
  . 173املرجع السابق، ص، -القسم العام-حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات 1
 .46 جالل ثروت، املرجع السابق، ص2
  .64 صمزهر جعفر عبد،املرجع سابق، 3
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 حركـة .تعارض مع ما كـان جيـب عملـه، ونقطـة التعـارض تبـدأ مـن هنـاكك يظهر أن هنا
كان جيب أن تتحقـق وهـى بالـذات اسـتحداث ملكـيت االنتبـاه واإلرادة يف سـبيل تفـادي 

، ولكـــن تـــستنهض تلـــك امللكـــات يف 1أمـــر غـــري مـــشروع يتـــضمنه ذلـــك الـــسلوك الـــسليب
 . لقيام بأي حركة اجيابيةحركة األعضاء عن اشل سبيل 

يتــــضح االلتبــــاس الــــذي وقــــع فيــــه الــــبعض حــــني فرقــــوا مــــا بــــني الــــسلوك االجيــــايب و
والـــسلوك الـــسليب، معتمـــدين علـــى املظهـــر الـــشكلي للـــسلوك الـــسليب، ال علـــى جـــوهره، 

بينمـا فاعتربوا السلوك االجيايب حركة عـضلية تـدفعها إىل العـامل اخلـارجي إرادة الـشخص، 
كــان  أن يكــون أكثــر مــن توقــف كلــي عــن احلركــة، لــذلك  فهــو ال يعــدوالــسلوك الــسليب

وضــع النــشاط أو القــوة يف حركـــة باجتــاه حتقيــق هـــدف "الــسلوك االجيــايب يف نظــرهم هـــو 
عــــدم وضـــع النــــشاط أو القــــوة باجتــــاه حتقيــــق نتيجــــة "، أمــــا الــــسلوك الــــسليب فهــــو "معـــني
  .2"حمددة

، حيــث هــاُى فعاليتــه يف ترتيـب اثرومـن هنــا بـدأ النقــاش حـول طبيعــة االمتنــاع ومـد
يف حـني ذهــب . ثـر ممكـن أن يتولـد عنـهأالمتنـاع أي ل أن يكـون اء مـن الفقهـفريـقرفـض 

 إىل اإلقرار بإمكانية أن تتولد لالمتنـاع آثـار معينـة، شـأنه يف ذلـك اء آخر من الفقهفريق
  .شأن السلوك االجيايب

، واآلراء الـيت وصـلوا إليهـا هذا ما سأحاول الوقوف عنـده باسـتعراض كـال اجلـانبني
 ، وذلـــــك)فــــرع أول(حمــــاوال الرتجــــيح بينهمــــا للوصــــول إىل الـــــرأي األقــــرب إىل الــــصواب

  .)فرع ثاني( إىل تعريف االمتناعللتوصل

                                                             
نام، نظرية التجرمي أنظر، 1  .165، ص1981 يف القانون اجلنائي، مطبعة شركة اإلسكندرية، رمسيس 

2 Karl heInz GOSSEL, Grim of omission. Rev. Int. Dr. Pén.(vol.ss), 1983, 
P904. 
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  الفرع األول
   كعنصر في الركن المادي لقيام جريمة االمتناعالمفهوم الطبيعي لالمتناع

 القــرن الثــامن عــشر، ويعتــرب ادت املــذهب مــن فكــرة فلــسفية ســينطلــق أنــصار هــذا
  .األساس الذي بنيت عليه التشريعات اجلزائية يف القرن التاسع عشر

ومفادهــا أن احلقــوق واحلريــات الفرديــة هــي امتيــازات طبيعيــة للفــرد، وأن شخــصية 
الفـــرد هـــي حمــــور القـــانون وغايتــــه، وأنكـــروا أي تعـــارض مــــن املمكـــن أن حيــــدث مـــا بــــني 

ن الــسعادة املتحــصلة للفـرد هــي يف حقيقتهــا ســعادة  أل،مـوعمـصلحة الفــرد ومــصلحة ا
  . 1للمجموع

 إىل أن احلقـــوق واحلريـــات ســـابقة يف وجودهـــا علـــى  أنـــصار هـــذا املـــذهبويـــذهب
ـا سـابقة حـىت علـى وجـود اجلماعـة نفـسها، ورتبـوا علـى  : ذلـك أنـه ضـوءالقانون، بـل وإ

 نـشاطه أو يتنـازل عـن قـسط إذا ما كانت هناك ضرورة ما تتطلـب مـن الفـرد أن حيـد مـن
  .2من حريته، فهذا التقييد اجلزئي يعد استثناء من املبدأ العام وهو اإلباحة

ــا اهتمــت باجلانــب الــسليب، وعلــى مــا ميتنــع علــى  ويف جممــل هــذه النظريــة جنــد أ
الفــرد عملــه حــىت ال يــضر بغــريه، أمــا اجلانــب االجيــايب وهــو املــساعدة فهــو غــري مفــروض 

.  مـن يريـد البقـاء يف احلالـة الـسلبية علـى اخلـروج منهـالتايل ال ميكن إجبارى الفرد، وباعل
ومـن هنـا جـاء رفـض أنـصار هـذه النظريـة القـول بـاألثر الفعـال لالمتنـاع وبنـاء علـى ذلــك 
قـــضت احملكمـــة الفدراليـــة السويـــسرية بعـــدم وجـــود واجـــب قـــانوين عـــام حبمايـــة الغـــري مـــن 

  .3الضرر

                                                             
  .69مزهر جعفر عبد، املرجع السابق، ص 1
ا املعاصـرة، بـ أنظر، 2 ، 1975دون دار النـشر، القـاهرة، عدنان محودي عبد اجلليل، نظرية احلقوق واحلريات العامة وتطبيقا

 .74ص
  .71 مزهر جعفر عبد، املرجع السابق، ص3
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 الـذي حيفـل -سـواء كـان فعـال أو امتناعـا-سلوك يرى أنـصار هـذا املـذهب أن الـو
بـــه القـــانون، ال خيتلـــف يف طبيعتـــه عـــن أي ســـلوك طبيعـــي لإلنـــسان، كـــل مـــا هنـــاك أنـــه 
ًيكتسب وصفا قانونيا هو وصف الالشرعية إذا ما تعارض مع أهـداف النظـام القـانوين، 

  . ولكن ذلك ال يغري من جوهره الطبيعي بل تظل له هذه الطبيعة
ع عنــدهم مــا هــو إال حالــة ســكون أو أعــضائه املختلفــة، كمــا يــرى هــؤالء واالمتنــا

أن االمتنـاع ال يتمثــل يف العــدم ولكنــه يتمثــل يف الكــف عــن العمــل، مثلمــا يتمثــل الفعــل 
  .1يف العمل وإال كيف نفسر الظالم يقع عندما منتنع عن اإلضاءة

األمــــر أن اإلرادة يف  كــــل مــــا يف ًا، إراديــــًا وفقــــا هلــــذا املفهــــوم فــــإن لالمتنــــاع ســــلوك
  . الفعل إرادة دافعة، بينما يف االمتناع إرادة قابضة

 وكان له األثر الكبري يف نـصوص القـانون اجلنـائي يف بدايـة ،وقد ساد هذا املذهب
القــرن العــشرين، ممــا جعــل نطــاق التجــرمي ينحــصر يف اجلــرائم االجيابيــة أكثــر مــن اجلــرائم 

ـــذا االجتـــاه، وعلـــى الـــسلبية، والـــيت كـــادت تكـــون معدومـــة  لتـــأثر العديـــد مـــن املـــشرعني 
ل بـــالتزام ُ املـــشرع الفرنـــسي الـــذي ذهـــب بـــدوره إىل عـــدم مـــسؤولية املمتنـــع إال خيـــمرأســـه

 انتفـــى ًاوجـــد االلتـــزام املنـــصوص عليـــه قانونـــاجيـــايب فرضـــه القـــانون بـــنص معـــني، فـــإذا مل ي
  .اخلطأ وبالتايل انتفت املسؤولية

ا مــن ذلــك فرنــسية هــذا االجتــاه يف بعــض أحكامهــوقــد ســايرت حمكمــة الــنقض ال
 حيــث قــضت بعــدم مــسؤولية صــاحب الفنــدق 1853 جــوان 17حكمهــا الــصادر يف 

ورغــم تـــسليمها .  عــن رفــضه اســتقبال نزيــل وتركــه يف الطريــق العــام معرضــا خلطــر املــوت

                                                             
، -دراسـة مقارنـة–أنظر، إبراهيم عطا عطا شعبان، النظرية العامة لالمتناع يف الشريعة اإلسالمية والقانون اجلنائي الوضـعي  1

 .276 ص،1981رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، 
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بـــأن هـــذا الـــرفض يـــصدم االعتبـــارات اإلنـــسانية مل تـــسلم مبـــسؤولية املمتنـــع، حبجـــة انتفـــاء 
  .1النص القانوين الذي يضع على عاتقه أي التزام اجيايب يف هذا الشأن

ـــــضا يف حكمهـــــــــــا الـــــــــــصادر يف القـــــــــــضية املـــــــــــشهورة مبحجـــــــــــوزة  بواتييـــــــــــه يف  وأيــــــ
 تــــرك أختـــه حمجــــوزة يف إحــــدى ًاأن أخــــ: ص وقائعهـــا يفخل، والـــيت تــــت20/11/1901

لقـــضاء بعــــدم غـــرف الـــدار املظلمــــة وغـــري الــــصحية، ممـــا أدى إىل هالكهــــا، فكـــان قــــرار ا
  .2معاقبة األخ يعود لعدم جترمي قانون العقوبات الفرنسي لالمتناع

ملمتنـع عـن  هي عـدم مـساءلة ا لديهأما الفقه االجنليزي فقد كانت الفكرة السائدة
ـرد إال حــني ا أن تفــرض علـى املمتنــع امتناعـه ا  تقـوم بـني الطــرفني رابطـة معينــة مـن شـأ

 واجلمهـــور، حيـــث أنـــه يف ، وأصـــحاب الفنـــادق وغـــريهمالتزامـــا بعمـــل مـــا كمتعهـــد النقـــل
  . هذه احلالة من يقف على خدمة اجلمهور قد تعهد بتقدمي خدمة

 ومفادهـا أن 1826عـام " مسيـث" القضاء االجنليـزي يف قـضية وهو ما ذهب إليه
شخـصا معتوهـا كــان يعـيش مـع أخيــه يف بيتـه ومل يقــدم إليـه هـذا األخــري عنايـة أو رعايــة، 

 بـــصورة كاملـــة ممـــا أدى إىل وفاتـــه، وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك مل يرتـــب عليـــه أي بـــل أمهلـــه
  .3مسؤولية جنائية

 عمـدوا إىل عـدة نظريـات كلهـا تـصب يف اجتـاهني -الطبيعيـون– ولتقرير مذهبهم 
  :اثنني

يــرى أن االمتنــاع عــدم، والعــدم ال ينــتج شــيئا، وبالتــايل ال تكــون : االتجــاه األول
بـار أن هـذا الـشيء وجـود، والوجـود ال ميكـن أن خيلـق مـن عـدم هناك جرمية امتناع، باعت

  . الوجود
                                                             

  .98، صملرجع السابق  حبيب إبراهيم اخلليلي، ا1
2 Pierre BOUZAT, Traite théorique et pratique de droit pénal, librairie 
Dalloz, Paris, 1951. P89.  

  .101 ، املرجع السابق، ص حبيب إبراهيم اخلليلي3
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ـــاني  ذهـــب إىل أن االمتنـــاع لـــيس ظـــاهرة طبيعيـــة، وإمنـــا هـــو ظـــاهرة :واالتجـــاه الث
 وإمنـا ، ولكـن لـيس بنـاء علـى طبيعتـه-خبالف االجتـاه األول- ًاقاعدية، وبالتايل يرتب أثر

  .نتيجة لتدخل املشرع
  :باستعراض هذه النظريات، وذالك على النحو التايلوهو ما سأحاول توضيحه 

  :المتناع عدم والعدم ال ينتج شيئااالتجاه القائل بأن ا: ًأوال
  : وقد انقسمت إىل عدة نظريات هي كالتايل

I-نظرية الالفعل أو عدم الفعل :  
تــــذهب هــــذه النظريــــة إىل أن االمتنــــاع هــــو عــــدم احلركــــة أو الــــسكون، ومعنــــاه أن 

 توقـــف اجلـــسم عـــن احلركـــة أو عـــدم الفعـــل، فالفاعـــل حـــني يرتكـــب جرميـــة االمتنـــاع هـــو
، 1طريـــق احلـــواسلوكا ماديـــا ميكـــن التحقـــق منـــه عـــن امتنـــاع يـــضع يف العـــامل اخلـــارجي ســـ

الـــسلوك "لمفهـــوم الطبيعــي لالمتنـــاع، فيقـــول لويــذهب الـــدكتور جـــالل ثــروت يف تأييـــده 
ــــا اإلر ادة، ومــــن مث فهــــو يأخــــذ صــــورة هــــو احلركــــة أو الــــسكنة الــــيت تــــدفعها أو متــــسك 

  . 2" أو نشاط سليب هو االمتناع،النشاط اإلجيايب املتمثل يف الفعل
واحلــق أنـــه إذا كــان القـــانون ينهــى عـــن القتـــل أو اإليــذاء فإمنـــا ينهــى عنـــه كنتيجـــة، 

أو نـــشاط " فعـــل"والـــشارع حـــريص أال تقـــع هـــذه النتيجـــة ســـواء بواســـطة نـــشاط اجيـــايب 
تـل ال تق: انون ال يقول ال تقتل بواسطة الفعـل وإمنـا يقـول مطلقـا، ألن الق"امتناع"سليب 

  . 3بأي سبب من األسباب
ــتم بالــسلوك الــذي يهــتم بــه القــانون والــذي قــد  ــا  وقــد انتقــدت هــذه النظريــة كو
ال يرتـــب عليـــه نتيجـــة، فالقـــانون يهـــتم حبالـــة الـــسكون أو عـــدم احلركـــة املخالفـــة لقاعـــدة 

                                                             
  .377 ، املرجع السابق، ص إبراهيم عطا عطا شعبان1

   .56 جالل ثروت بدوي، املرجع السابق، ص 2
  .57ل ثروت بدوي، املرجع السابق، صجال 3
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تعجــز عــن إقامــة عالقــة ســببية بــني االمتنــاع والنتيجــة املرتتبــة آمــرة، كمــا أن هــذه النظريــة 
  . ؟1عليه، فكيف ينسب إىل السكون تسببه يف أمر ما من وجهة النظر الطبيعية

I-نظرية الفعل البديل .  
 تتجنـــب النقــــد حــــىتقامـــت هـــذه النظريــــة علـــى أنقــــاض النظريـــة الــــسابقة، وذلـــك 

أو الــسكون إىل فكــرة مغــايرة هلــا مؤداهــا أن املوجــه هلــذه النظريــة، فحولــوا فكــرة الالفعــل 
، ففي نظـرهم أن كـل أمـر "عدم فعل املطلوب وفعل غريه يف الوقت نفسه: "االمتناع هو

ـــي، واألمـــر بالفعـــل يـــساوي النهـــي عـــن كـــل فعـــل يغـــاير  يف ذات الوقـــت ينطـــوي علـــى 
 ال يظــل الفعــل املــأمور بــه، ومبعــىن آخــر، فــإن االمتنــاع كــسلوك لــيس عــدما، ألن املمتنــع

 مــا كــان يلزمــه فعلــه فإنــه بالــضرورة نــه يفعــل شــيئا آخــر وهــو إذا مل يــؤدســلبيا جامــدا ولك
 ويتحــد بــه ويتمثــل يف مظهــره اخلــارجي أو ،يفعــل غــريه، وهــذا الفعــل ينــدمج يف االمتنــاع

  . 2حقيقته املادية
 مــن الفعــل الــذي كــان ًويــذهب أنــصار هــذا االجتــاه إىل أن مــا يفعلــه املمتنــع بــدال

ِّب القيــام بــه يكــون مــع االمتنــاع حقيقــة واحــدة، ويــشكل بــذلك اجلانــب االجيــايب مــن جيــ
  .االمتناع، والذي تنسب إليه النتيجة أو أية آثار أخرى

ً مثــاال عــن حــارس املمــر الــذي ميتنــع عــن إغــالق املمــر يف ويف هــذا الــصدد يعطــون
هــذا أنــصار نــسب أثنــاء مــرور القطــار بــسبب نومــه أو قيامــه بــبعض األعمــال اخلاصــة، في

 بــسبب) إصـطدام قطـار بقطـار آخــر، أو خروجـه عـن املمـر(مـا حـدث مـن نتيجــة الـرأي 
ــا عنــد قيامــه بــبعض األعمــال اخلاصــة إىل امتناعــه عــن القيــام  النــوم أو احلركــة الــيت قــام 

                                                             
، دار -دراســـة مقارنـــة– أنظـــر، أشـــرف عبـــد القـــادر قنـــديل أمحـــد، جـــرائم االمتنـــاع بـــني الفقـــه اإلســـالمي والقـــانون الوضـــعي 1

  .21، ص2010اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 
  .378، ص إبراهيم عطا عطا شعبان، املرجع السابق2
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 أن االمتناع هـو ارتكـاب فعـل خمـالف ملـا :، ولذلك قيل1 القطاربإغالق املمر أثناء مرور
  .اعدة اجلنائيةتأمر به الق

جيــــايب ســـــبق إواألصــــل أن الفعــــل الــــسابق الــــذي تولــــدت عنـــــه النتيجــــة هــــو فعــــل 
إذا قـــام طبيــب بـــإجراء عمليـــة لـــشخص : االمتنــاع، ويـــستدلون علـــى رأيهــم باملثـــال التـــايل

 مث امتنــع عــن القيــام مبــا تفرضــه عليــه تلــك ،واستأصــل اجلــزء املــصاب مــن جــسد املــريض
ففــي هــذا . ية لوقــف النزيــف ممــا يــؤدي إىل مــوت املــريضالعمليــة مــن إتيــان أفعــال ضــرور

  .2املثال يعتربون سبب املوت هو الفعل اإلجيايب السابق وليس االمتناع
ن جرميــــة االمتنـــــاع هلــــا عنـــــصران فعــــل إجيـــــايب ســــابق علـــــى أ"وحجــــتهم يف ذلـــــك  

  .3" االمتناع، واإلرادة اإلجرامية اليت يكشف عنها االمتناع بعد ذلك
ـــا دائمـــا تـــربط االمتنـــاع وقـــد وجهـــت هلـــذ ًه النظريـــة جمموعـــة مـــن االنتقـــادات ،كو

ًبفعــل إجيــايب ســابق يف حــني أن هــذا الفعــل قــد ال ميثــل لالمتنــاع شــيئا، وقــد ال يعتــد بــه 
ًفاألم قد متتنع عمدا عن إرضاع طفلها دون أن يسبق امتناعها فعـل إجيـايب يهـدد . ًأصال

 النظريـــة مـــن تنـــاقض فهـــي تـــزعم أن ناهيـــك عـــن مـــا شـــاب هـــذه. حيـــاة الطفـــل بـــاخلطر
ّ ومع ذلك فهو يكمل الفعل اإلجيايب،االمتناع عدم

4.  
مــن خــالل مــا تقــدم مــن نظريــات ميكــن القــول أن هــذه النظريــة مل تكيــف الفعــل 
اإلجيـــايب التكييـــف الـــصحيح بـــل جعلتـــه هـــو والعـــدم ســـواء، ومـــا النتـــائج املرتتبـــة عنـــه إال 

  .لتايل ال دخل لالمتناع فيهابسبب فعل سابق عن هذا االمتناع وبا

                                                             
  .143صمرجع السابق، مأمون سالمة،  1
 .60 حبيب إبراهيم اخلليلي، املرجع السابق، ص2
 .80 مزهر جعفر عبد، املرجع السابق، ص3
 .61، املرجع السابق، صإبراهيم اخلليليحبيب  4
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  . االتجاه القائل بأن االمتناع ظاهرة قاعدية: ًاثاني
ًبعــــد االنتقــــادات الــــيت وجهــــت إىل املفهــــوم الطبيعــــي لالمتنــــاع نظــــرا لبعــــدها عــــن 
املنطــــق القــــانوين ممــــا جيعلهــــا جتــــايف قواعــــد قــــانون العقوبــــات، وبالتــــايل ال تــــؤدي الغــــرض 

 بديلــــة قامــــت علـــى أنقــــاض هـــذا املفهــــوم، أعطــــت املطلـــوب منهــــا، فقـــد ظهــــرت نظريـــة
لالمتنــــاع دوره احلقيقــــي وأخرجتــــه مــــن دائــــرة العــــدم إىل دائــــرة الالعــــدم، وبالتــــايل إعطــــاء 

  .الوصف الصحيح للركن املادي هلذه اجلرمية
ذهبـــت هـــذه النظريـــة إىل أنـــه ال ميكـــن فهـــم الطبيعـــة وجـــوهر الـــسلوك إال يف ظـــل 

ًوكا إجيابيـــا معينـــا، ومعنــاه أنـــه ال ميكـــن تكييـــف قاعــدة معينـــة تفـــرض علـــى الــشخص ســـل ً ً
ســــلوك شــــخص مــــا بأنــــه امتنــــاع إال إذا كانــــت هنــــاك قاعــــدة معينــــة تــــنص علــــى واجــــب 

  .اإلتيان بفعل إجيايب معني
ومعــىن ذلــك أن االمتنــاع لــيس ظــاهرة طبيعيــة وإمنــا ظــاهرة قاعديــة، ال ميكــن فهمــه 

 ً،طـة بـني الـسلوك وقاعـدة تفـرض واجبـادون االلتجاء إىل قاعدة معينـة، فهـو تكييـف لراب
  .1ويستوي أن تكون هذه القاعدة قانونية أو اجتماعية أو أخالقية أو دينية

قــول أنــه البــد مــن وجــود قاعــدة مــا تــضع علــى عــاتق الــشخص ميكــن الوممــا ســبق 
  .ًالتزاما بإتيان أمر ختلف وكان جيب أن يتحقق

ـــ ـــدف إىل حتقيـــق نتيجـــة  قـــد تكـــو- ًورجوعـــا إىل فحـــوى القاعـــدة - اكمـــا أ ن 
ة حمظـــورة حـــدثت وكـــان ًواجبـــة مل حتـــدث وكـــان علـــى الـــشخص إحـــداثها أو منعـــا لنتيجـــ

وعليه فاالمتناع ال يكتـسب كيانـه إال حيـث توجـد قاعـدة تـنص . يهاادفعلى الشخص ت
، فيكـون لـه بـذلك صـالحية التـسبب 2على وجـوب إتيـان فعـل إجيـايب علـى عـاتق املمتنـع

  .انونيةمن وجهة النظر الق
                                                             

 .381  إبراهيم عطا عطا شعبان، املرجع السابق، ص1
 .4رفعت إبراهيم الشاذيل، املرجع السابق، ص  2
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وهــــذا مــــا جعـــــل بعــــض الفقهـــــاء يــــذهبون إىل القـــــول بــــأن نظريـــــة االمتنــــاع نظريـــــة 
 أن االمتنـــاع الــذي لــه قيمــة قانونيــة ال يـــشمل اومفادهــ. 1تنظيميــة وليــست نظريــة ماديــة

مجيـع حـاالت االمتنـاع، وإمنــا يقتـصر فقـط علــى أحـوال معينـة حــددها املـشرع، يلـزم فيهــا 
 بــأداء معــني فــإذا مل يوجــد االلتــزام القــانوين علــى الــشخص املخــاطبني بالقاعــدة القانونيــة

  .فال يكون هناك امتناع
ـــا مل  علـــى الـــرغم ممـــا القتـــه هـــذه النظريـــة مـــن شـــيوع لـــدى فقهـــاء ومـــشرعني إال أ
تــــسلم مــــن النقــــد، فقــــد ذهــــب أنــــصار املــــذهب الطبيعــــي إىل أن هــــذه النظريــــة أعطــــت 

 جــــوهر الــــسلوك يتمثــــل يف خمالفــــة ْاللوصــــف القــــانوين يف الــــسلوك كــــل األمهيــــة حــــىت رأو
، يف حـني أن الـسلوك سـبق القـانون فجـوهره ينبثـق مـن إرادة اجلـاين ال مــن إرادة 2القـانون
  .3وبذلك أخطأت هذه النظرية حيث جعلت من نقطة النهاية نقطة البداية. القانون

، وقيل أن هذه النظرية ختلط ما بني جوهر وطبيعـة االمتنـاع وفكـرة عـدم املـشروعية
 لثبـــوت ٌالواجـــب الـــذي تفرضـــه القاعـــدة عنـــصربـــالقول بـــأن االلتـــزام القـــانوين املتمثـــل يف 

 .4ًالصفة غري املشروعة لالمتناع، وليس عنصرا يف االمتناع ذاته
ــــا ال  وللــــرد علــــى هــــذين االنتقــــادين، يــــذهب أنــــصار النظريــــة القانونيــــة للقــــول بأ

ًيا سابقا على القانون، ًتتعارض مع اعتبار السلوك اإلجرامي سلوكا إرادا  إن عـدم فهـم وً
ن حمــــض أ كمــــا. سبب تعــــدد صــــوره هــــو الــــذي أدى إىل هــــذا اخللــــطبــــطبيعــــة االمتنــــاع 

الـسكون اجلثمـاين يقـوم يف نظــر القـانون مقـام احلركـة اجلــسمية يف تـسبب تغـري حــدث يف 
العـــامل اخلـــارجي مـــىت كـــان علـــى الـــساكن التـــزام بعمـــل علـــى منـــع هـــذا التغيـــري ومـــع ذلـــك 

  .حجمأ
                                                             

نام، 1  .513صن اجلنائي، املرجع السابق، النظرية العامة للقانو  رمسيس 
 .383  إبراهيم عطا عطا شعبان، املرجع السابق، ص2
 .52  جالل ثروت، املرجع السابق، ص3
 .6رفعت إبراهيم الشاذيل، املرجع السابق، ص  4
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أمـــا مـــسألة اخللـــط بـــني جـــوهر وطبيعـــة االمتنـــاع وفكـــرة عـــدم املـــشروعية والواجـــب 
 - حـــسب رأيهـــم -القــانوين، فمـــصدره الفهــم اخلـــاطئ لالمتنــاع، ألن الواجـــب القــانوين 

ًهـــو عنـــصر يف االمتنـــاع ذاتـــه، أي يف الـــركن املـــادي جلرميـــة االمتنـــاع، ومنفـــصل متامـــا عـــن 
بات وحـده ألنـه يتعلـق  املشروعية مصدرها قانون العقوفكرة عدم املشروعية، ففكرة عدم

 فقــد يكــون مــصدره قاعــدة مــن ، بينمــا الواجــب القــانوين متعــدد املــصادر.بــنص التجــرمي
 كالفعــل ً ماديــاً أو عمــالً أو عقــدا، أو أي قاعــدة قانونيــة أخــرى،قواعــد قــانون العقوبــات

  .1الضار
  الثانيالفرع 

  .مادي لقيام جريمة االمتناعتعريف االمتناع كعنصر في الركن ال
علــى مفهــوم الــسلوك ميكــن القــول ن خــالل دراســيت هلــذه النظريــات، وبــالتعريج مــ

ـــا،  بـــأن ـــا اخلـــاص   يرتتـــب عليـــه فعـــل بـــأنوذلـــك للـــسلوك الـــسليب طبيعـــة فعالـــة هلـــا كيا
مــــستقل لــــه الــــصالحية يف إحــــداث النتيجــــة، ووصــــف اجلرميــــة مــــن خاللــــه جرميــــة امتنــــاع 

ً مالئمــــا ومطابقــــا للــــشكليات الــــيت يتطلبهــــا التجــــرميًباعتبــــاره ســــلوكا ًواســــتنادا إىل هــــذه . ً
احلقيقة أقـرت الكثـري مـن قـوانني العقوبـات مـساواة الـسلوك الـسليب باإلجيـايب، وذلـك إمـا 
ـــا تـــشري إىل ذلـــك مـــن خـــالل التطـــرق إىل العالقـــة  بـــأن تـــأيت عـــرب نـــص عـــام يقررهـــا أو أ

 . السببية
إن الكلمـات : " علـى مـن قـانون العقوبـات25يف املادةفقد نص املشرع السوداين 

الـــيت تـــشري يف أي جـــزء مــــن أجـــزاء هـــذا القـــانون إىل فعــــل شـــيء تـــشمل أيـــضا االمتنــــاع 
  ".املخالف للقانون إال إذا ظهر من النص أن املقصود خالف ذلك

                                                             
  .30املرجع السابق، ص  أشرف عبد القادر قنديل أمحد، ، 1
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 يف 1970دولــــة اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة لــــسنة ل  العقوبــــاتكمــــا نــــص قــــانون
علـى املـساواة بـني الـسلوكني، حيـث جـاء يف مـن قـانون العقوبـات  2املـادة مـن "أ"الفقرة 

  ".الفعل يشمل عدم الفعل أو احلذف: "تلك الفقرة

أمــــا القــــانون اإليطــــايل فقــــد ذهــــب إىل التطــــرق لالمتنــــاع مــــن خــــالل التطــــرق إىل 
إذا تعاونــــت يف إحــــداث : "بقولــــهمــــن قــــانون العقوبــــات  41 ةاداملــــموضــــوع الــــسببية يف 

ــرم فـــإن اجلرميــ ة أســباب ســابقة أو معاصــرة أو الحقــة ولــو كانــت مــستقلة عــن ســلوك ا
  .1"هذا ال مينع من قيام صلة السببية بني فعله أو امتناعه وبني احلادث اإلجرامي

أمـا مــشرعنا اجلزائــري فقــد جـاء ليقــرر هــذه اجلرميــة بنـصوص صــرحية يف العديــد مــن 
ويعاقــــــب : " قــــــانون العقوبــــــات مــــــن182/2املواضــــــيع، نــــــذكر مــــــن ذلــــــك نــــــص املــــــادة 

ًبالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقدمي املساعدة لشخص يف حالـة خطـر كـان 
يف إمكانـه تقـدميها إليــه بعمـل مباشــر أو بطلـب اإلغاثــة لـه، وذلــك دون أن يكـون هنــاك 

  ".خطورة عليه أو على الغري

ر إىل يعاقـــــب بـــــاحلبس مـــــن ثالثـــــة أشـــــه: "ج.ع. ق182/1ًوأيـــــضا نـــــص املـــــادة 
 دج أو بإحــدى هــاتني العقــوبتني كـــل 15.000 إىل 500مخــس ســنوات وبغرامــة مـــن 

مـــن يـــستطيع بفعـــل مباشـــر منـــه وبغـــري خطـــورة عليـــه أو علـــى الغـــري أن مينـــع وقـــوع فعـــل 
موصـــوف بأنـــه جنايـــة أو وقـــوع جنحـــة ضـــد ســـالمة جـــسم اإلنـــسان، وامتنـــع عـــن القيـــام 

 هـــذا القـــانون أو ات أشـــد يـــنص عنهـــبـــذلك بغـــري إخـــالل يف هـــذه احلالـــة بتوقيـــع عقوبـــا
  ".القوانني اخلاصة

                                                             
  .94رجع السابق، صامل  مزهر جعفر عبد، 1
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إحجـــام الـــشخص إراديـــا عـــن اختــــاذ : "أنـــهب فتـــوح الــــشادليعرفـــه الـــدكتور كمـــا 
 عــن احلركــة العــضوية ًا إراديــًاســلوك اجيــايب معــني كــان يتعــني اختــاذه، أي أن هنــاك إمــساك

ا فيه  . 1"يف الوقت الذي كان جيب إتيا
إحجــام شــخص عــن إتيــان فعــل : " بأنــه حــسنيمحمــود نجيــبويعرفــه الــدكتور 

اجيـــايب معـــني كـــان الـــشارع ينتظـــره منـــه يف ظـــروف معينـــة بـــشرط أن يوجـــد واجـــب قـــانوين 
ذا الفعل   . 2"ن يكون يف استطاعة املمتع وإرادته، وأيلزم 

سـلوك خـارجي يتعـارض مـع مـا كـان جيـب عملـه، ويتمثـل يف : "ويعرف أيضا بأنـه
ارجيــة، وهــو تعبــري عــن عالقــة مــع قاعــدة قانونيــة تفــرض التزامــا تغيــري األوضــاع املاديــة اخل

 ".بإتباع سلوك معني
ــا تركــز علــى عنــصرين فــاملتمعن يف  هــذه التعريفــات وغريهــا يــدرك متــام اإلدراك بأ

 :اثنني، ومها
  . اإلحجام واحليلولة دون القيام بفعل يفرضه واجب ما-
  .  الواجب عليه إتيانه اإلرادة أي إرادة الشخص عدم إتيان ذلك الفعل-

أن الــسلوك الــسليب وإن كــان ســلوكا طبيعيــا إال أنــه قــانوين يف بــومنــه ميكننــا القــول 
 واالكتفـــاء بالـــسلوك ،نفـــس الوقـــت، حبيـــث ال ميكـــن التـــسليم بـــأن الـــسلوك الـــسليب عـــدم

ًاالجيــايب لتجــرمي األفعــال، بــل البــد مــن املــساواة بينهمــا ولــو ظاهريــا علــى اعتبــار أن كــل 
 .إجيايب حيمل يف طياته سلوكا سلبيا، يلزم منه متابعة املمتنع ومعاقبته عن امتناعهسلوك 

إال أن دائــــرة التجــــرمي وإن كانــــت تتــــسع ملعاقبــــة مــــرتكيب األفعــــال اإلجراميــــة ذات 
الـسلوك اإلجيـايب فـذلك ال مينــع مـن القـول بوجـود نــصوص قانونيـة، تعاقـب صـراحة علــى 

                                                             
، النظريــــة العامــــة للجرميــــة واملــــسؤولية واجلــــزاء اجلنــــائي، -القــــسم العــــام–فتــــوح الــــشاذيل، قــــانون العقوبــــات املــــصري  أنظــــر، 1

  .235، ص2008
  .5، ص1986 أنظر، حممود جنيب حسين، جرائم االمتناع واملسؤولية اجلنائية عن االمتناع، دار النهضة العربية، القاهرة، 2
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ــــــــسلبية الــــــــيت قــــــــد تــــــــصدر عــــــــ  واملــــــــادة 182 ن بعــــــــض األفــــــــراد، كاملــــــــادةالــــــــسلوكات ال
   ج.ع.ق183

 قــوهلم بــصالحية االمتنــاع جح مــا ذهــب إليــه أنــصار النظريــة القانونيــة يفريوعليــه فــ
 أثــر منــتج، وبالتــايل وجــود قاعــدة قانونيــة يــستمد منهــا كيانــه والــيت بــدورها كــسلوك ذي

تمع   .حتدد سلوكات األفراد يف ا
  الثالث المطلب

  .مة االمتناعالنتيجة في جري
ًتعترب النتيجة عنـصرا مهمـا ال ميكـن االسـتغناء عنـه الكتمـال الـركن املـادي وقيامـه،  ً
إال أن ذلـــك ال يعـــين ضـــرورة وقـــوع نتيجـــة ماديـــة ملموســـة هلـــا أثرهـــا يف العـــامل اخلـــارجي، 

 نتيجــة ماديــة مــن غــري ترتيــب ،فقــد حيــدث أن يكــون هنــاك ســلوك يعاقــب عليــه القــانون
 - كجـرائم االمتنـاع- عليـه املـشرع بتحديـد هـذا الـسلوك وتقريـر نتيجـةاكتفى فملموسة، 

تقـوم اجلرميـة لَيكفي أن ميتنع من أمره القانون بالقيـام بعمـل مـا عـن القيـام بـذلك العمـل ف
 136املـادة :  كجرميـة امتنـاع القاضـي عـن النطـق بالعقـاب،دون حدوث نتيجة ملموسة

  .ج.إ. ق246املادة  :شهادتهوكذا امتناع الشاهد عن اإلدالء ب، ج.ع.ق
 فقــد أخــذ بعــني االعتبــار النتيجــة - جــرائم االمتنــاع ذات النتيجــة -أمــا يف الثانيــة 

 كجرميــة االمتنــاع عــن املــساعدة املــادة ،ًاملرتتبــة عــن الــسلوك الــذي كــان ســببا يف حــدوثها
  .ج.ع. ق331وكذا جرمية امتناع عن سداد النفقة املادة ، ج.ع.ق182

صـــحاب الـــرأي األول كـــان حمـــل اخـــتالف بـــني الفقهـــاء، فـــذهب مـــا ذهـــب إليـــه أ
  إليــهذهــبفريـق مــن الفقهـاء إىل عــدم إقـراره علــى اعتبــار أن كلـل جرميــة نتيجـة، وهــو مـا 

ـذا التقــسيم بقولــهالفقـه اإليطــايل املعاصــر،  جلميــع اجلــرائم نتيجــة : "الــذي رفــض األخــذ 
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ــــا تــــؤدي إىل تغيــــري يف األوضــــاع اخلارجيــــة  ــــرد ولــــد هــــذا حــــىت يفوأل َّ جــــرائم الــــسلوك ا
ًالسلوك ضررا معنويا ينصب على حق حيميه قانون العقوبات ً"1.  

فــرع ( جعـل الفقــه اجلنـائي خيتلــف يف حتديـده ملفهـوم النتيجــة بـني مفهــوم مـاديمـا
 .)فرع ثاني( وآخر قانوين)أول

   األولالفرع
 .المفهوم المادي للنتيجة

الــسلوك اإلجرامــي علــى حــسب مــا حيــدث يــذهب أنــصار هــذا املفهــوم إىل تقــدير 
 أي بـالنظر إىل مـا حيـدث مـن تغيـري مـادي ملمـوس يف ،من آثار من جراء ذلـك الـسلوك

ًالعـــامل اخلـــارجي فيـــشكل عـــدوانا ينـــال حقـــا أو مـــصلحة، قـــدر املـــشرع جدارتـــه باحلمايـــة  ً
  .2اجلزائية

أمثلتهـا الوفـاة ومـن . واملالحظ أن أكثر اجلرائم هلا نتيجـة إجراميـة مبفهومهـا املـادي
ـــين عليـــه حيـــا قبـــل ارتكـــاب اجلـــاين ســـلوكه اإلجرامـــي،  ًيف جرميـــة القتـــل بعـــد أن كـــان ا

ـــين عليـــه هـــو النتيجـــة يف جرميـــة القتـــل، ويف الـــسرقة فـــإن انتقـــال احليـــازة  للمـــال فمـــوت ا
 . من حيازة مالكه إىل حيازة اجلاينهواملسروق الناجم عن فعل االختالس 

ُ نتيجـة تـدخل يف تكـوين هدوث تغيري يف العامل اخلـارجي بوصـفإال أنه ال يكفي ح
الــــركن املــــادي، فاملــــشرع ال يعتــــد بــــأي تغيــــري حيــــدث يف العــــامل اخلــــارجي كــــأثر للــــسلوك 

ً بــل يقتــصر علــى التغيــري الــذي يعتــد بــه، ويرتــب عليــه آثــارا قانونيــة معينــة أي ،اإلجرامــي
ذلــك أن مــا يعــين قــانون العقوبــات يف ًالــذي جيعلــه قــانون العقوبــات حمــال للتجــرمي، مثــال 

ـين عليـه أو  جرمية القتل هو الوفاة، أما ما يرتتب عليها مـن نتـائج أخـرى كتـشويه جثـة ا

                                                             
نام، النظرية العامة  1  .526صرجع السابق، للقانون اجلنائي، املرمسيس 
 .136،املرجع السابق، ص-اجلرمية- مأمون سالمة، قانون العقوبات، القسم العام2
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ـا نـصوص القتـل يف قـانون العقوبـات  وإمنـا قـد تعـىن ،أية أضرار مادية أو أدبية فال تعـىن 
 .1ا نصوص أخرى من فروع القانون

دث تغيريات كثـرية ومـع ذلـك فإننـا جنـد أن املـشرع فالسلوك اإلجرامي ميكن أن حي
  .ًخيتار بعض هذه التغيريات دون األخرى لريتب عليها آثارا قانونية معينة

ــــا تعــــرف باآلثــــار املرتتبــــة علــــى الــــسلوك  وعلــــى ضــــوء املفهــــوم املــــادي للنتيجــــة فإ
ًيجـة عنـصرا ًاإلجرامي والذي يعتد بـه املـشرع، ويرتـب عليـه آثـارا جنائيـة، وبـذلك تعـد النت

مــن عناصــر اجلرميــة ال ختــتلط بالــسلوك وال تنــدمج فيــه بــل تظــل منفــصلة عنــه ومرتبطــة بــه 
  . برابطة سببية مادية

 حيـــدث تغيـــري يف العـــامل اخلــارجي أحـــدمها ال ميكـــن وصـــفه ًففــي جرميـــة القتـــل مــثال
وفـاة واآلخر ميثـل النتيجـة وهـو . بالنتيجة وإمنا يتعلق بالسلوك وهو إطالق الرصاص مثال

ين عليه بعد أن كان حيا   .2ًا
وهـــذا املفهـــوم املـــادي ال يـــصلح لتغطيـــة أنـــواع اجلـــرائم كافـــة، حيـــث ال يتـــوافر هـــذا 

 -حمـــل الدراســـة-... األثـــر املـــادي امللمـــوس بالنـــسبة لـــبعض اجلـــرائم مثـــل اجلـــرائم الـــسلبية
ــا تقــوم مبجــرد إحجــام أو امتنــاع عــن فعــل مــا  ،شهادة كامتنــاع الــشاهد عــن أداء الــ،كو

 وجــرائم ،وامتنــاع القاضــي عــن احلكــم يف الــدعوى، وجــرائم محــل الــسالح بــدون رخــصة
فهـــذه اجلـــرائم كلهـــا جـــرائم . التمـــرد واالشـــتباه الـــيت تقـــوم علـــى جمـــرد اخلطـــورة االجتماعيـــة

ــســلوك يكتفــ رم دون احلاجــة للبحــث يف األثــر املــادي امللمــوس ي فيهــا بتــوافر الــسلوك ا
  .الناتج عن السلوك

 جــرائم :أسيــسا علــى ذلــك يفــرق فقهــاء القــانون اجلنــائي بــني نــوعني مــن اجلــرائموت
 وجـــرائم شـــكلية يطلـــق عليهـــا جـــرائم الـــسلوك ،يطلـــق عليهـــا اجلـــرائم ذات النتيجـــةماديـــة 
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ـــرد، وفيهـــا جيـــرم املـــشرع الفعـــل واالمتنـــاع دون تطلـــب حـــدوث نتيجـــة إجراميـــة معينـــة  ،ُّا
  . 1 يف مجيع اجلرائمًاأساسً ومعىن ذلك أن النتيجة ليست عنصرا

وتـأثرا بــاملفهوم املــادي للنتيجـة اإلجراميــة، أجــرى الفقــه تقـسيما ثنائيــا بــني اجلــرائم، 
ذات نتيجــة أطلـــق غــري  وجـــرائم ،"اجلــرائم املاديــة"جــرائم ذات نتيجــة أطلــق عليهـــا تعبــري 

  ". اجلرائم الشكلية"عليها تعبري 
   الثانيالفرع

  .المفهوم القانوني للنتيجة
 أن النتيجـــة حقيقـــة قانونيـــة حمـــضة :نطلـــق أنـــصار هـــذا املفهـــوم مـــن فكـــرة مؤداهـــاي

اإلضــرار بتلــك يف  ذلــك املــساس َلَّثــََمت ً، ســواءًتتمثــل يف املــساس باملــصلحة احملميــة جنائيــا
 أي أن النتيجـــة متثـــل كـــل مـــساس أو اعتـــداء علـــى ، أو جمـــرد تعريـــضها للخطـــر،املـــصلحة

رتتــب علــى هــذا املــساس أو االعتـــداء يص التجــرمي، ومــصلحة مــن املــصاحل احملميــة بنــصو
 وهـــذا معنـــاه أن النتيجــــة .هــــذه املـــصلحة للخطـــراإلضـــرار باملـــصلحة احملميـــة أو تعـــريض 

ومعـىن . مبفهومها القانوين شرط يلزم توافره للقول بوجود أيـة جرميـة حـىت لـو كانـت سـلبية
 ،ميـــة بنــصوص التجـــرميذلــك أن النتيجــة اإلجراميـــة تتحقــق مبجـــرد املــساس باملــصلحة احمل

ديـدها بــاخلطر وســواء كــان ،سـواء ترتــب علــى ذلــك املـساس إصــابة املــصلحة بــضرر  أو 
  .2ً أو سلبياًالسلوك اجيابيا

هــا كليــا أو ْعطيل أو ت،أو االنتقــاص منهــا، ويقــصد باإلضــرار بتلــك املــصلحة إزالتهــا
 فـــال يكـــون حتقــــق جزئيـــا، أمـــا تعريــــضها للـــضرر فهـــو احتمــــال اإلضـــرار بـــاملعىن الــــسابق،
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الـــضرر فعـــال ال يف املاضـــي وال يف احلاضـــر، وإمنـــا يقتـــصر األمـــر علـــى جمـــرد اخلـــشية مــــن 
  .1حتققه

رميـــة تقـــوم علـــى  ألن كـــل ج، عـــام يف مجيـــع اجلـــرائمٌيجـــة عنـــصروهـــذا يعـــين أن النت
ن وأل علـى حـق يـراه جـديرا باحلمايـة، أن فيـه عـدوان :وعلـة التجـرمي. سلوك جيرمه املـشرع

 علـى محايـة مـصلحة معينـة، ووسـيلته ً نـصوص قـانون العقوبـات يقـوم دائمـاكـل نـص مـن
، ألن ً أو امتناعــــاًيف ذلــــك جتــــرمي الــــسلوك الــــذي ميــــس تلــــك املــــصلحة ســــواء كــــان فعــــال

وعليــه فـــإن مجيــع اجلــرائم حتتـــوى علــى نتـــائج مبــا يف ذلـــك .  هـــو علــة التجـــرميــااملــساس 
ن اإلدالء بـــشهادته تكـــون النتيجـــة هـــي  ففـــي جرميـــة امتنـــاع الـــشاهد عـــ،اجلـــرائم الـــسلبية

تمع يف االستعانة باألفراد للفصل يف قضاياهم   . االعتداء على حق ا
وهــــذا هــــو الــــرأي األقــــرب إىل الــــصواب، فالنتيجــــة املاديــــة الــــيت ســــيطلبها القــــانون 
كعنــصر يف الــركن املــادي للجرميــة جيــب أن تتطــابق مــع النتيجــة القانونيــة، ومــا مل حتــدث 

ذه النتيجة املاديةهذه املط   . ابقة فال جمال لالعتداد 
وإن كانـــت النتيجــــة املاديـــة حتــــصيل حاصـــل فــــإن مـــا ذهــــب إليـــه أنــــصار املــــذهب 
املــادي ســيجعل مــن الــصعب التــسليم بوجــود عالقــة بــني فعــل وصــفة يكتــسبها الــسلوك 

 أن :مع تطابقه مع النموذج القانوين وحتقيـق العـدوان علـى املـصلحة، وعليـه ميكـن القـول
لكل جرمية كيفما كانـت نتيجـة تكـون هلـا عالقـة حتميـة مـع الـسلوك اإلجرامـي، وهـو مـا 

  .وهو رأي وجيهذهب إليه أنصار املذهب القانوين، 

                                                             
نام، شرح قانون العقوبات1   .493،املرجع السابق، ص-القسم العام- رمسيس 
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  ني الثاالمبحث
  عالقة السببية ال: جريمة االمتناعلالركن المادي 

ــ سببية حــىت تكتمــل عناصــر الــركن املــادي جلرميــة االمتنــاع البــد مــن تــوافر العالقــة ال
 إمكانيـــة قيـــام هـــذه اميـــة، وقـــد ثـــار جـــدل فقهـــي فيمـــا مـــدى الـــسلوك والنتيجـــة اإلجربــني

العالقـــة وعــــدم قيامهـــا ففــــي الوقــــت الـــذي ســــلم فريـــق بقيامهــــا أنكــــر فريـــق أخــــر ذلــــك، 
ً يف هـــذا املبحـــث التعـــرض ألهـــم النظريـــات الـــيت عاجلـــت عالقـــة الـــسببية مبينـــا وســـأحاول

 التعــرض للجــدل الفقهــي يف مــسألة مــدى تــوافر ، مث)مطلــب أول(اموقــف مــشرعنا منهــ
  .)مطلب ثاني(عالقة السببية يف جرائم االمتناع من عدمه

   األولالمطلب
 ضوابط رابطة السببية

ْالقــت الــسببية اهتمامــا بالغــا مــن طــرف الفقهــاء األملــان، حبيــث وضــعوا هلــا معــايري  ً ً
 صـياغة أغلـب النظريـات الـيت ّوضوابط خمتلفة، كما نظروا هلا فكان هلا السبق والزيـادة يف

ا أغلب القوانني   .تبناها الفقه وأخذت 
ــــذا الــــشأن يف أوس  مث إىل أهــــم ،)أول فــــرع(ســـتعرض أهــــم املعــــايري الـــيت قامــــت 

  ).فرع ثاني(النظريات يف 
   األولالفرع

  السببيةالمعايير الضابطة لعالقة 
قـد ذهـب بعـض ف، بـل أكثـر مـن ذلـك، افرنـس يف مل يلق هذا البحـث عنايـة تـذكر

ّالـــشراح إىل القـــول بأنـــه مـــن العبـــث وضـــع ضـــابط للـــسببية، والظـــاهر أن الفقـــه القـــدمي يف 
فرنــــسا كــــان يفــــرق يف هــــذا الــــصدد بــــني القتــــل العمــــد والــــضرب واجلــــرح العمــــد والقتــــل 

  . واإلصابة اخلطأ، وهي اجلرائم اليت يثار بصددها عادة البحث يف السببية
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ببية املباشــرة، فتنقطــع الــسببية ويــسأل اجلــاين عــن ففــي القتــل العمــد يــستلزمون الــس
شروع فقط إذا ساعدت على حصول الوفاة عوامل أخرى ولو مل تكـن خطـرية، كمـرض 

ين عليه ين عليه السابق أو الالحق على الفعل وإمهال الطبيب املعاجل أو ا   .1ا
 ولــــو ًويف جــــرائم الــــضرب عمــــدا ترتاخــــى الــــسببية فيعتــــرب فعــــل اجلــــاين هــــو الــــسبب

تــداخلت عوامــل أخــرى مل يكــن هلــا دور خطــري يف الــضرر الــذي وقــع، ويف جــرائم القتــل 
واإلصابة اخلطأ يتوسعون يف تقرير عالقة السببية فيكتفون يف كثـري مـن األحـوال بالـسببية 

  .غري املباشرة
ــ ــم فرقــوا يف تقــديرها مومـن ذلــك يتبــني أ ً مل يــضعوا معيــارا للرابطــة الــسببية، بــل إ

ذي تقـوم عليـه وتتعارض مع األساس الـ. اجلرائم املختلفة تفرقة ال تستند إىل القانونبني 
  .القاعدة القانونية

ويف إيطاليــا يفرقـــون بـــني النتيجـــة املتوقعـــة، والنتيجـــة املمكنـــة، فـــاألوىل ترتتـــب علـــى 
ســلوك الفاعــل يف الغالــب مــن األمــور ولــذلك تعتــرب مــسببة عــن ســلوكه، أمــا الثانيــة فمــن 

 إســـنادها إىل هـــذا الـــسلوك ولكـــن يف النـــادر مـــن األمـــور، ولـــذلك ال تكـــون مثـــة املمكـــن
فمــن املمكــن تـــصور إحــداث القتــل بإلقــاء خـــرب . ألن النــادر ال حكـــم لــه: رابطــة ســببية

ـين عليـه إذا كــان ال يقـوى بـسبب حالتـه الــصحية علـى حتمـل ذلـك اخلــرب،   مفـزع علـى ا
 يــــــسمح بــــــالقول أن النتيجــــــة ســــــبب ولكــــــن وقــــــوع ذلــــــك يف العمــــــل مــــــن النــــــدرة مبــــــا ال

  .2للسلوك

                                                             
دراســة عمليــة علــى ضــوء –ائم العمديــة وغــري العمديــة عبــد احلكــيم فــودة، أحكــام رابطــة الــسببية يف اجلــرمقتــبس عــن أنظــر، 1

  .25، صدار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، بدون سنة، -الفقه وقضاء النقض
  .26ص عبد احلكيم فودة، املرجع السابق، 2
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 هـــذه املعـــايري الــــيت أهـــم ولعـــل مــــن ،تعـــددت املعـــايري احملــــددة لرابطـــة الـــسببيةوقـــد 
  وكــــذا املعيــــار ، يف تقــــدير هــــذه الرابطــــة املعيــــار الشخــــصي واملعيــــار املوضــــوعيأســــهمت

  :وضحه فيما يليأس وهو ما ،الطبيعي واملعيار القيمي أو الغائي
   :يار الطبيعي المع:ًأوال

ومفــــاده أن عالقــــة الــــسببية جيــــب أن تقــــاس بــــذات املقيــــاس الــــذي حيكــــم عالقــــة 
دد  فالــسلوك اإلنــساين يف هــذا الــص،ائجالــسببية بــني قــوى الطبيعــة ومــا تــؤدي إليــه مــن نتــ

  . ال خيتلف عن أية قوة طبيعية تؤدي إىل إحداث تغيريات يف العامل اخلارجي
يعية كصاعقة مـن الـسماء مـثال ال ختتلـف مـن حيـث فالوفاة الناشئة عن القوة الطب

 ونتيجـة لـذلك فـإن عالقـة الـسببية .جوهر الـسببية عـن تلـك الناشـئة عـن سـلوك اإلنـسان
 وال ،بوصــــفها مــــن عناصــــر الــــركن املــــادي للجرميــــة تقــــوم علــــى مقومــــات موضــــوعية حبتــــة

ا  كمـا ينـتج عـن ذلـك أيـض.يدخل فيها أي عنـصر نفـسي ميكـن أن تتحـدد علـى أساسـه
 مـن شـأنه  الـذي لـيسف من الظروف الالحقة على ارتكاب السلوكيتداخل أي ظرأن 

  .1أن يقطع عالقة السببية املادية بني السلوك والنتيجة
   : المعيار القيمي أو الغائي:ًاثاني

 وإمنــــا هــــو قــــوة ،ومفــــاده أن اإلنــــسان يف ســــلوكه ال يقــــاس بقــــوى الطبيعــــة العميــــاء
هـداف معينـة يرمـي إىل حتقيقهـا بواسـطة ذلـك الـسلوك، عاقلة يـتحكم يف سـلوكه وفقـا أل

وهــو يف ســبيله لتحقيــق أهدافــه ميكــن أن حيــرك قــوى الطبيعــة األخــرى ويــسخرها لتحقيــق 
 املشرع يف اعتـداده بالـسلوك الـسليب إمنـا يـضع يف حـسبانه  أن ويرتتب على ذلك.أهدافه

اإلنــساين لكــي يعتــرب ســببا تلــك املقومــات العقليــة والغائيــة ملرتكبــه، ولــذلك فــإن الــسلوك 
ينــــسب تلــــك النتيجــــة ماديــــا إىل مرتكبهــــا البــــد مــــن تــــوافر ويف النتيجــــة غــــري املــــشروعة، 

                                                             
رسـالة ماجـستري، –ة ناكرو محيدة، رابطة السببية اجلنائية وأثرها على املـسؤولية اجلنائيـة يف اجلـرائم العمديـة وغـري العمديـأنظر،  1

  . 45، ص1979جامعة اجلزائر، معهد العلوم القانونية واإلدارية والسياسية، اجلزائر العاصمة، نوقشت سنة 
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الف كـــــون الـــــسلوك ظرفـــــا ســـــابقا للنتيجـــــة الـــــيت حـــــدثت يف العـــــامل خبـــــ ،عناصـــــر أخـــــرى
 ومعــىن ذلــك أن القــانون خيتــار مــن بــني الظــروف املتــسببة مــن الناحيــة الطبيعيــة .اخلــارجي

  .1موعة ظروف ويعتربها هي  السبب من الناحية القانونيةظرفا أو جم
   : المعيار الشخصي:ًاثالث

ذهـب أنـصار هـذا الــرأي إىل اعتبـار رابطـة الـسببية رابطــة أدبيـة أو معنويـة ال رابطــة 
طـــة بـــالظروف املختلفـــة حا يقتـــضي النظـــر إىل كـــل حالـــة بطريقـــة واقعيـــة ســـببية لإل،ماديـــة

م ليـــست أكانـــت النتيجـــة املـــراد  العقـــاب عليهـــا ممكنـــة الـــيت وقعـــت فيهـــا وحبـــث مـــا إذا 
و حالتـه النفـسية ومـستواه أىل ظروفـه اخلاصـة إر اجلـاين بـالنظر و كان مبقـدهل مث ،كذلك

ا    ؟م الأالعقلي توقع حصوهلا بالكيفية اليت حصلت 
ــين ذإً فمــثال، 2جيــابباإل ذا كــان اجلــواب عــن ذلــكإال إل عنهــا أفــال يــس ا كــان ا

 ةحــداث الوفــاإ وســاهم هــذا املــرض يف ،تــداء عليــه مبــرض القلــب وقــت االعًيــضاعليــه مر
زهــاق روحــه إ ةل اجلــاين عــن جنايــة قتــل تامــة ولــو تــوافرت لديــه نيــأ فــال يــس،مــع االعتــداء

ـــينـــه كـــان أذا تبـــني إال إ صـــابة الـــيت  بـــل وبعالقـــة نـــوع املـــرض باإل،ين عليـــهعلـــم مبـــرض ا
   . قتل فحسبل عن شروع يفال فهو يسأإ و،حدثهاأ

 نــــه معيــــار مــــرن يعــــىنأىل إضــــافة إنــــه صــــعب التطبيــــق أويؤخــــذ علــــى هــــذا املعيــــار 
ـــرميباجلوانـــب اللـــص  مـــا قـــد ،نقص يف ملكـــة التقـــدير وعـــدم النـــضجكـــال ،قة بشخـــصية ا

ــــين عليــــه و ألية اجلنائيــــة و مــــن املــــسؤخفيــــفىل التإ كمــــا قــــد يــــؤدي .يــــضيع منــــه حــــق ا
ين  تبيــان حقيقــة علــم اجلــاين بــالن مــسالةأىل ذلــك إضــف أ .انعــدامها ظروف احمليطــة بــا

 وهـو ،ن مل نقـل مـن املـستبعدإو عـدم علمـه هـو مـن الـصعوبة أعلمـه مبرضـه عليه وذلك ل

                                                             
  .149، 148ص املرجع السابق، ،-اجلرمية-مأمون سالمة، قانون العقوبات، القسم العام 1
، دراســة حتليليــة مقارنــة، مطبعــة االســتقالل الكــربى، رؤوف عبيــد، الــسببية اجلنائيــة بــني الفقــه والقــضاءمقتــبس عــن  أنظــر، 2

  .34ص، 1984
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ففـــي الوقـــت الـــذي قـــد ختفـــف العقوبـــة علـــى شـــخص  . مـــن العـــدلًامـــا جيعـــل فيـــه جانبـــ
ـين عليـه فهـي تـشدد مـنو لعدم علمه بألنقص ملكة التقدير لديه   جهـة علـى ظروف ا

ينخر لرجاحة عقله آ   . عليهأو لعلمه بظروف ا
 وهــو مــا جيعــل ،ثبــات علمــه مــن عدمــهإومــع هــذا تبقــى املــشكلة قائمــة يف كيفيــة 

ىل القـــــول باملعيـــــار إ مـــــا دفـــــع الفقـــــه ، الـــــصوابدةجــــاعـــــن  مـــــا ً نوعـــــاًهــــذا املعيـــــار بعيـــــدا
   .غلب التشريعاتأخذت به أهو ما واملوضوعي 
  موضوعي المعيار ال :ًارابع

غــــض النظـــر عــــن ب فهـــو ،دبيــــةأالـــسببية رابطــــة ماديـــة ال  أن املعيــــار وفحـــوى هـــذا 
ىل مـا كـان مبقـدور اجلـاين توقعـه إالبـسات الـيت حـدثت بالفعـل للنظـر ملاعتبار الظـروف وا

 ، فهـــو مـــسؤول عـــن النتيجـــة الـــيت حـــصلت،عامـــة جمـــردةه منهـــا بطريقـــة وافـــرتاض حدوثـــ
ســواء توقعهــا  ،مــورلأل عيــة متفقــة مــع الــسري العــادين يتوقعهــا مــا دامــت طبيأومطالــب بــ

   .ىل ظروفه اخلاصة مثل حالته النفسية ومستواه العقليإم مل يتوقعها بالنظر أبالفعل 
كانــت م مــه مــن عدمــه مــا دال بغــض النظـر عــن ع اجلــاينلأففـي املثــال الــسابق يــس

ينله     . يف الوفاةن ساهم هذا املرض بنصيب ثابتإ عليه حىت ونية إزهاق روح ا
ن عالقـــة الــسببية يف املـــواد أ القـــول مبــا يفيــد القــضاء املــصريرر كـــن أويف هــذا الــش

 وتـــرتبط مـــن الناحيـــة املعنويـــة مبـــا ، بالفعـــل الـــذي اقرتفـــه اجلـــاينأاجلنائيـــة عالقـــة ماديـــة تبـــد
كانــــت هــــذه ذا إ وً،تــــاه عمــــداأذا مــــا إ لفعلــــه املألوفــــةن يتوقعــــه مــــن النتــــائج أجيــــب عليــــه 

و أثباتـا إ ومـىت فـصل فيهـا ، بتقـديرهادن قاضـي املوضـوع ينفـرإموضـوعية فـ مـسألة العالقـة
سـباب تــؤدي أقـام قــضاءه يف ذلـك علــى أ عليـه مــا دام قـد ضنفيـا فـال رقابــة حملكمـة الــنق

  .1ليهإىل ما انتهى إ

                                                             
  .34، ص رؤوف عبيد، املرجع السابق 1
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ـــــــــــسابق  بتـــــــــــاريخ  ا هلـــــــــــ احملكمـــــــــــة العليـــــــــــا يف قـــــــــــرارقـــــــــــضتويف نفـــــــــــس املثـــــــــــال ال
  :يلي ما 27/11/1990

يعاقــب كـل مـن قتــل "نـه أمـن قــانون العقوبـات  288 نــص املـادة ىمـؤدذا كـان إ"
و عــــدم مراعاتــــه ألــــه امهإو أو عـــدم انتباهــــه أو عــــدم احتياطــــه أسبب برعونتــــه تــــو أ أخطـــ
ي الطـاعن بالوجـه املثـار خلرقـه للقـانون يف غـري حملـه ويـستوجب ْعـن نإ ومـن مث فـ،نظمـةلأل
  .رفضال

ثنــاء هــذا أية عـربت الطريــق علــى رجليهـا وحن الــضأوملـا كــان ثابتــا يف قـضية احلــال 
ىل إدى هــذا االصــطدام أالعبــور صــدمتها الــسيارة الــيت كــان يقودهــا املــتهم بــسرعة فائقــة و

ــا مــة القتــل اخلطــأن قــضاة االســتئناف للمــتهم علــى إ ومنــه فــ،وفا  قــد  يكونــونأســاس 
   .طبقوا القانون تطبيقا سليما

غــــري مؤســــس  رار يف الوجــــه املثــــارقــــال علـــى يْنعــــن الإ فــــ،مــــر كــــذلكومـــىت كــــان األ
  .1"يستوجب رفضه

ن االجتــــاه الــــسائد يف أحكــــام القــــضاء ميكــــن القــــول بــــأوعمومــــا ومــــن اســــتخالص 
 سـواء يف  عـامخـذ باملعيـار املوضـوعي يف حتديـد رابطـة الـسببية بوجـهىل األإبالدنا يذهب 

  .و غري العمديةأاجلرائم العمدية 
ذا تعاونــت إ": نون العقوبـات االيطــايل بقوهلــامــن قــا 41 املــادةإليـه تمــا ذهبــوهـو 

و الحقــة ولــو كانــت مــستقلة عــن ســلوك أو معاصــرة أســباب ســابقة أحــداث اجلرميــة إيف 
رم فان هذا ال جرامـي و امتناعـه وبـني احلـادث اإلأمينع من قيام صلة السببية بني فعله  ا

ا إلإالحقة متنع الصلة لسباب اولكن األ هـذا احلـادث وعنـد  اثحـدذا كانت كافية بذا
رم    ."ن يف ذاته جرميةّذا كوإو عن امتناعه أال عن فعله إذلك ال يعاقب ا

                                                             
، 2، عــــــدد1990، جملــــــة قــــــضائية، 67458ملــــــف رقـــــم ، 27/11/1990 احملكمـــــة العليــــــا، الغرفــــــة اجلزائيـــــة، بتــــــاريخ  1
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 مــا توقعــه اجلــاين نابيطــايل مل يــضع يف احلــسع اإلّرشن املــأويتــضح مــن هــذا الــنص 
 مقتـــضاه حتملـــه كافـــة النتـــائج ًا بـــل وضـــع معيـــارا جمـــرد،مل يتوقعـــه مـــن نتـــائج بالفعـــل ومـــا

ا إلأمل تتوافر   ماة عن فعلهّاملنجر   .1حداث النتيجةسباب كافية بذا
  الثاني الفرع

  النظريات الضابطة لعالقة السببية
وهــى  ،ي فكــرة قانونيــةمنــا هــإ و،و فلــسفياأتــصويرا طبيعيــا ليــست ن الــسببية أ تقــدم

ىل تقـــــومي إ يــــدفع، وبالتــــايل هـــــذا مــــا ختــــتص بــــالركن املــــادي يف اجلرميـــــة ال الــــركن املعنــــوي
ــا رابطــة قانونيــة فهــيخــرى فطاملــا أ ومــن جهــة أ، تقــومي اخلطــالــسلوك ال أي بــحتفــل  ال أ

و أذي قيمـة قانونيـة بعامـل ضي إىل إحـداث نتيجـة، ولكنهـا حتفـل عامل مـن العوامـل يفـ
  .با للنتيجةبس عدووصفا قانونيا ليخرى حتفل بالسلوك الذي يكسب أبعبارة 

سب تـص يف حتديـد مـىت يكخ تـتل،ومن هنا فمشكلة السببية مـن الناحيـة القانونيـة
ً  مـىت يـصح اعتبـار الـسلوك سـببا:ًادكثر حتديأخرى أو بعبارة أ ،السلوك الوصف القانوين

   ؟لتلك النتيجة
ذا كانــــت هــــذه إ و، منهــــا البحــــث يف ضــــابط الــــسببيةأ النقطــــة الــــيت يبــــديهــــذه هــــ

ـــا للـــبعضبـــدااملـــشكلة قـــد عانـــت مـــا عانـــت يف الفقـــه والقـــضاء حبيـــث    مـــن مـــشاكل أ
 ومـــــن مث تنكـــــب ،ن نقطــــة البدايـــــة فيهـــــا مل تكــــن موفقـــــةفـــــذلك أل ،ةيالقــــانون املستعـــــص

  . 2الباحثون فيها الطريق الصحيح
خـذ باملـساواة بـني مجيــع أ نظريـة تفظهــرت ،ددصفقـد تعـددت النظريـات يف هـذا الـ

 كمـا ظهـرت . ويعتربهـا مـسؤولة عـن هـذه النتيجـة،حـدثت النتيجـة اجلرميـةأسباب الـيت األ
حـدثت النتيجـة مـع اخـتالف أخرى تنادي بالتفاوت بني العوامل املختلفة الـيت أ نظريات

                                                             
  .38السابق، ص رؤوف عبيد، املرجع 1
  .102ابق، صجالل ثروت، املرجع السأنظر،  2



  االمــتناع مصـدر للمسؤوليـة الجنائيــة:  األولالفصل
  

 

- 61 - 

 ،ً ومـــن مث يكـــون ســـببا للنتيجـــةغلبـــة،بينهـــا يف حتديـــد أي مـــن هـــذه العوامـــل تكـــون لـــه ال
  .ًيلي ألهم النظريات مبينا موقف القضاء اجلزائري وسأعرض فيما

   نظرية تعادل األسباب أو تكافؤها:ًأوال
واة ن مجيــع العوامــل تقــف علــى قــدم املــساأ :نظريــة مــن فكــرة مؤداهــاتنطلــق هــذه ال

 مـــن ً ومنــه ففعــل اجلــاين يعتــرب عــامال،يف حتقيــق النتيجــة، فــال ميكــن التفرقــة بــني إحــداها
 حبيــث لــواله ملــا وقعــت النتيجــة وبغــض ،هاتــه العوامــل الــيت ســامهت يف إحــداث النتيجــة

  . مسامهة فعالة أم غري ذلكالنظر عن مدى مسامهته يف إحداثها سواء أكانت
  John Stuart Mill 1وقد استندت هذه النظريـة إىل أفكـار الفيلـسوف االجنليـزي 

يف الـسبب باعتبــاره جمموعـة مــن الظـروف الالزمــة لتحقـق النتيجــة وعـدم التفرقــة يف حمــيط 
ن الـسبب هـو أوانتهـت النظريـة مـن تلـك املقـدمات إىل .  ظرف وآخربنيتلك الظروف 
و بعــده مــن النتيجــة أاهم يف إحــداث النتيجــة بغــض النظــر عــن مــدى قربــه كــل ظــرف ســ

وعلــــى ذلــــك فالــــسبب هــــو العامــــل الــــذي لــــواله ملــــا وقعــــت . يف إطــــار سلــــسلة الــــسببية
  .2النتيجة

تــابع تًوبالتــايل فنــشاط اجلــاين وفقــا هلــذا االجتــاه هــو الــذي جعــل حلقــات احلــوادث 
دون ذلـك الـسبب أو الظـرف الـذي كانت النتيجـة لتحـدث بـ  حبيث ما،على حنو معني

  .حققه اجلاين
 ه والـذي بدونـ،ًف وفقا هلذه النظرية هو كل عامل سـابق علـى حتقـق النتيجـةوالظر

 مبعــــىن أنــــه العامــــل الــــذي ال ميكــــن اســــتبعاده بــــالفكر دون اســــتبعاده ،مل تكــــن لتتحقــــق
 ولنـــسبة ،ً وبالتـــايل يعتـــرب ســـببا للنتيجـــة كـــل عامـــل ســـاهم يف إحـــداث النتيجـــة ،بالنتيجـــة

                                                             
ومتحـــيص فلـــسفة " مــذهب املنفعـــة" و" نظـــام املنطـــق" هــو فيلـــسوف اجنليـــزي مــن فالســـفة املدرســـة التجريبيـــة ،أهــم مؤلفاتـــه 1

  .وكان مبدؤه األخالقي يعتمد على واجب حتقيق اخلري العام" هاملتون
  .150 مأمون سالمة، مرجع السابق، ص2
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ًالنتيجة ماديا إىل اجلاين يكفي أن يكون سلوكه عامال من جمموعة العو امل الـيت سـامهت ً
  .1يف إحداث النتيجة

  : النظرية جمموعة من النتائج هي عنرتبتتوقد 
I.  و الالحقــة أال ميكــن اســتبعاد رابطــة الــسببية بــني ســلوك اجلــاين والعوامــل الــسابقة

 فهـــذا التـــداخل يف نظـــر ،ـــا خارجـــة عـــن إرادتـــهأ مـــن و املعاصـــرة لفعـــل اجلـــاين بـــالرغمأ
ن العامـــل الواحـــد ال يكفـــي أذلـــك . عـــادل األســـباب متحقـــق يف كـــل الفـــروضنـــصار تأ

 وهـــذه العوامـــل املتداخلـــة ،وإمنـــا ينبغـــي أن يتفاعـــل مـــع عوامـــل أخـــرى  إلحـــداث النتيجـــة
 النـــريان يف كمـــن يـــشعل. ًبـــدورها تعتـــرب أســـبابا للنتيجـــة علـــى قـــدم املـــساواة مـــع الـــسلوك

موقــد بــالقرب مــن ســياج بــستان فيــشتعل الــسياج وتنتقــل النــار إىل بيــت جمــاور فتحــدث 
فلـــو مل يـــشعل النـــار ملـــا نـــشب احلريـــق وملـــا قـــضى علـــى . ًو جروحـــا لـــدى ســـاكنيهأوفـــاة 

اور  .2سكان املنزل ا
II.  ال تنقطـــع رابطـــة الـــسببية ولـــو كانـــت العوامـــل املتداخلـــة الـــسابقة أو الالحقـــة أو 

 فخطأ الطبيب يف العملية ال ينفي اجلرميـة عـن اجلـاين ولـو كـان ،عاصرة من فعل آخرينامل
ًرب ســـببا يف الوفـــاة بـــالرغم مـــن خطـــأ تـــ فاجلـــاين بـــسلوكه يع،هـــذا اخلطـــأ هـــو ســـبب الوفـــاة

 .كانت لتحدث الوفاة نه لوال هذا السلوك ما أل،الطبيب
III.  خــــرية ولــــو كانــــت األال تنتفــــي رابطــــة الــــسببية بــــني ســــلوك اجلــــاين والنتيجــــة حــــىت

يف و ســـــاهم يف حجمهـــــا أو أن الـــــسلوك قـــــد عجـــــل يف حـــــدوثها أًســـــتتحقق حتمـــــا إال 
 .ًالصورة اليت وقعت عليها فعال

خــر يقتــل بــه الــصياد الــذي يــرتك ســالحه النــاري لــدى آخــر وهــذا اآل: مثــال هــذا
 . فإن السببية تكون قائمة بني سلوك الصياد والوفاة،ً خطأًاثالث

                                                             
  .28 ص، رؤوف عبيد، املرجع السابق1

   .491فر عبد، مرجع سابق، صمزهر جع  2
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IV.  علــى حتقــق النتيجـــةال تــأثري لــهاء الـــسلوك  الــسببية إذا كــان انتفــ تقــوم رابطــةال ، 
ويتـــوافر هـــذا يف الفـــروض الـــيت تكـــون النتيجـــة فيهـــا قـــد حـــدثت بتـــداخل عوامـــل أخـــرى 

خــر بآلــة حـــادة آفمــن يطعــن .  وكافيــة لوحــدها إلحــداث النتيجــة،وكمــستقلة عــن الــسل
ً فـال يعتـرب متـسببا يف تلـك داخل القطار مث حتدث الوفاة بعد ذلك نتيجة تـصادم القطـار

مل تعقـه تلـك اإلصـابة عـن تفـادي آثـار التـصادم   مـا،ل فقـط عـن اإلصـابةأ ويـس،النتيجة
  .1الذي وقع

ًمل تلق هذه النظرية تأييدا كبريا من قبل  علـى الـرغم ، فقهاء القـانون اجلنـائي معظمً
 وجــوه كثــرية،ــا جتــايف العدالــة مــن مــن اعتناقهــا مــن قبــل الــبعض مــنهم وذلــك راجــع لكو

نــه قــوة مــن قــوى الطبيعــة العميــاء الــذي تــتحكم أفهــي تنظــر إىل الــسلوك اإلنــساين علــى 
  .فيه هي كيفما تشاء

 وإال ملـــا ، إلمتـــام هــذه النتيجـــةســـببهــو إال  ولــذلك فالـــسلوك املــؤدي للنتيجـــة مـــا
 وهــذا .بغــض النظـر عــن مــدى مــسامهته يف إحــداثها ،كانـت لتحــدث دون هــذا الــسلوك

 ، مـا تريـد هــيفــق فالـسلوك اإلنـساين قــوة هادفـة حمركـة للطبيعـة و،ن التـسليم بــهمـا ال ميكـ
 فالطبيعـة ،خيـدم الطبيعـة  ال وفـق مـا، ووفق ما خيدمه هـو،ال وفق ما تفرضه عليه الطبيعة

  .قوة جامدة ال تتحرك إال بتوافر العوامل واألسباب اليت تؤدي إىل حتريكها
لـذي يـصيب اآلخـر جبـرح بـسيط ومن هذا املنطلق فمن اجلفاء مساءلة الـشخص ا

 وبـــسبب حريـــق نـــشب باملستـــشفى تـــويف املـــصاب فـــسبب ،لمستـــشفىل إثـــره ينقـــل علـــى
األخـذ ب ولكـن .نه إحـداث الوفـاة لبـساطتهأكـان مـن شـ ن اجلـرح مـا أل،الوفاة هو احلريق

ب ملـــــا نقـــــل إىل ه لـــــو مل يــــصنـــــ ألتهليوبنظريــــة تعـــــادل األســــباب ال ميكـــــن اســـــتبعاد مــــسؤ
  .مر جيايف العدالةأ وهذا ،املستشفى وتويف

                                                             
  .152صالنظرية الغائية للسلوك اإلجرامي، مأمون سالمة،  1
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 الشخص الـذي حيمـل صـديقه ليـسافر معـه يف نزهـة فتنقلـب ،بل األكثر من ذلك
 لـو مل حيملـه علـى الـسفر ملـا ه ألنـ، عن وفاتـهًالوالسيارة فيموت فيعترب هذا الصديق مسؤ

  . وملا حدثت الوفاة، السيارةتانقلب
و الظـرف أـا ال تفـرق بـني الـسبب واملناسـبة إهذه النظرية من حيث  ويؤخد على

ً وتعتـــرب أن كـــال منهـــا لـــه دخـــل يف إحـــداث ،منـــا نـــضعها علـــى صـــعيد واحـــدإ و،العـــارض
  .1 أحدها ملا وقعتف ولو ختل،النتيجة

ـــذا املعـــىن هـــي غـــري ذات طـــابع قـــانوين ـــرد،والـــسببية   ، إذ تعتمـــد علـــى املنطـــق ا
  .جة اإلجرامية باعتبارها جمرد ظاهرة ماديةوتنظر إىل النتي

 تطبيقهــا  استعــصينــهأال إ مرونتهــان هــذه النظريــة علــى الــرغم مــن أوميكــن القــول 
ال القانوين ن أال إ ،عنايـة مـن قبـل الفقـه القـانوين، وكـذا أغلـب املـشرعني فلم تلق ،يف ا

 ظرفـــــا مـــــن هتبــــارنـــــساين باعن هلــــا الفـــــضل يف دراســـــة الــــسلوك اإلأمينـــــع القــــول بـــــ هــــذا ال
ن جـوهر أهـذا الـسبب ومعنـاه  ،لواله مـا حتققـتف ،حداث النتيجةإالظروف املسامهة يف 

 - فـــــضال عـــــن ذلـــــك -ن تتـــــوفر يف الــــسلوك أ يلـــــزم ،يقـــــف عنـــــد هــــذا احلـــــدال الــــسببية 
ــا يف التكــوين القــانوين ائيــة الــيت يعتــنخــرى لكــي تقــوم الــسببية اجلأمقومــات وعناصــر  د 

 .ية السببية املالئمة النظرهبرازإولت  وهو ما حا2للجرمية
  نظرية السببية المالئمة :ًاثاني

ل دنظريـــــة تعـــــا(نقـــــاض النظريـــــة الـــــسابقة أظهـــــرت نظريـــــة الـــــسببية املالئمـــــة علـــــى 
وذـلـــك ملــــا القتــــه هــــذه النظريــــة مــــن انتقــــادات واســــتبعاد مــــن طــــرف الفقــــه  ،)ســــباباأل

 ،وروملـــني ،روفـــون بـــا ،ون كريـــز فـــ:ملـــان الفقهـــاء األ مـــنذه النظريـــةـــ وقـــد قـــال ضاءوالقـــ

                                                             
  .220، ص1965أنظر، حممد الفاضل، جرائم االعتداء على األشخاص، الطبعة الثالثة، دار النهضة اإلسكندرية،  1
  .154مأمون سالمة، مرجع السابق، ص 2
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ن ذا كــــان فعلــــه يــــصلح ألإال إيــــسأل عــــن النتيجــــة الــــيت وقعــــت  ن اجلــــاين الأ :مفادهــــاو
  .مور ألل للمجرى العادي ً لوقوعها وفقاً مالئماًيكون سببا

خـــرى أافر معـــه عـــدة عوامـــل ســـببية ضتـــن ســـلوك اجلـــاين تأفـــرتض هـــذه النظريـــة تو
لنتيجـــة مـــىت كانـــت العوامـــل  لٌن هـــذا الـــسلوك ســـببأ  وتعتـــرب،ميـــةاجرلرتتيـــب النتيجـــة اإل

 ، مــشاهد مــن جتــارب احليــاة هــوومــا ،مــور للــسري العــادي لألًلوفــة طبقــاأعوامــل م الــسببية
ة كلمــا تــدخل ميــاجرنقطــع عالقــة الــسببية بــني ســلوك اجلــاين والنتيجــة اإلتلــذلك  وتطبيقــا

 ًالومـسؤ  لـذالكًاين تبعـاوال يكـون اجلـ لوف،أمـور عامـل شـاذ غـري مـيف السري العادي لأل
 مــور للمجــرى العــادي لألًوفقــا ً،ن ســلوكه مل بعــد مالئمــا أل،ميــةارجعــن تلــك النتيجــة اإل

  .1دخل عامل شاذتحداثها بسبب إل
يعتـــرب ســـببا  ال فـــالظرف ، والظـــرفبىل التفرقـــة بـــني الـــسبإوتـــذهب هـــذه النظريـــة 

 اخلاصـــــة هه مقوماتـــــن تكـــــون لـــــأمنـــــا جيـــــب إو ،حـــــداثهاإحمـــــدثا للنتيجـــــة ولـــــو ســـــاهم يف 
مثــل حــداث إ هــذه املقومــات مــن كفــاءة الظــروف اخلاصــة يف ىتتــأوت ،بالتسلــسل الــسبيب

  . للمجرى العادي لألمورًاهذه النتيجة اليت حدثت وفق
ن حيـدث النتيجــة أمكانـه إذا كــان يف إىل مرتبـة الـسبب ومبعـىن آخـر يرقـى الظــرف إ

واقـع النتيجـة الـيت حـدثت ب ًا مرتبطًاسوليس مقيا ،ومقياس ذلك مقياس عام جمرد ا،ذاب
ن حيــدث النتيجــة أمثــل هــذا الظــرف لديــه مــن الكفــاءة هــل  :ذ جيــدر التــساؤل إ،بالفعــل
 ولــو كــان لــه ،ذا جــاءت النتيجــة بــالنفي كــان جمــرد ظــرفإفــ م ال؟أحــوال العاديــة ويف األ

  .2حداث النتيجةإ يف ردو

                                                             
، 2004العقوبـات، القـسم العــام، دار املطبوعـات اجلامعيـة، اإلســكندرية، عبـد القــادر القهـوجي، شـرح قــانون أنظـر، علـي  1

  .330ص
  .45، ص عبد احلكيم فودة، مرجع سابق2
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 ،ىل وفاتــهإدت  قويــة أ يف الــسن صــفعةًا طاعنــًا ضــعيفًجــالشــخص صــفع ر :مثــال
ن ضـــــعف البنيـــــة أنـــــسانية تـــــدلنا علـــــى ن التجربـــــة اإلن ســـــلوكه يكـــــون ســـــببا للوفـــــاة ألإفـــــ

ذا إمـــا  أ.إحـــداث الوفــاة بــسبب تلـــك الــصفعةوالــشيخوخة مــن العوامـــل الــيت تــساهم يف 
ن إفــ ، مبـرض القلـبًاثرهـا وكـان الــشاب مـصابإوجهـت تلـك الـصفعة لـشاب فتــويف علـى 

ن الرجــل العــادي الــذي يوجــد يف ظــروف اجلــاين ال  أل، ســببا للوفــاةســلوك اجلــاين ال يعــد
لوفـــا وفقـــا للـــسري أيكـــون هـــذا العامـــل م  وبالتـــايل ال،صـــابة الـــشاب مبـــرض القلـــبإيتوقـــع 

ذا كـان مـن صـفع الـشاب إما  أ.ا هو عامل شاذ قطع عالقة السببيةمنإو ،مورالعادي لأل
ن مثلـــه كـــان  أل،اة يف مثـــل هـــذه احلالـــة عـــن الوفـــًالونـــه يعتـــرب مـــسؤإ فًيعلـــم مبرضـــه مـــسبقا

   .وبالتايل تتوافر عالقة السببية بني سلوكه والوفاة ،هذه النتيجة جيب عليه توقع
ل ظــرف ســـاهم يف النتيجــة ســـببا ن القـــانون ال يعتــرب كـــأ ميكــن القـــول بــ،ومــن هنـــا

ى مـور ميلـك القـدرة والكفـاءة علـمنـا فقـط الظـرف الـذي وفقـا للمجـرى العـادي لألإو هلا،
   .حداثهاإ

 لوفــة الــيت تنــتج عــن الــسلوك الأن النتــائج الــشاذة وغــري املأويرتتــب علــى مــا ســبق 
علـى الـرغم مـن قيـام تلـك الرابطـة مـن وجهـة  ،ا مـن وجهـة نظـر القـانونسـببا هلـهو يعترب 

  .1ةتالنظر الطبيعية البح
جـة مهمـا يـة نتيأصـيل أولذا يتعني دائما التمييز بني السببية الطبيعية اليت تتطلـب ت

ن أىل القــــول بــــإذا الــــسبب يــــذهب الفقــــه هلــــو ،و يف حجمهــــاأكانــــت تافهــــة يف مــــداها 
أكثـــر لكنـــه يف نفـــس الوقـــت  ،ضـــيق باملقارنـــة بالـــسببية الطبيعيـــةمفهـــوم الـــسببية القانونيـــة 

  .2عسر حتديدا من البدايةأو ،تركيبا
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منــــا إ و،ةفالــــسببية املالئمــــة ال تكتفــــي بوجــــود رابطــــة طبيعيــــة بــــني الــــسلوك والنتيجــــ
وضــــوعية لتحقــــق مكانيــــة املن ميلــــك اإلأ وهــــي ،تتطلــــب يف الــــسلوك مواصــــفات خاصــــة

  .مور هذه متوقعة وفقا للمجرى العادي لألالنتيجة حبيث تبدو
ن نظريــة الــسببية املالئمــة تعــرتف بانقطــاع رابطــة الــسببية بــني إ فــ،ونتيجــة ملــا ســبق

ة وغـري شـاذخل عوامـل الحقـة قـد حـدثت بتـدخـرية السلوك والنتيجة مىت كانت تلك األ
لوفـة فـال تنقطـع أم الحقـةلذا كانـت العوامـل اإمـا أ ،مـوروفقا للمجرى العادي لألمتوقعة 

  .1رابطة السببية
للطبيـب املعـاجل إىل املستشفى نتيجـة خطـأ مهـين جـسيم فوفاة املصاب الذي نقل 

مــا الوفــاة  أتيجــة،قــة الــسببية بــني الــسلوك والن يقطــع عال،لوفأ وغــري مــً شــاذاًيعتــرب عــامال
يـؤدي  ن التـدخل الطـيب ال أاليت حدثت نتيجة التـدخل الطـيب فـال تقطـع الـسببية باعتبـار

 للمجـرى ًلوف ومتوقـع وفقـاأحـق هنـا مـالوبالتـايل فالعامـل ال ىل شفاء املريض،إ ضرورةبال
  .مورالعادي لأل

ذا إن القاضـــي يـــضع نفـــسه موضـــع اجلـــاين ويـــسأل نفـــسه أوخالصـــة هـــذه النظريـــة 
مــرا أذا كانــت النتيجــة إم ال؟ فــأىل نفــس النتــائج يف الظــروف العاديــة إان الفعــل يــؤدي كــ

  .2 حق املتهم يفال قامتإن عالقة السببية تكون منتفية وإشاذا بالنسبة للسلوك ف
ـــــا بـــــدورها مل تـــــسلم مـــــن أال إييـــــد الـــــذي القتـــــه هـــــذه النظريـــــة أبـــــالرغم مـــــن الت 

يــة مرنــة ال تعطــي معيــارا حمــددا للــسببية يــصلح يف ــا نظرأ فقــد قيــل عنهــا ب،االنتقــادات
  .حوال وينطبق يف مجيع الفروضمجيع األ
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دخــال فكــرة إب ــا ختلــط بــني الــركن املــادي والــركن املعنــوي وذلــكأ كمــا قيــل عنهــا 
ة وال تـــفعالقـــة الـــسببية هـــي ذات طبيعـــة ماديـــة حب، مـــورالتوقـــع وفقـــا للمجـــرى العـــادي لأل

  .و شخصيأفسي  نري عنصأيدخل يف تقييمها 
بالنــــسبة ملــــن حيــــاول فهــــم قواعــــد قــــانون  إال ًنــــه ال ميكــــن اعتبــــار املرونــــة عيبــــاأال إ

ىل إ ون قواعــده تــصبأ علــى اعتبــار ،هــا اهلادفــةيعتاديــا علــى خــالف طبمالعقوبــات فهمــا 
نظريــة  ولــيس جمــرد حلــول ، يتفــق والواقــعحــال تعــرض ةيــة مــشكلألمناســبة وضــع حلــول 

  .حبتة
ال حيــث  ، الــركنني املــادي واملعنــوي فهــو مــن اخلطــأ مبكــانبــني مــا مــسألة اخللــطأ

جانيب السلوك وقياس السببية فقـط بنـاء علـى اجلانـب املـادي منـه دون بني ميكن الفصل 
نـساين بوصـفه قـوة عاقلـة هادفـة فـال ن القانون يعتد بالسلوك اإلأ وطاملا ،اجلانب النفسي

  .1ته بالنسبة للنتائج املرتتبة عليه بتلك الصفات يف تقييم سببيدمناص من االعتدا
 ةــا عاجلــت مــشكلة الــسببية مــن وجهــة نظــر جمــردأ هــذه النظريــة كمــا عيــب علــى

اء زالفعـل بعـد جتريــده إمكانيــات املوضـوعة الـيت ينطـوي عليهــا  فحاولـت حتديـد اإل،عامـة
   . اإلجراميةباعتبارها منوذجا جمردا من النتائجليها إًالنتيجة اإلجرامية منظورا 

 ،يف خــصائص الفعــل وقيمتــه القانونيــةمكانيــات هــو حبــث ن البحــث يف هــذه اإلإ
  .ةجراميوليس حبثا يف عالقة السببية بينه وبني النتيجة اإل

مكانيــــات املوضــــوعية ال تتــــصل بعالقــــة الــــسببية مث ال ن فكــــرة اإلأ ذلــــك ومــــؤدى
ولكـن هـذا  ،ابطهمتثل علتـه وضـ و،منا تتصل بعدم املشروعيةإو ،أن تكون معيارهايتصور 

 ، حـول العالقـة بـني الفعـل والنتيجــةدورانيـن كـال مـن عـدم املـشروعية والـسببية أ نفـيي ال
ــردةىل هــذه العالإن عــدم املــشروعية يــشري أوالفــارق بينهمــا  ا العامــة ا يف  ،قــة يف صــور
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ا احملـــددة الواقعيـــة،ىل هـــذه العإشري تـــن الـــسببية أحـــني  ا ضــــروري مهـــوكال القــــة يف صـــور
   .يف السببيةالبحث ق بالضرورة بسي والبحث يف عدم املشروعية ،قيام املسؤوليةل

املعيـــــار تنتظـــــر الـــــسببية مـــــا تـــــزال مـــــشكلة القـــــول بـــــأن ىل إويـــــذهب هـــــذا الفريـــــق 
 أيـــةعـــل جيوهـــذا مـــا  ،الـــسببية املالئمـــة مل تقـــدم بعـــد هـــذا املعيـــارنظريـــة ن إذ  إ،الـــصحيح

ي أنـــه يتعـــذر اســـتخالص  أل،للفـــشىل اإ احماولـــة لوضـــع معيـــار حاســـم للـــسببية مـــصريه
نــه حيــسن تــرك تقــدير الــسببية للوقــائع أيفــضلون القــول ب ا فهــمذ ولــ،اأضــابط حمــدد بــش

   .1سب الظروف وبسبل متغايرةحبوحسمها 
هلـــذه  ،يـــع االعتبـــارات اســـتخالص معيـــار مـــالكـــن غالبيـــة الفقهـــاء حتـــاول رغـــم مج

حتديـــد يـــساهم يف  .رشـــاداتن بعـــض اإلنـــه يتـــضمأال إن مل يكـــن حمـــددا متامـــا  إالنظريـــة
مفهـوم قـانوين معــني لرابطـة الـسببية بــني أي سـلوك إنـساين والنتــائج الـيت يـصح أن تــستند 

 .2ن يتداخل مع سائر املعايري األخرى املقرتحةأ ميكن ،إليه
نه بالرغم من كل االنتقـادات الـيت وجهـت أًوانطالقا من كل ما تقدم ميكن القول 

 ـا مل تنـل منهـا بـل بقيـت هـي النظريـة الـسائدةأ إال -السببية املالئمـة–إىل هذه النظرية 
 ىد مـ ذلـكودليـلأن هذه النظرية هي مـن أنـسب النظريـات ويتضح  ،يف الفقه والقضاء

   .اتساع نطاقها
اجتـــــاه الـــــسببية –ا االجتـــــاه ذت هـــــثبـــــ القـــــول أنـــــه إذا ميكـــــنًوتأسيـــــسا علـــــى ذلـــــك 

ّقبال القول بأنه إذا تبني أن مثـة خطـأ مـا قـد ولـ يف العمل فإنه سيتعني مست-املالئمة - دً
خــــرى الــــسابقة  إذا  دور األخطــــاء األيبطــــلن  أ فإنــــه جيــــب ً ضــــررا مــــا،-وحــــده وبذاتــــه

رى العادي لأل   .ًمور هذا الضرر الذي حتقق فعالكانت هذه األخرية ال تولد يف ا
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   الجزائري من النظريتين السابقتينموقف القضاء  :ًاثالث
 وهــــو نفــــس املنحــــى ،خــــذ بنظريــــة الــــسببية املالئمــــة القــــضاء اجلزائــــري إىل األيتجــــه

  .1 واللبناين، من التشريع الفرنسي واملصريالذي حناه كل
ًوقــــد ظهــــر هــــذا االجتــــاه واضــــحا جليــــا يف  أحكــــام حماكمنــــا وكــــذا بعــــض  حكامــــهأً

ــــــــك جليــــــــا يف قــــــــرارات ــــــــصادر  قرارهــــــــاً احملكمــــــــة العليــــــــا ، حبيــــــــث يظهــــــــر ذل  :بتــــــــاريخال
  .2)النيابة العامة(ضد ) ي-ح( قضية 23/10/2001

:  يف جلــــستها العلنيـــة املنعقـــدة بتــــاريخ- الغرفـــة اجلنائيـــة-أصـــدرت احملكمـــة العليــــا
  : وبعد املداولة القانونية القرار اآليت نصه23/10/2001

 بــالنقض واإلحالــة، 13/06/2000: حيــث أن قــرار احملكمــة العليــا الــصادر يف
طاملـــا أن القـــرار املطعـــون فيـــه اعتـــرب أن املتهمـــني : "لـــسبب التـــايلاعتمــد يف قـــضائه علـــى ا

شـــــاركوا مجـــــيعهم يف أعمـــــال العنـــــف علـــــى الـــــضحية فإنـــــه مل يـــــذكر ومل حيـــــدد أو ينـــــاقش 
ًألســـباب ســـائغة عالقـــة الـــسببية بـــني الـــضرب واجلـــرح العمـــدي والوفـــاة باعتبارهـــا عنـــصرا 

ائع وصـف جنايـة الـضرب واجلـرح ًأساسا يف استخالص النتيجة املتوصل إليها إلعطاء وق
العمـدي املفــضي إىل الوفــاة، الــذي يتطلــب بالــضرورة أن تكــون الوفــاة ناجتــة عــن الــضرب 
واجلـــرح العمــــدي، وهــــو مــــا يتطلـــب حتليــــل ومناقــــشة تقريــــر تـــشريح اجلثــــة واألخــــذ بــــه أو 

  ...".استبعاده وتربير ذلك بأسباب سائغة ومقبولة
ــــام املطعــــون ف يــــه اكتفــــى بعــــرض الوقــــائع وبيــــان أعمــــال حيــــث أن قــــرار غرفــــة اال

العنف الصادرة عن الطاعنني، دون أن يناقش بوضوح سـبب الوفـاة، وإذا كـان لـه عالقـة 
مباشـــرة بأعمـــال العنـــف علـــى الـــضحية، أم أن الوفـــاة راجعـــة كمـــا جـــاء يف تقريـــر تـــشريح 

                                                             
  .332 عبد القادر قهوجي، املرجع السابق، ص1
 2002ئية  جملـــــــــة قـــــــــضا270055ملـــــــــف رقـــــــــم  23/10/2001 احملكمـــــــــة العليـــــــــا الغرفـــــــــة اجلزائيـــــــــة بتـــــــــاريخ أنظـــــــــر،2 

 .371ص1عدد
  
 



  االمــتناع مصـدر للمسؤوليـة الجنائيــة:  األولالفصل
  

 

- 71 - 

 ، وكـل مــا"الكيـف"اجلثـة إىل قـصور يف التـنفس نـاتج عـن تـسمم مبخـدر مـن نـوع القنـب 
جـاء يف القـرار املــذكور كـان يف أســلوب عـام ال يتــضح منـه الــرأي الـذي أخــذ بـه يف غرفــة 

ام واعتمدته أساسا فيما توصلت إليه من قضاء كما ورد يف هـذا القـرار حيـث أن : "ًاال
الــدفاع ركــز علــى اجلــزء األول للخــربة وهــو تنــاول املــشكو فيــه لكميــة مــن القنــب اهلنــدي 

ة، ولكــــن اجلــــزء الثــــاين يؤكــــد وجــــود عنــــف ظــــاهر علــــى جــــسم الــــيت قــــد تــــؤدي إىل الوفــــا
ًاملــشكو فيــه، وهنــاك كــسر يف غــضروف القفــص الــصدري قــد يــؤدي هــو أيــضا إىل الوفــاة 

  ...".فال نقف عند ويل للمصلني
ًلكــن حيــث إن تقريــر تــشريح اجلثــة عــاين بوضــوح تــسمما حــادا للقلــب الــذي مــن  ً

 إمكانيـة أن توقـف التـنفس قـد يـؤدي إىل إثره فقدان الوعي ونقـص يف مراكـز التـنفس مـع
الوفــاة، بينمــا عــاين جمــرد أعمــال العنــف علــى جــسم الــضحية ودون أن خيلــص هلــا عالقــة 

 .بالوفاة
حيـث أنـه مـىت كـان ذلــك  فـإن الطعـن مؤسـس، وينجــر عنـه نقـض القـرار املطعــون 

ـــام-فيــه الــصادر عــن جملـــس القــضاء ســطيف   وبإحالــة القــضية علــى نفـــس - غرفــة اال
 ...".ًلس القضائي مشكالا

الس القضائية فيمكن أن نعطي منها   :لتايلاملثال اأما عن أحكام احملاكم وا
يــشرتط لتحقـــق جرميــة القتـــل العمــد تـــوافر رابطــة الـــسببية بــني نـــشاط اجلــاين ووفـــاة 
ـــــين عليـــــه، حبيـــــث إذا تـــــداخل عامـــــل خـــــارجي بـــــني نـــــشاط املـــــتهم ومـــــوت الـــــضحية،  ا

بية، كخطـــأ مالـــك بندقيـــة صـــيد يف عـــدم إخفائهـــا يف مكـــان آمـــن، انقطعـــت رابطـــة الـــسب
األمر الذي سهل ألخيه الصغري يف أخذها ، واستعماهلا يف واقعة قتـل عمـد ، ألن عـدم 
ــــين  ًإخفــــاء الــــسالح ، وإن كــــان يعــــد إمهــــاال ، إال أنــــه مل يكــــن ســــببا مباشــــرا يف وفــــاة ا ً ً

  .1عليه
                                                             

، قـرار قـضائي 90، ص2 أنظر، جياليل بغدادي، اإلجتهاذ القـضائي، الـديوان الـوطين للمطبوعـات اجلامعيـة، اجلزائـر، اجلـزء1
  .10839 حتت رقم 01/01/1975بتاريخ 
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 حمكمــة جنايـــات جملـــس قـــضاء قـــضت حبيـــث ومــا ورد يف بعـــض الـــصحف اليوميــة
عنابــة بعقوبــة الــسجن املؤبــد يف جرميــة قتــل عمــد مــع ســبق اإلصــرار والرتصــد، حيــث قــام 

بواســــــطة ) فــــــاروق, ع( بــــــدبح الــــــضحية 2008 جــــــوان 12يــــــوم ) صــــــاحل.ع(اجلــــــاين 
 1.خنجرين واعرتف بذلك بعد تسليم نفسه ملصاحل األمن

 إىل عبـــد اهللا ســـليمانور لـــدكت حبيـــث يـــذهب ااه الفقـــه اجلزائـــري،اجتـــوهـــو نفـــس 
 أي تلـك الـيت حتـصل حبـسب ،أو املألوفة لفعلـهيسأل اجلاين عن النتائج احملتملة " :القول

رى العادي لأل ا مباشرةموا   . "أو حمققة هلذا الفعل ،ر ولو مل يكن وصفها بأ
ًويعتـــرب فعــــل اجلـــاين مناســــبا ومالئمــــا للنتيجـــة الــــيت حــــصلت إذا كـــان كافيــــا بذاتــــه  ً ً

صرف النظـــر عـــن العوامـــل بـــ و، بأنـــه قـــد توقعهـــاتنبـــئظـــروف احلـــال  مادامـــت ،وهلاحلـــص
 سـواء أكانـت تلـك العوامـل ،بـني فعلـه والنتيجـة النهائيـةاألجنبية اليت تكـون قـد وسـطت 
  .2سابقة لفعله أم معاصرة أم الحقة

   الثانيالمطلب
  .حقيقة السببية في جرائم االمتناع

 جلـــرائم االمتنـــاع يقتـــصر علـــى جـــرائم االمتنـــاع البحـــث يف عالقـــة الـــسببية بالنـــسبة
ـرد  ألن هـذه األخـرية تـدخل ضـمن جـرائم النـشاط ،ذات النتيجة دون جـرائم االمتنـاع ا
 انتظـــار نتيجـــة معينـــة مرتتبـــة  ويعاقـــب عليـــه دون،احملـــض الـــيت جيـــرم فيهـــا االمتنـــاع وحـــده

 إذن لبحــث عالقــة جراميــة فــال حمــلإ ومــن مث طاملــا خلــت هــذه اجلــرائم مــن نتيجــة ،عليــه
  .3السببية فيها

                                                             
، 2626دد ، العـ1430 مجـادى الثانيـة 08 املوافـق ل2009 جـوان، 2جريـدة الـشروق، الثالثـاء، أمخـد زقـاري،  أنظـر، 1 
  .9ص

، ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة، اجلزائــر ، أنظــر، عبــد اهللا ســليمان ، شــرح قــانون العقوبــات، قــسم عــام، اجلــزء األول، اجلرميــة 2
  .165، ص1996طبعة 

  .14حممود جنيب حسين، جرائم االمتناع واملسؤولية اجلنائية عن االمتناع، املرجع السابق، صأنظر،  3



  االمــتناع مصـدر للمسؤوليـة الجنائيــة:  األولالفصل
  

 

- 73 - 

ـــا ومنكــر هلـــا، وهــو مـــا  وقــد ثـــار خــالف فقهـــي حــول ســـببية االمتنــاع مـــن قائــل 
  :سأبينه يف الفرعني املواليني

  .)فرع أول(جرائم االمتناع ذات النتيجة  يف  املنكرة لعالقة السببيةاملذاهب -1
 ذات متنـــــــاعيف جـــــــرائم االجـــــــود عالقـــــــة الـــــــسببية و تعـــــــرتف باملـــــــذاهب الـــــــيت -2
  .)فرع ثاني(النتيجة

   األولالفرع
  جرائم االمتناع ذات النتيجة في  المنكرة لعالقة السببيةالمذاهب

فقــد . رائم االمتنــاع ذات النتيجـة يثــري صــعوبات كثــريةجلــالبحـث يف عالقــة الــسببية 
ا ومنكر هلا   .1ثار خالف فقهي حول سببية االمتناع من قائل 

مـــاين والقـــانون الكنـــسي مبـــسؤولية كـــل ممتنـــع عـــن نتيجـــة فقـــد قيـــل يف القـــانون الرو
امتناعـــه إذا كـــان يف اســـتطاعته أن حيـــول دون حـــدوث هـــذه النتيجـــة ، أي أن املـــسؤولية 

 هــذا املبــدأ لــوزال، وأوجــز " اســتطاعة احليلولــة دون النتيجــة"رهنــت بــشرط واحــد، وهــو 
أي " ت خطيئتــــهمــــن يــــستطيع أن حيــــول دون حــــدوث النتيجــــة وال يفعــــل تثبــــ: "يف قولــــه

  .مسؤوليته إزاءها
ٍوذهبــت بعــض اآلراء إىل اعتبــار شــرط تــوافر عالقــة ســببية وجــود الواجــب القــانوين  ٍ

  . بإتيان الفعل أو منع النتيجة
ــين عليــه عــن تــوفري احلمايــة لنفــسه  وذهبــت آراء أخــرى إىل جعــل شــرطها عجــز ا

ء غــري صــحيحة، إذ أقحمــت وهــذه اآلرا. إزاء الــضرر أو اخلطــر الــذي يهــدده بــه االمتنــاع
  .2يف البحث السبيب عناصر غريبة عليه

                                                             
  .477صرجع السابق، د صواف، املحممد حسين أمحأنظر،  1
  .23املرجع السابق، صجرائم االمتناع واملسؤولية اجلنائية عن االمتناع، ، حممود جنيب حسين 2
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ال بــد يف النهايــة مــن " إىل القــول بأنــه محمــود نجيــب حــسنيويــذهب الــدكتور 
االعــــــرتاف بــــــصعوبة البحــــــث يف العالقــــــة الــــــسببية بــــــني االمتنــــــاع والنتيجــــــة، ومــــــرد هــــــذه 

كيــف يــسوغ يف ، ف"عــدم: "الــصعوبة إىل أن االمتنــاع ســلوك ســليب فهــو يف قــول الــبعض
ــا  املنطـق القـول بـأن العـدم سـبب ملوجـود إجيـايب هـو النتيجـة اإلجراميـة ، باعتبارهـا يف ذا

  . "أصاب األوضاع اخلارجية" ًتغريا "
ذا التحليل فال مفر   مـن إنكـار سـببية االمتنـاع - من حيث املنطق -إذا سلمنا 

  . بعض اآلراءيهإل ذهبت وهو ماوإنكار وجود جرائم االمتناع ذات النتيجة ، 
 ولكــن هــذا القــول علــى إطالقــه ينقــصه أن الــشارع ال يفــرق بــني وســائل إحــداث 
النتيجة ، فهو ال يفرق بني الوسائل اإلجيابية فيما بينهـا، وكمـا أنـه ال يفـرق بـني الوسـائل 
اإلجيابيـــــة والوســـــائل الـــــسلبية، أضـــــف إىل ذلـــــك أن االمتنـــــاع غـــــري متجـــــرد مـــــن الطبيعـــــة 

  .1يان املادياإلجيابية والك
ًببا لنتيجــــــة ن يكـــــون ســــــأأن االمتنــــــاع ال يـــــصلح يف ذاتــــــه وفحـــــوى هــــــذه النظريـــــة 

ًن يكـون سـببا أ ولـيس للعـدم ًا، ذلـك أن االمتنـاع عـدم والعـدم ال ينـتج إال عـدم،إجرامية
ًويعــــين ذلــــك أن االمتنــــاع ال يــــصلح ســــببا لنتيجـــــة  .2يف شــــيء آخــــر بــــدوره غــــري العــــدم

ي تتمثــل يف صــورة ظــاهرة أ ، صــورة تغــري يف العــامل اخلــارجيإجراميــة تتمثــل بالــضرورة يف
  . 3ًن تعد ظاهرة سلبية سببا لظاهرة إجيابيةأ فاملنطق يأىب ،إجيابية

 ،وقـــد تعـــددت النظريـــات املنكـــرة لـــسببية االمتنـــاع وذلـــك حـــسب توجـــه كـــل منهـــا
ً إىل إنكــار هــذه الــسببية إنكــارا مطلقــا يف حــني فريــقحبيــث ذهــب   هــذه  آخــرفريــقنكــر أً

                                                             
  .24-23، املرجع السابق، صحممود جنيب حسين 1
  .232، صاملرجع السابق رؤوف عبيد، 2
مية وقـــانون العقوبـــات، حبـــث يف القـــانون اجلنـــائي، حممـــد ضـــيف حممـــد إبـــراهيم، ســـببية االمتنـــاع يف الـــشريعة اإلســـالأنظـــر،  3

  .36، جامعة القاهرة، ص1993
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ًالــسببية إنكــارا جزئيــا وهــو مــا سأ  وذكــر أهــم النظريــات الــيت ،فــصله باســتعراض كــل فريــقً
  .نأساقها يف هذا الش

ًالنظريات المنكرة لسببية االمتناع إنكارا مطلقا :ًأوال ً:   
 Tessier and Krug and Glacier and Merkel andتعـرض إىل نظريـة أ

Vannini  و التايلحلناعلى باعتبارها أهم النظريات:  
I-  نظريةTessier:  

ًإىل القـــول بأنـــه ال يتـــصور اعتبــار االمتنـــاع عـــن املـــساعدة شـــيئا   Tessierيــذهب 
 للـشجرة الـيت ً ويـضرب مثـاال، إلحـداث الـضررٌبـد أن يكـون تـدخلنـه ال أ بـل ،ادثحـلل

 فعـدم سـقوط ، وكـذا املنـزل الـذي ينهـار فـوق رأس قتيـل،تسقط على املارة بـسبب الريـاح
يـــار املنـــزل كفيـــل مبنـــع جرميـــة القتـــلالـــش  ومـــع ذلـــك ال يتـــصور مـــساءلة مالـــك ،جرة أو ا

 ً.ن تعد سبباأ ألن البيئة ال ميكن ،الشجرة أو املنزل
ـــــ لـــــدى  تنفـــــي اإلرادة ودرجــــة الـــــشعور واإلحـــــساس اعيــــب علـــــى هـــــذه النظريــــة أ

راد أاق ال املــــسثــــ فاألصــــل أن املمتنــــع يف امل، حبيــــث يــــصبح مثلــــه مثــــل اجلمــــاد،نــــساناإل
  .1 بينما الشجرة ال تريد السقوط وكذا املنزل،االمتناع

II- رية نظKrug and Glacier and Merkel and Vannini:  
ن حلظـــة الـــسببية يف االمتنـــاع تنحـــصر يف فعـــل أ تنطلـــق هـــذه النظريـــة مـــنيـــذهب 

 ،و حـق حيميـه القـانونأً فأنشأ خطرا علـى مـصلحته ،إجيايب ارتكبه الشخص قبل امتناعه
ـا دون حتقيـق اخلطـرأقام على عاتق مرتكبه التزام قانوين بأن يو  ،ًيت أفعاال إجيابيـة حيـول 

واحلجـة يف ذلــك أن االمتنـاع إذا كــان يف حـد  ذاتــه لــيس لـه أدىن قيمــة سـببية فإنــه ميكــن 
  .ربطناه بأفعال إجيابية سابقة أن حيوز هذه القيمة السببية إذا ما

                                                             
  .57حبيب إبراهيم اخلليلي، املرجع السابق، ص 1
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ـا بالقيـام اإلجيابية اليت ألـزم الـشخاألفعال  وعلى وجه اخلصوص تلك  ص نفـسه 
ًكليفا معينا أو قبوله وظيفة معينةتبنشاط معني عن طريق حتمله  ً. 

إذا شرع طبيـب يف إجـراء عمليـة جراحيـة : وقد استدلوا على كالمهم باملثال التايل
األفعــال الــضرورية لوقــف النزيــف إتيــان  مث امتنــع عــن ،ًفاستأصــل عــضوا يف جــسم املــريض

ولكنـــه الفعـــل اإلجيـــايب الـــذي أجـــرى بـــه  ،االمتنـــاع فلـــيس ســـبب املـــوت ،مـــات املـــريضف
  .الطبيب العملية

ــــا ال تتفـــق مـــع أولويــــات الفقـــه اجلنــــائي أ علـــى اعتبـــار ،انتقـــدت هـــذه النظريــــة و
لية اجلنائيــة لــدى شــخص مــا ال بــد مــن تــوافر الــسببية املاديــة والقــصد وفحــىت تتــوافر املــسؤ

تــــايل فــــال يعقــــل القــــول بــــأن إرادة الــــشخص الــــيت تــــصاحب االمتنــــاع  وبالً،اجلنــــائي معــــا
ا اجلانب املعنوي للفعل غري املشروعيالالحق للفعل اإلجيايب    .توافر 

ً خطـرا ينـشئ بفعـل إجيـايب ًاًأن االمتنـاع لـيس دائمـا مـسبوقًيهـا أيـضا كمـا عيـب عل
 إرضـاع وليـدها فيهلـك  فاألم قـد متتنـع عـن،و احلق الذي حيميه القانون أاملصلحة يهدد 

 هنـا مـن املـستحيل تطبيـق ،دون أن يسبق امتناعها فعل إجيايب يهدد حياة طفلها باخلطر
  . 1النظرية كما أنه يستحيل حتديد سبب النتيجة اإلجرامية

نــصارها فهــي تــزعم أ إىل التنــاقض الــذي وقــع فيــه باإلشــارة هــذه النظريــة تنتقــدوا
 وال ،نــه يكمـل الفعــل اإلجيـايب مــن حيـث ســببيتهأ :ا تـضيفذ ورغـم هــ،مدن االمتنـاع عــأ

 ً.يعقل أن يضيف العدم إىل هذا الفعل جديدا
 أن هـــذه النظريـــة فاســـدة مـــستدلني علـــى ذلـــك باملثـــال الـــذي ،كثـــر مـــن ذلـــكواأل

سببة تـ لـه مٍولدها الرضيع دون تقدمي غـذاء كـافم اليت ترتك  فاأل:Fanniniساقه الفقيه 
ــا بامتناعهــا قــد أضــفت صــفة العمــد  ،ولة عــن ذلــكوفاتــه فهــي تعتــرب مــسؤيف بــذلك  أل

                                                             
  .483، املرجع السابق، صحممدحسين أمحد الصواف 1
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 وعلـى ذلـك يكـون ،و اخلطأ على سلسلة السببية الـيت خلقتهـا مـن قبـل حبملهـا الطفـل أ
  .سبب وفاة الطفل هو أن األم قد محلت به

مـن تركـه بـال طعـام ً  كانت قادرة على خنق الطفل بـدال فاألم،وهنا يظهر فسادها
  .ٍكاف

نكـــرت ســـببية االمتنـــاع وكـــذا جـــرائم االمتنـــاع أ الـــيت تنينظـــري الواألرجـــح فـــساد كـــال
 والنقــد الــذي وجــه لكــل ،ًجليــا مــن خــالل هــاتني النظـريتني تـضحهــذا مــا  و،بـصفة عامــة

ا كل فريقن األسانيد وبطال،ظهر فسادمها أمما منهما     . اليت حاول أن حيتج 
ًالنظريات المنكرة لسببية االمتناع إنكارا جزئيا: ًاثاني ً:   

يذهب أنصار هذا املذهب إىل التسليم بإمكانية قيـام عالقـة الـسببية بـني االمتنـاع 
 أمــا اجلـــرائم العمديــة فـــال ميكـــن ،والنتيجــة اإلجراميـــة يف جمــال اجلـــرائم غــري العمديـــة فقـــط

ن يــــستفاد منهــــا أ وال ميكــــن ،القـــول بــــذلك حبجــــة أن اجلــــرائم العمديــــة نــــصوصها ضــــيقة
 واحلـل عنــدهم أن يتــدخل املـشرع بنــصوص صــرحية يف ،سببيةقـصد املــشرع بقيـام رابطــة الــ

ــــذه الفكــــرة الفقهــــاء الفرنــــسي،هــــذه املــــسألة ن واعتنقهــــا العديــــد مــــن و وأول مــــن نــــادى 
  .الشراح يف بالد العامل

  .هم النظريات اليت قيلت يف هذا الشأنأ و،وفيها نستعرض مضمون هذه الفكرة
I- مضمون النظرية لدى الفقهاء الفرنسيين:   
 Garson and Vidal and -  وهــمذهب فريــق كبــري مــن الــشراح الفرنــسينييــ

Matheol -  نـــه مـــن املمكـــن العقـــاب علـــى اجلـــرائم اإلجيابيـــة الـــيت تقـــع باالمتنـــاعأإىل، 
 ويف هــذا الــصدد ،ًا علــى العقــاب عليهــاضــمنو أولكــن بــشرط أن يــنص املــشرع صــراحة 

االمتنــاع فيــه خمالفـة لقواعــد التفــسري إن العقـاب علــى ارتكــاب اجلرميـة ب: "يقـول جارســون
 فالقاضــي الــذي يــسوي بــني ، التوســع يف تأويلهــا وتفــسريهاللنــصوص اجلنائيــة الــيت تــرفض



  االمــتناع مصـدر للمسؤوليـة الجنائيــة:  األولالفصل
  

 

- 78 - 

 ،النـشاط اإلجيـايب والـسليب يف طريقــة ارتكـاب الفعـل يتجــاوز يف وظيفتـه تطبيـق النــصوص
  ".ر هو من صميم عمل املشرعآخوينتقل فيها إىل عمل 

املـــشرع علـــى صـــحتها بالتعـــديل الـــذي أدخلـــه   النظريـــةأنـــصار هـــذه  يـــستدلكمـــا 
 حلمايــــة 1898 أبريــــل 19 عقوبــــات بالقــــانون الـــصادر يف 312 الفرنـــسي علــــى املـــادة

ًمـــن كـــان مكلفـــا برعايـــة : "والـــيت نــصت علـــى أنـــه عامـــاالــصغري الـــذي يبلـــغ مخـــس عـــشر 
  إطعامـــه وعـــن العنايـــة بـــه بقـــصدًالـــصغري دون ســـن مخـــسة عـــشر ســـنة وامتنـــع عمـــدا عـــن

  ." يعاقب عقاب القاتل إذا مات الصغري،هقتل
نــــه لــــو كانــــت نــــصوص العقوبــــات اخلاصــــة بالقتــــل تتــــسع أواســــتدلوا بــــذلك علــــى 

 ملـا اضـطر املـشرع إىل تقريـر العقـاب يف هـذه احلالــة ،للعقـاب علـى جرميـة القتـل باالمتنـاع
  .1 سنة15 والذي ال يصح التوسع فيه  بالقياس ليشمل  أكثر من ،بنص خاص

II- مضمون النظرية في الفقه األلماني:   
ملــان بــني إنكــارهم ســببية االمتنــاع وقــوهلم بإمكــان العقــاب بــنص يوفــق الــشراح األ

ن هــــذه اجلرميــــة ال تعتمــــد أ فيقــــررون ،خــــاص علــــى اجلرميــــة اإلجيابيــــة الــــيت تقــــع باالمتنــــاع
 الــسببية  وإمنــا علــى عالقــة،عندئــذ يف قيامهــا علــى عالقــة الــسببية بــني االمتنــاع والنتيجــة

 ،م بـه ومنـع النتيجـة املعاقـب عليهـابني العمل اإلجيايب الـذي كـان يف إمكـان املمتنـع القيـا
 وجــود - مبنطــق عكــسي–ن نقــرر أمكــن أًفكلمــا كــان هــذا العمــل صــاحلا ملنــع النتيجــة 

  .2عالقة مادية بني االمتناع والنتيجة
ـــا ففـــي الوقـــت الـــذو ـــا تتنـــاقض يف ذا ي تنكـــر ســـببية انتقـــدت هـــذه النظريـــة لكو
 ،رائم الـيت تقـع باالمتنـاع بـنص خـاصمكان العقاب علـى بعـض اجلـإذ تسلم بإ ،االمتناع

                                                             
  .478، املرجع السابق، صحممدحسين أمحد الصواف مقتبس عن 1
تمـــع االشـــرتاكي، ديـــوان املطبوعـــات حبيـــب إبـــراهيم اخلليلـــي، مـــسؤمقتـــبس عـــن أنظـــر،  2 ولية املمتنـــع املدنيـــة واجلنائيـــة يف ا

  .64-62ص، 1979اجلامعية، بدون طبعة، 
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معتمــدة يف ذلـــك علــى إرادة املـــشرع يف بعـــث هــذه الـــسببية بـــالنص الــذي يقـــرر العقـــاب 
نــــه ال يتــــصور قيــــام الــــسببية وانعــــدامها بــــإرادة أ واألصــــل ،علــــى جرميــــة إجيابيــــة باالمتنــــاع 

 وكـل ،ملشرع ال يستطيع خلـق عالقـة سـببية ال وجـود هلـا يف عـامل املاديـاتن ا أل،املشرع 
  .1ميلك أن يطوع فكرة السببية ملطالب القانون ما

بــذلك تؤكــد تناقــضها مــن و ، تــسلم بــسببية االمتنــاع يف اجلــرائم غــري العمديــة وهــي
غــري تقــوم علــى أســاس  اــأ كمــا ً.ن االمتنــاع يــصلح يف ذاتــه ســبباأــا تــسلم بــجديــد أل

االعــرتاف بإمكــان تــوافر عالقــة ســببية بــني االمتنــاع والنتيجــة  خطــأ صــحيح هــو التــسليم
و أن تقــــع بفعــــل أميكــــن إن اجلــــرائم غــــري العمديــــة  ،اإلجراميــــة يف اجلــــرائم غــــري العمديــــة

  كـل مـا.ً وإمنا تقع دائمـا بامتنـاع، اجلرائم غري العمدية ال تقع بفعل والصحيح أن،امتناع
ًو امتناعــا مبناســبة نــشاط إجيــايب أً جمــردا ًاع الــذي يقــع قــد يكــون امتناعــامتنــهنالــك أن اال

  .2 االمتناع مبناسبة عمليطلق عليه  وهو ما،مشروع
 وحــبس قدراتــه ،عارضــها مــع إمكانيــة املبــادرة الفرديــة وذلــك بكبــت روح التعــاونت

مكانيــــة ًإنكــــارا إل": ســــتاذ إبــــراهيم اخلليلــــي كمــــا يقــــول األ،علــــى االنــــدماج مــــع اآلخــــرين
ا كتعبــري عـن حريـة اإل  ،خــريننـسان وقدرتــه علـى االنـدماج مـع اآلاملبـادرة الفرديـة وضـرور

 -باعتـصامه العزلـة–ن اعتبار امتناعه عن هـذه املبـادرة أ إذ ،مر الذي يعد سر عظمتهاأل
  .3"غري ذي أثر يؤدي إىل تشبيهه باألشياء
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  الفرع الثاني
  سببية عالقة الال تعترف بوجود المذاهب التي

   ذات النتيجةفي جرائم االمتناع
 ذهــــب رأي ســــائد يف ، وجــــرائم االمتنــــاع،نقــــاض املنكــــرين لــــسببية االمتنـــاعأعلـــى 
 يف ذلـــــك الفقـــــه والقـــــضاء إىل االعـــــرتاف بعالقـــــة الـــــسببية بـــــني االمتنـــــاع ندهالفقـــــه وســـــا
ً واعرتفــــت بنـــــاء علـــــى ذلــــك بوجـــــود جــــرائم االمتنـــــاع ذات النتيجـــــة ،جراميـــــةوالنتيجــــة اإل

  .لية املمتنع عن النتيجة اإلجرامية كما لو كان قد أحدثها بفعله اإلجيايبوومسؤ
نهــا مــن نــسب  فم، يف ذلــك نظريــات متعــددة إلثبــات ســببية االمتنــاعســيقتوقــد 

 ومنهــــا مــــن نــــسبها إىل الفعــــل اإلجيــــايب ،جيــــايب املعاصــــر لالمتنــــاع الــــسببية إىل الفعــــل اإل
 ،وبعـضها اآلخـر تبـىنرة الـسببية النفـسية لالمتناع فكـتبـىن وبعـضها ،السابق على االمتنـاع

  .ية لالمتناعاننسثبت السببية االأخر السببية الطبيعية لالمتناع، واآل
نـــب والـــه مـــن أمهيـــة يف اإلملـــام جب  النظريـــات ملـــاهـــذهحاول التعـــريج علـــى كـــل أوســـ

  .البحث
   :سببية الفعل اإليجابي المعاصر لالمتناع: ًأوال
ً اإلنسان حني امتناعه ال يلزم موقفـا سـلبيا  أنذه النظريةه مفاد  يقـوم منـاإ وً،حمـضاً

 وهلـــذا الفعـــل أمهيتـــه ، وهـــذا الفعـــل هـــو ســـبب النتيجـــة،خـــالل ذلـــك بفعـــل إجيـــايب معـــني
  .1القانونية باعتباره السبب يف اإلخالل بالواجب القانوين املفروض على املمتنع

ـا األم الـيت من حيث درجة الفعل فوانتقدت هذه النظرية ـا يف أ ختـيط ثو و جوار
 لوفـاة -يف املعـىن القـانوين-ٌ، هـو سـبب الوقت الذي كان يتعني عليها فيـه إرضـاع طفلهـا

 وال يتـــصور يف ،ن هـــذا الفعـــل ليـــست لـــه أمهيـــة قانونيـــةإ إذ ،ًالطفـــل ولـــيس ذلـــك مقبـــوال
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ــــرد أن يعــــد ســــببا لوفــــاة الطفــــل تــــد بــــه ن يعأ وال يتــــصور يف املنطــــق القــــانوين ،ًاملنطــــق ا
  .الشارع كفعل يقوم به الركن املادي للجرمية

ً فعـــــال إجيابيـــــا علـــــى - حـــــني امتناعـــــه–نـــــه مـــــن املتـــــصور أال يـــــأيت املمتنـــــع أكمـــــا  ً
ًن يلتــزم موقفــا ســلبياأ أي ،اإلطــالق ن تنــام األم يف الوقــت الــذي كــان يتعــني عليهــا أ كــ،ً

 األمــر الــذي ،تيجــةويف هــذه احلالــة تعجــز النظريــة عــن حتديــد ســبب للن. إرضــاع طفلهــا 
  .1يناقض قانون السببية

   :عل اإليجابي السابق على االمتناعنظرية الف: ًاثاني
ـذه النظريـة كـل مـن   ، Krug and Adolf and Merkel and Vanniniنـادى 

ً فأنـــشأ خطـــرا علـــى حـــق ،ستمد كيانـــه القـــانوين مـــن فعـــل ســـبقهوجوهرهـــا أن االمتنـــاع يـــ
املمتنـــع التـــزام قـــانوين بالقيـــام بعمـــل إجيـــايب مينـــع حتقيـــق  وقـــام علـــى عـــاتق ،حيميـــه القـــانون

 ولـيس يف ، هـذا العمـل اإلجيـايبنا فاالمتناع إذن هو اإلحجام عـن إتيـ،النتيجة اإلجرامية
  .2 وإمنا سببها الفعل اإلجيايب السابق عليه،ًذاته سببا للنتيجة

ذه إذا حيـسن الـسباحة بـأن ينقـ اهلم يف ذلك إذا وعد شخص صديقه الـذي الثوم
 ، فـإن سـبب املـوت لـيس االمتنـاع عـن اإلنقـاذ ،تعرض للغرق فـامتنع عـن إنقـاذه فمـات 

 وتفــسريهم لـذلك أن الفعـل اإلجيـايب الــسابق علـى االمتنـاع حيــرك ،ولكنـه التعهـد باإلنقـاذ
ـــين عليـــه حتـــت تأثريهـــا ا إحـــداث النتيجـــة ويـــضع ا  مث ،القـــوانني الطبيعيـــة الـــيت مـــن شـــأ

ضي ذلــك يف فــ حبيــث ي،عــد ذلــك ليــضمن اســتمرار تــأثري هــذه القــواننييــصدر االمتنــاع ب
  .النهاية إىل حتقيق النتيجة اإلجرامية

ــوانتقــدت هــذه النظريــة علــى اعتبــار هــو و ،ربط االمتنــاع بفعــل إجيــايب يــسبقهتــ ا أ
 يف حـني أن االمتنــاع قــد .الـسبب يف اخلطــر أو االعتـداء علــى احلــق الـذي حيميــه القــانون
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هم كمــــا أنــــه قــــد حيــــدث أن يكــــون االمتنــــاع دون وجــــود فعــــل إجيــــايب تاملــــيــــسبق مــــسلك 
ن يـــسبق الوقـــت الـــذي كـــان أ كـــاألم الـــيت متتنـــع عـــن إرضـــاع طفلهـــا فيهلـــك دون ،مـــسبق

ديـد حيـاة الطفــل بـاخلطرأمـن شــ -فعـل إجيــايب-يتعـني عليهـا فيــه إرضـاعه   يف هــذه ،نه 
  .1سبب النتيجة اإلجراميةنه يستحيل حتديد إاحلاالت يستحيل تطبيق النظرية بل 

   :نظرية السببية النفسية لالمتناع: ًاثالث
نـــه لالمتنــاع تــأثري نفــسي مـــن شــأنه خلــق اجتــاه نفـــسي أ هــذه النظريــة إىل وفحــوى

  . هو الذي حيدث النتيجة،إرادي 
  :انقسم هذا االجتاه إىل أربعة أقساموقد 

أثري مـــادي يف العـــامل لـــه تـــن االمتنـــاع لـــيس أإىل  النظريـــة األوىلحيـــث يـــرى أنـــصار 
 ،ثري نفــسي يعتــد بــه القــانون مــن شــأنه إحــداث النتيجــة اإلجراميــةأ وإمنــا  لــه تــ،اخلــارجي

ًوهذا التأثري هو الذي حيمـل شخـصا علـى االعتقـاد بـأن وضـعا أو مركـزا معينـا ال ينطـوي  ً ًً
نه إحــــداث النتيجــــة أ مــــن شــــ، فيحملــــه ذلــــك علــــى اختــــاذ مــــسلك معــــني ،علــــى خطــــر 

 ومــــن مث ، واالعتمــــاد هــــو ســـبب الــــسلوك الــــذي هــــو بـــدوره ســــبب النتيجــــة ،اإلجراميـــة 
  .يكون االمتناع هو السبب احلقيقي للنتيجة

ــ امتنــاع عامــل اإلشــارات يف الــسكة احلديديــة عــن إعطــاء إشــارة حتــذير إىل : المث
 فإن سـبب هـذه الكارثـة أن ،قطار على وشك أن مير يف موضع خطر فحدثت الكارثة 

ن هـذا العامـل قـد قـام أ يف مقر عمله قد خلق ثقة لدى قائد القطـار بـوجود هذا العامل
و أزال هـــذه العقبـــة إن أ ،بواجبـــه وحتقـــق مـــن عـــدم وجـــود عقبـــة تعـــرتض طريـــق القطـــار 

ويعـين ذلـك أن سـبب النتيجـة هـو األثـر النفـسي املتمثـل يف وجـود هـذه ، كانت موجـودة
  .2الثقة لدى قائد القطار
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ـين عليـه أو غـريه أ عيب على هذه النظريةولقد  ن التأثري النفـسي لالمتنـاع علـى ا
ن هـــذه النظريـــة غـــري ذات صـــالحية أ ويعـــين ذلــك ،ال يوجــد يف مجيـــع حـــاالت االمتنـــاع 

فـإذا كانـت الواقعـة أن املـتهم ألقـى بقيـة سـيجارة مـشتعلة قـرب كمـني مـن . عامة للتطبيق
 ، أفــضى إىل اشــتعال حريــق  ولكنــه امتنــع عـن إطفائهــا ممــا، فاشــتعلت فيــه النــار ،القـش 

فإنــــه ال وجــــود يف هــــذه الوقــــائع للتــــأثري النفــــسي الــــذي حتــــاول هــــذه النظريــــة أن تنــــسب 
  .1السببية إليه
إىل ذهبـوا  Pure and Bendj and Burger وهـم  الثانيـة أنـصار هـذه النظريـةأمـا

ًاملمتنـــع وحتليلهـــا حتلـــيال دقيقـــاتـــسليط الـــضوء يف ســـببية االمتنـــاع علـــى نفـــسية  فيـــذهب . ً
 مفـاد ذلـك أن ، للتـدليل علـى نظـريتهم اثنـني مثـالني بـنيهؤالء إىل القيام بعملية املقابلة 

 آخــر ٌ ولكــن أتــى شــخص،إلقــاء احلبــل لــهك الغــرق فرييــد شــًمــن يــشاهد شخــصا علــى و
ففعـــل الـــشخص الـــذي . وأمـــسك يـــده أو منعـــه مـــن إلقـــاء احلبـــل فغـــرق ذلـــك الـــشخص

 إذ لــــــواله الســــــتطاع األول ،ً ســــــببا للوفــــــاةأمــــــسك مــــــن أراد املــــــساعدة يعــــــد بــــــال شــــــك
 الـــشخص  ويقابلهـــا يف ســـببية االمتنـــاع أن املـــساعد هـــو، وملـــا حـــدثت الوفـــاة،مـــساعدته

 فاملــساعد واملمــسك مهــا نفــس الــشخص وبالتــايل لــوال نفــسه والــذي أمــسكه هــو نفــسه،
مـن  وجنـا الـشخص الغريـق ،العامل النفسي الذي أقعده عن املساعدة لكان ألقى احلبل 

  .املوت 
ــا ركـزت علـى ســببية االمتنـاع العمــديو  حيـث يلحــظ ،عيـب علـى هــذه النظريـة أ

 ،حجـام كــي يتحقـق االعتــداء ولكــن يوجـه إرادتــه إىل اإل،املـتهم اخلطــر الـذي يهــدد احلـق
العمــــدي حيــــث ال يلحــــظ املــــتهم وبالتــــايل فهــــي ال تــــصلح لتربيــــر ســــببية االمتنــــاع غــــري 

 وبالتــايل ال تنـشأ لديــه ،ان يف اسـتطاعته ومــن واجبـه لـك كــذن أ علــى الـرغم مــن ،اخلطـر
 وال يتـــصور القـــول بوجـــود إرادة مـــضادة ،إرادة متجهـــة إىل احليلولـــة دون حتقـــق االعتـــداء
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 ومنه فإن هذه النظرية تنكـر جـرائم االمتنـاع ذات النتيجـة ،ينسب إليها حدوث النتيجة 
  .إذا كانت غري عمدية

 إذ لــيس للقاضــي أن يبحــث ،حيلة التطبيــقضــف إىل ذلــك أن هــذه النظريــة مــستأ
  .1حدمهاأيف نفسية املتهم عن وجود إرادتني سابقتني مث ينسب النتيجة  إىل 

وتبعـــــه يف ذلـــــك  Landsberg وهـــــمالثالثـــــة  أنـــــصار النظريـــــة ذهبيـــــ فـــــي حـــــين
Karnoluti ،فخلـق النتيجـة يتطلـب قـوة ، بني خلق النتيجـة وتـسبيبهاًان هناك فرقأ  إىل 

  .سبيب النتيجةت خبالف تسبيبها فهو يصلح ل،المتناع غري صاحل لذلكإجيابية وا
ارمومرت بـــ إذا قلنـــا أن ضـــغط الزئبـــق يف إحـــدى عمـــودي ال:ومثـــاهلم يف ذلـــك التـــايل

ود اآلخـر سـباب صـعود الزئبـق يف العمـأن من إ ف،ناتج عن ضغط اهلواء وهو قوة إجيابية 
م وجـود اهلــواء هـو عامــل ســليب  وعلـى هــذا النحــو يتـضح أن عــد،خلـوه مــن ضـغط اهلــواء

  .حبيث كان من بني أسباب ظاهرة إجيابية
  : وتطبيق هذه النظرية على السلوك اإلنساين يوضحه املثال التايل

ن نقرر أن مـن عوامـل  قتلـه أنـه أ فإننا نستطيع ،إذا قتل شخص يف مكان منعزل 
 وهــي عــدم وجــود – فتكــون هــذه احلالــة الــسلبية ،ًحيــوز ســالحا يــدافع بــه عــن نفــسه  ال

 بـــني كـــون الـــسلوك اإلنـــساين تعـــارضفـــال وعلـــى هـــذا النحـــو  ســـباب الوفـــاةأســـالح مـــن 
  .2توافر عالقة سببية بينه وبني النتيجة اإلجراميةب والقول ً،سلبيا

 فلهمــا ، هــذه النظريــة إىل اجلمــع بـني خلــق النتيجــة وجمــرد تــسبيبهايـذهب منتقــدوو
 فــاخللق هــو عبــارة عــن جمموعــة ، ٍبــل هــو واه ، ودليــل هــذا الفريــق  ضــعيف،نفــس املعــىن

باعتبـــاره  - االمتنـــاع يةسبببـــكمـــا أن القـــول . ًا واحـــدًالعوامـــل املتنوعـــة ولـــيس عـــامالمـــن 
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 وهـــــذا ،انتمـــــاء االمتنـــــاع إىل هـــــذه العوامـــــلض رت يفـــــ- أحـــــد عوامـــــل النتيجـــــة اإلجراميـــــة
  .هذه النظريةأت به تاإلثبات مل 

بية االمتنـــاع إىل طبيعتـــه اإلنـــسانية االجتماعيـــة رتجـــع هـــذه ســـبأمـــا النظريـــة الرابعـــة ف
 والقانونيـــة االجتماعيـــةباعتبـــاره صـــورة مـــن الـــسلوك اإلنـــساين يعـــادل مـــن حيـــث األمهيـــة 

 ،ن قيمة االمتناع السببية يف كونه صورة مـن صـور الـسلوك اإلنـساينموتك الفعل اإلجيايب
 وهـــذه ، الـــيت يـــصدر فيهـــا فهـــو يـــسيطر علـــى العوامـــل،صافه بالتـــايل بـــالوعي والغائيـــة اتـــو

 ومــن مث تكــون هــذه العوامــل ، وأفعــال اإلنــسان اإلجيابيــة،العوامـل تتمثــل يف قــوى الطبيعــة
ً وتبعـــا لـــذلك فـــإن مـــا يكمـــن يف هـــذه العوامـــل مـــن فعاليـــة ســـببية ينـــسب ،منـــسوبة إليـــه

  .بالضرورة إىل االمتناع
ــذه النظريــة   Von Bar and Parker andأمثــال  األملــانفقهــاء الوقــد قــال 

Roland and Saro 1.  
 إذ ،ًالقت هذه النظرية قبـوال وسـط الفقـه القـانوين ملـا امتـازت بـه مـن قيمـة علميـةو

 ، احلـل والوجهـة الـصحيحة بإعطائهـاًمتثل تقدما يف حتليل مشكلة سببية االمتناع وذلـك 
  .خبالف النظريات السابقة عليها

 مــن -يــة ومل حتــاول تقريــر متاثــلتاذل ســببية االمتنــاع يف فعاليتــه اتبحــثــا مل أكمــا 
إذ قـد تبـني عقـم ذلـك  ، بني الفعـل اإلجيـايب واالمتنـاع،- حيث العناصر والقيمة السببية

  . واتضح أنه كان موضع ضعف يف النظريات السابقة،االجتاه
ًاجتهــدت يف حتديــد ســببية االمتنــاع باعتبــاره ســلوكا إنــسانياو  ولــيس باعتبــاره قــوة ،ً

  فــإن االمتنــاع يــستمد ســببيته،ة اجلديــدة ويف ضــوء هــذه النظــر.ذاتيــةليــة طبيعيــة ذات فعا
 كـــي يـــشكل معهـــا جمموعـــة مـــن ج فيهـــام وينـــد،مـــن الظـــروف العديـــدة الـــيت يـــصدر فيهـــا

  . تنسب السببية إليها جمتمعة،العوامل
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ًباعتبــــاره ســــلوكا  -ن االمتنــــاع أن تثبــــت أواجتهـــدت هــــذه النظريــــة بعــــد ذلــــك يف 
  فيــــستغل مــــا،يكتــــسب ســــيطرة علــــى هــــذه العوامــــل -غائيــــة والــــوعيًإنــــسانيا يتــــصف بال

 فتعتـــرب هـــذه القـــوة كمـــا لـــو ، ويوجههـــا إىل حتقيـــق غرضـــه ، عليـــه مـــن قـــوة ســـببيةيتنطـــو
  .كانت كامنة يف االمتناع ذاته

 مــن الوجهــة االجتماعيــة كمــا عملــت هــذه النظريــة علــى اســتظهار قيمــة االمتنــاع
 ومنــاقض ملــا كــان يتعــني عليــه أن ،ن الــشارع ينتظــره ملــا كــاض فهــي ســلوك منــاق،القانونيــة

 ،مهيــة االجتماعيــةيكــون عليــه تــصرف املــتهم مــن أجــل صــيانة احلقــوق واملــصاحل ذات األ
ـا ،ارهادومن مث فقد كـان لـه دوره يف إهـ  أي كـان لـه دوره يف حتقيـق العناصـر الـيت تقـوم 

  .1اجلرمية
عـرتاف بعالقـة الـسببية بـني االمتنـاع  أنـه ال صـعوبة يف االاليت خيلـص إليهـاوالنتيجة 

ًوالنتيجــة اإلجراميــة، وذلــك رجوعــا إىل املاهيــة القانونيــة لالمتنــاع، والــيت تتــضح جليــا مــن  ً
  .الفعل اإلجيايب الذي يفرضه القانون، ويفرتض اإلحجام عنه

 هــــذا الفعــــل هــــو نقــــيض وإتيــــانفاالمتنــــاع هــــو املقابــــل القــــانوين للفعــــل اإلجيــــايب، 
  . هذا الفعلتيانا االمتناع هو عدم إاالمتناع، كم

فــإذا ثبــت تــوافر عالقــة الــسببية بــني الفعــل اإلجيــايب والنتيجــة اإلجراميــة فــإن ذلــك 
  . بني االمتناع وهذه النتيجة-يف وجهها اآلخر–ًيعد إثباتا هلذه العالقة 

إذا مــا ثبـت أنــه لـو أتــى  اجلـاين الفعــل اإلجيـايب مــا حـدثت النتيجــة، فمعـىن ذلــك فـ
ذا الفعـل سـبب لعـدم حـدوث النتيجـة، ويقتـضي ذلـك بطريـق اللـزوم العقلـي القـول أن ه

  .2بأن االمتناع سبب حلدوث النتيجة
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أن سببية الفعـل لعـدم حـدوث النتيجـة هـي يف ذات الوقـت يقتضي والقول بذلك 
  .واحدةدوث االمتناع، فالقوالن وجهان لعملة سببية االمتناع حل

دث وفـــــاة، فبمفهـــــوم املخالفـــــة أن عـــــدم ُحيـــــا ال فلـــــو قلنـــــا أن إرضـــــاع األم لطفلهـــــ
وبـالرجوع إىل املــدلول القـانوين لالمتنـاع، باعتبــاره اعتـداء علــى . إرضـاعه هـو ســبب وفاتـه

ضح العالقـــة الـــسببية بينهـــا وبـــني االمتنـــاع تـــت  ال.حة أو احلـــق الـــذي حيميـــه القـــانوناملـــصل
  .على وجه اليقني

ون، ومفــــاده أن الــــشارع ينتظــــر مــــن فاالمتنــــاع ســــبب للعــــدوان الــــذي حيميــــه القــــان
شــأن هــذا الفعــل املمتنــع إتيــان فعــل إجيــايب معــني، ويوجــب عليــه ذلــك، ويفــرتض أن مــن 

 علـى حـق، والـسبب يف اعتـداءصيانة ذلك احلـق، فمخالفـة املمتنـع إلرادة الـشارع معنـاه 
  .ذلك هو سلوك املمتنع

متنــــاع والنتيجــــة وخالصـــة ذلــــك أنـــه ال بــــد مـــن االعــــرتاف بعالقـــة الــــسببية بـــني اال
ًاإلجراميــة، ومــساءلة املمتنــع عــن هــذه النتيجــة مــسؤولية عمديــة أو غــري عمديــة، تبعــا ملــا 

  .إذا كان ما توافر لديه هو القصد أو اخلطأ
  لث الثاالمبحث

  .عنصري اإللزام والصفة اإلرادية لقيام جريمة االمتناع
 الــذي ميكـــن أن عمــل الفقــه جاهـــدا، مــن أجــل إبـــراز األســاس أو الــسند القـــانوين

تــسند إليــه مــساءلة اجلــاين عــن ارتكابــه جرميــة االمتنــاع، فكــان أبــرز عنــصر هــو الواجــب 
  .) أولمطلب( القانوين، أو صفة اإللزام للقيام بذلك

ولعــل تــوافر الــسند القــانوين، وكــذا الــركن املــادي، قــد ال يكفــي العتبــار أن جرميـــة 
ة اإلراديـة لالمتنـاع، سـواء يتعمـد عـدم القيـام االمتناع قائمة إال إذا ما تـوافرت فيهـا الـصف
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مــا بــشأنه احليلولـة دون حــدوث النتيجــة، مــع أو االمتنـاع والكــف ع. بــه القــانونمبـا يــأمر 
  .) ثانيمطلب( توافر عنصري العلم واإلرادة لذلك

  األول المطلب
  نوني كعنصر لقيام جريمة االمتناعالواجب القا

 خــصوصية، خاصــة يف وقتنـا احلاضــر، بــسبب نظـرا ملــا امتــازت بـه هــذه اجلــرائم مـن
ا وانتشارها، واسـتفحال خطرهـا حبيـث باتـت أكثـر أمهيـة مـن اجلرميـة اإلجيابيـة، فقـد  كثر

لـى وضـع وتبيـني أهـم عناصـر هـذه اجلرميـة، بدايـة بـالركن ععمل فقهـاء القـانون جاهـدين 
ايــــة إىل الــــركن املعنــــوي ،املــــادي ــــا دائ.- الثالــــث املطلــــب -   مــــا بقيــــت عالمــــة  إال أ

االســتفهام حــول الــسند القــانوين الــذي ميكــن أن نــسند إليــه مــساءلة اجلــاين، فكــان أبــرز 
عنصر هو الواجب القانوين، أو صفة اإللزام للقيام بـذلك الفعـل، فكمـا أن اعتبـار خنـق 
األم لطفلهـــا حـــىت موتـــه جرميـــة تقابلهـــا أيـــضا امتنـــاع األم عـــن إرضـــاع طفلهـــا حـــىت موتـــه 

انيـــة اســـتندت إىل الـــسلوك  والث-اخلنـــق-ندت إىل الـــسلوك اإلجيـــايب وىل اســـتجرميـــة، فـــاأل
 ولكن عن ماذا؟ عـن اإلرضـاع، واملتأمـل جيـد أن فعـل اإلرضـاع وكأنـه -االمتناع-السليب 

  .التزام قانوين واقع على كاهل األم القيام به
عــل  الفواجــب بإتيــان: انويف هـذا املقــام ال بــد أن نــشري إىل أن الواجــب هـو قــسم

وواجــب دون حــدوث النتيجــة اإلجراميــة، والواجبــان متميــزان . الــذي أحجــم املمتنــع عنــه
  .عن بعضهما
 هو عنصر يف االمتنـاع ذاتـه، وبالتـايل فهـو عنـصر - الفعل يانت واجب إ-ل فاألو

  .يف الركن املادي جلرمية االمتناع ذات النتيجة
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عنــــــصر يف عــــــدم  فهــــــو - واجــــــب احليلولــــــة دون حــــــدوث النتيجــــــة -أمــــــا الثــــــاين 
 بالنــسبة للنتيجــة -وصــف ياملــشروعية أي الــركن الــشرعي للجرميــة، ذلــك أن االمتنــاع ال 

ذا الواجب-   . بأنه غري مشروع، إال إذا أنطوى على إخالل 
الفقهــي حــول ونظــرا ألمهيــة هــذا العنــصر يف جــرائم االمتنــاع فــسأتعرض للخــالف 

مــــصادر الواجــــب ، وكــــذا )فــــرع أول(حتديـــد موضــــع الواجــــب القــــانوين يف أركــــان اجلرميــــة
فـــرع (موضـــع اإللـــزام القـــانوين مـــن بـــني عناصـــر االمتنـــاع، مث أبـــني )فـــرع ثـــاني(القـــانوين
، ألخلـــــص إىل موقـــــف التـــــشريع والقـــــضاء مـــــن عنـــــصر اإللـــــزام كـــــركن يف جـــــرائم )ثالـــــث
  .)فرع رابع(االمتناع

   األولالفرع
  ن الجريمةالخالف الفقهي حول تحديد موضع الواجب القانوني في أركا

ومعـــــىن ذلـــــك أنـــــه ال اعـــــرتاض إذا مـــــا مت إحلـــــاق الواجـــــب القـــــانوين باحليلولـــــة دون 
ال جرميــة وال عقوبــة إال "حــدوث النتيجــة بعــدم املــشروعية، وبالتــايل فهــو ال ينــاقض مبــدأ 

يف غـري قـانون العقوبـات، كـالعرف أو املبـادئ ًا باعتبار أنه، قد يكون مـصدره نـص" بنص
أو العمــل القــانوين أو الفعــل الــضار، ذلــك أن املــصدر القــانوين الــذي العامــة يف القــانون 

يقـــرر هـــذا الواجـــب لـــن يكـــون مـــصدر التجـــرمي، أي لـــن يكـــون مـــصدر عـــدم املـــشروعية 
  .اجلنائية، وإمنا هو أحد عناصره

 بــأن الواجــب القــانوين هــو شــرط لكــي يــدخل :ٍومنــه ذهــب هــذا الفريــق إىل تقريــر
ـــاالمتنـــاع يف نطـــاق عبـــارة الـــنص ال فـــلـــسلوك الـــذي مـــن شـــأنه إحـــداث النتيجـــة، لرم  ا

يكـــون هـــذا الـــسلوك مقتـــصرا علـــى الفعـــل اإلجيـــايب، وإمنـــا يكـــون شـــامال االمتنـــاع كـــذلك 
 مــن هــذا الــنص علــى االمتنــاع أيــضا، وعلــى ة فيــه عــدم املــشروعية النابعــتنــدمجعلــى حنــو 
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الــــذي يقـــــرره هــــذا النحــــو فــــإن الواجــــب القــــانوين عنـــــصر حيــــدد نطــــاق عــــدم املــــشروعية 
  .1النص

 أن اجلرميــة تتكــون إال أن هــذا القــول مــردود عليــه مــن قبــل بعــض الفقهــاء باعتبــار
 وبالتـايل ال وجـود للـركن الـشرعي، ، والـركن املعنـوي، الـركن املـادي:ني مهـامن عنصرين اثن

 أن يقــال أن ً منطقيــاًائغاالــنص اجلنــائي خيلــق اجلرميــة فلــيس ســوعليــه فــالرأي عنــدهم أن 
ـا، رت فيما خيلق، أما حتديد النص للعقوبة، فأمر بفـٌق عنصراخلال ض اسـتيفاء اجلرميـة أركا

  .2فال يقبل عقال أن يعترب النص يف شقه اخلاص بتحديد العقوبة ركنا يف اجلرمية
 يف الــــــركن املـــــادي جلرميــــــة ٌار هــــــذا الـــــرد إىل أن اإللــــــزام عنـــــصرومنـــــه يــــــذهب أنـــــص

جلرميـة وصـفتها غـري املـشروعة يف وحـدة مـستقلة ال االمتناع، وذلك باجلمع بني ماديـات ا
نها متثل الركن املادي للجرميـة، وبـذلك يكـون املوضـع الطبيعـي لاللتـزام القـانوين بيانفصام 

  .3ً صحيحاًيف جرمية االمتناع هو الركن املادي بعد حتديده حتديدا
 ، ذلــك أن اإللـــزام شـــرط ال وجيهـــا مـــا ذهــب إليـــه أنــصار املـــذهب الــشرعيويبــدو

غــىن عنــه الكتــساب الــصفة غــري املــشروعة، كمــا أن اإللــزام الــوارد يف نــصوص أخــرى غــري 
قــانون العقوبــات أو القــوانني املكملــة لــه، قــد تكــون ســببا يف إجــالء الغبــار عــن اجلرميــة، 

 يف عـــدم املــشروعية، أي عنـــصر يف الـــركن الـــشرعي جلرميـــة ًوبالتــايل ميكـــن اعتبارهـــا عنـــصرا
  .ن القانون قد ال يعاقب على هذه اجلرمية لوال وجود اإللزاماالمتناع، ومنه جند أ

                                                             
 .84مرجع السابق، صجرائم االمتناع واملسؤولية اجلنائية عن االمتناع، حممود جنيب حسين،  1
 .160 -159 حممود حممود مصطفى، مرجع السابق، ص2
  .40إبراهيم اخلليلي، مرجع السابق، صحبيب  3
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   الثانيالفرع
  مصادر الواجب القانوني

 حبيــــث ال ميكــــن ةمــــن خــــالل املبحــــث الــــسابق جنــــد أن مــــصادر االمتنــــاع متعــــدد
حـصرها يف قـانون العقوبـات، والقـوانني املكملـة لـه وحـسب، بـل قـد تتعـداه إىل غـريه مـن 

وغريهــــا، كمــــا قــــد يكــــون مــــصدره املبــــادئ ... املــــدين، العمــــل،فــــروع القــــانون كالقــــانون 
وذلــك اعتبــارا إىل أن األمــر ال ... القانونيــة العامــة، أو احلكــم القــضائي، أو أوامــر اإلدارة

  .يتعلق بتحديد الركن الشرعي جلرمية االمتناع الذي يتقيد مببدأ اجلرائم والعقوبات
  : نيقانون العقوبات كمصدر للواجب القانو -ًأوال

وأي خمالفـة ، فرضها القانون علـى األفـرادجند واجبات عدة ي رميباعتبار أصل التج
االلتـزام بـأداء النفقـة  نفيذه، كواجـبهلا تعد خمالفة لواجب قانوين ال بد من التقيد به، وت

مــا يــنص عليــه قــانون اإلجــراءات اجلزائيــة يف وجــوب اإلدالء ا  وكــذج-ع- ق331املـادة
  .ج.إ. ق246، املادة يمنيبالشهادة أو حلف ال

  :  كمصدر الواجب القانوني-غير الجنائية-القوانين األخرى  -ًثانيا
 مثالــه فــرض مــسك الــدفاتر ،وتتعــدد هــذه القــوانني، فقــد يكــون القــانون التجــاري

 160وكــذا تنفيــد املــدين ملــا التــزم بــه املـــادة  ،1ج.ت.ق 9  املــادةعلــى التــاجر التجاريــة
لـــــشيء مبنـــــع الــــسرقة، والتـــــزام املمرضـــــة بالعنايـــــة بـــــاملريض أو  كــــالتزام حـــــارس ا2ج-م-ق

كمــا يف حالــة التــزام الطبيــب املتطــوع لعــالج مــريض ج ،-م- ق150 املــادة كالفــضالة 
 نــع وفاتــه وتــدهور حالتــه علــى الــرغم مــني بإتبــاع أســاليب العــالج الكفيلــة مبفاقــد الــوع

 إنـشاء ملـف لكـل عامـلالواجب املفروض علـى رب العمـل بذلك كوه،  موافقة ذويعدم
                                                             

 املتــضمن القــانون 1975 ســبتمرب 26ملوافــق  ا1395 رمــضان 20 املــؤرخ يف 75/59 مــن األمــر رقــم 9نــصت املــادة   1
  ..."كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم مبسك الدفاتر لليومية" التجاري معدل ومتمم على مايلي

  "املدين ملزم بتنفيد ما تعهد به" من القانون املدين اجلزائري على مايلي160نصت املادة   2
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املـــادة تـــأمني عمالـــه بض علـــى رب العمـــل وفـــرامل والواجـــب، ق العمـــل اجلزائـــري5املـــادة 
  . وغريها.....1التأمني اجلزائري-ق3

  : األحكام القضائية كمصدر للواجب القانوني -ًثالثا
ومثــــــال ذلــــــك األحكــــــام الــــــصادرة يف حمــــــيط األســــــرة كــــــاحلكم القاضــــــي بتــــــسليم 

  .ع عن تسديد النفقة املقررة مبوجب حكم قضائي واالمتنا،احملضون
نـــستنتج ممـــا ســـبق أن مـــصادر الواجـــب القـــانوين ال تقتـــصر علـــى قـــانون العقوبـــات 

... وحـــده، بـــل قـــد تتعـــداه إىل مـــصادر أخـــرى كـــالقوانني املتعـــددة، أو احلكـــم القــــضائي
  .وغريها

ب أن هـــذا ومـــن املتفـــق عليـــه كـــذلك أن الواجـــب القـــانوين يف جـــرائم االمتنـــاع جيـــ
 بـه قاعـدة قانونيـة، وليـست أخالقيـة أو أدبيـة، فمـن ال يلقـي بنفـسه يف أفـضتكون قد ي

ربطــه تــر، أو ال يقــتحم بنــاء اشــتعلت فيــه النــريان إلنقــاذ صــديق لــه أو حــىت شــخص ال 
بـــه صـــلة، ال ميكـــن أن نـــصف مـــسلكه بأنـــه امتنـــاع يف لغـــة القـــانون، فالواجـــب يف هـــذه 

  .2القانوناحلالة أساسه األخالق وليس 
  الثالث الفرع

   القانوني من بين عناصر االمتناعموضع اإللزام
اختلفــــت وجهــــات النظــــر حــــول موضــــع اإللــــزام القــــانوين مــــن بــــني عناصــــر جرميــــة 

 الـــصفة غــري املـــشروعة  لثبــوتً إىل اعتبــاره شـــرطااء مــن الفقهـــفريـــقاالمتنــاع، فقـــد ذهــب 

                                                             
ًيـــستفيد مـــن أحكـــام هـــذا القـــانون كـــل العمـــال ســـواءا أكـــانوا أجـــراء أم " يلي علـــى مـــا83/11 مـــن قـــانون 3نـــصت املـــادة  1

ملحقـني بـاألجراء أيـا كــان قطـاع النـشاط الــذي ينتمـون إليـه والنظــام الـذي كـان يــسري علـيهم مـن تــاريخ دخـول هـذا القــانون 
  ".حيز التنفيذ

، 1941وت، لبنـــــان، الطبعـــــة الثانيـــــة، ، دار العلـــــم للجميـــــع، بـــــري5املوســـــوعة اجلنائيـــــة، ج :  أنظـــــر، جنـــــدي عبـــــد امللـــــك2
 .691ص
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 يقـــوم عليـــه الـــركن ٌتنـــاع عنـــصر آخـــر إىل القـــول بـــأن االمفريـــقلالمتنـــاع، يف حـــني ذهـــب 
  .رمية االمتناعاملادي جل

 كــــال منهمــــا واملأخــــذ الــــيت مبينــــاوفيمــــا يلــــي ســــأحاول التعــــريج علــــى كــــال الــــرأيني 
أخــذت عليــه، حمــاوال بــذلك الوقــوف علــى الــرأي األرجــح يف نظــر أغلــب الفقهــاء، علــى 

  :النحو التايل
  :غير المشروعة لالمتناع لثبوت الصفة ٌ الرأي القائل بأن اإللزام شرط-ًأوال

  . يقوم عليه الركن الشرعي جلرمية االمتناعٌ ذلك أن اإللزام عنصرورأيهم يف
وقـد انتقـد هـذا الـرأي علـى اعتبـار أن الـصفة غـري املـشروعة يف قـانون العقوبــات ال 
تـــستخلص مـــن أي قاعـــدة قانونيـــة وإمنـــا تـــستخلص مـــن نـــص التجـــرمي، ممـــا يرتتـــب عليـــه 

  .1القانوين يف نصوص قانون العقوبات أو القوانني املكملة لهحصر مصدر االلتزام 
 ممن أيدوا هـذا االجتـاه، فقـد اعتـربوا اء من الفقهفريقإال أن هذا النقد قد رد عليه 

 الـركن الـشرعي يف مبثابـةأن اإللزام الوارد يف غري قانون العقوبـات أو القـوانني املكملـة لـه، 
 يال أنــه ميكــن النظــر إىل ذلــك مــن زاويــة أخــرى هــجرميــة االمتنــاع أي مــصدر التجــرمي، إ

 يف الـــركن الـــشرعي جلرميـــة االمتنـــاع، وهـــذا ًا يف عـــدم املـــشروعية أي عنـــصرًااعتبـــاره عنـــصر
يعـــين أن قـــانون العقوبـــات ال يعاقـــب علـــى االمتنـــاع لـــوال وجـــود ذلـــك اإللـــزام، ومـــن هنـــا 

 ٌاجلنائيـــة، ال شـــرطروعة، أي الـــصفة يظهـــر أن اإللـــزام شـــرط الكتـــساب الـــصفة غـــري املـــش
  .2لكي يدخل االمتناع يف ألفاظ النص الذي جيرم السلوك

                                                             
 .38إبراهيم اخلليلي، املرجع السابق، صحبيب  1
 .134 مزهر جعفر عبد، املرجع السابق، ص2
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 الـــرأي القائـــل بـــأن اإللـــزام عنـــصر يقـــوم عليـــه الـــركن المـــادي لجريمـــة -ًثانيـــا
  : االمتناع

يذهب هذا الرأي إىل أن االلتزام القانوين لـيس شـرطا لثبـوت الـصفة غـري املـشروعة 
ٌ عنـــصر يف  الـــركن الـــشرعي جلرميــة االمتنـــاع، ولكنـــه يقــوم عليـــهًأي لـــيس عنـــصرا. لالمتنــاع

  .  يقوم عليه الركن املادي جلرمية االمتناعاالمتناع ذاته، أي أنه
 إىل واجـــب يفرضـــه، ًوأســـاس هـــذا الـــرأي أن االمتنـــاع ال ميكـــن تـــصوره إال اســـتنادا

ــا نظريــة تنظيميــة شــرعية أي ال بــد فيهــا مــن  ومــن هنــا كانــت تــسمية نظريــة االمتنــاع بأ
 فعـل معـني، إذ أن فكـرة الواجــب يـانتا بإوجـود قاعـدة تـضع علـى كاهـل الـشخص التزامـ

واسـعة، ولــيس بالــضرورة أن يكــون مــصدر الواجـب قــانون العقوبــات أو القــوانني املكملــة 
 أو ، أو احلكــم القــضائي، أو جمــرد العمــل املــادي، بــل ميكــن أن يكــون مــصدره العقــد،لــه

  .1األمر اإلرادي
ا جتمـع بـني أمـرين لكـل منهمـا نطاقـه يف كيـان واحـد، عيب على هذه او لنظرية أ

دخل يف تركيـب االمتنـاع تـوال ميكـن أن . تعبري عـن إرادة الـشارع: فالقاعدة القانونية هي
  .2الذي ميثل السلوك املادي الذي دفعت إليه إرادة اجلاين

روعة  يف الـــصفة غـــري املـــشٌمـــن خـــالل مـــا تقـــدم يتبـــني أن الواجـــب القـــانوين عنـــصر
 مــن قاعــدة قانونيـــة اعلــى ذلـــك فــإن عــدم املــشروعية ميكـــن استخالصــهبنــاء لالمتنــاع، و

ذلـــك أن قواعـــد التجـــرمي تنتمـــي إىل فـــروع . حـــىت ولـــو كانـــت مـــن غـــري قـــانون العقوبـــات
أخــرى مــن النظــام القــانوين، وال تــدخل يف نطــاق قــانون العقوبــات، ممــا يــؤدي إىل القــول 

 ذلـــك أن خمالفـــة الواجـــب تعـــين عـــدم ،عـــدم املـــشروعيةبـــأن الواجـــب عنـــصر الزم لتـــوافر 
  .املشروعية، فهما وجهان لشيء واحد

                                                             
 .399، املرجع السابق، صحممدحسين أمحد الصواف 1
 .132 مزهر جعفر عبد، املرجع السابق، ص2
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  الرابع الفرع
  موقف التشريع والقضاء من عنصر اإللزام كركن في االمتناع

  يعــــدوقــــوع اجلرميــــة اإلجيابيــــة باالمتنــــاع أن االعــــرتاف بذهــــب القــــضاء األملــــاين إىل
 وميكـن االلتزامـات الـيت يفرضـها القـانون اجلنـائي،  ولـو مل يكـن مـن،إخالال بالتزام قـانوين

  .1قيام هذه اجلرمية نتيجة اإلخالل بالتزام عقدي
ذهب يف بدايــة األمــر إىل اعتمــاد الواجــب كــركن لقيــام يــ لــمأمــا القــضاء الفرنــسي ف

املـــسؤولية اجلزائيــــة، فــــاملمتنع ال يكـــون خمطئــــا، إال إذا كــــان املمتنـــع ملزمــــا قانونيــــا بالقيــــام 
 بـــــأن صـــــاحب 1953 جـــــوان 18 حمكمـــــة الـــــنقض الفرنـــــسية يف قـــــضت فقـــــد .بعمـــــل

الفنــــدق الــــذي تــــرك شخــــصا يف منتــــصف الطريــــق يف ليلــــة مــــن ليــــايل الــــشتاء البــــاردة ومل 
رغـــــم أن هـــــذا الفعـــــل منـــــاف -يـــــسمح لـــــه بالـــــدخول إىل الفنـــــدق، ممـــــا أدى إىل وفاتـــــه، 

  .2خص، ال يعترب مسؤوال مدنيا أو جنائيا عن موت هذا الش-لإلنسانية
 التعـديل التـشريعي يف قـانون قتـضى مبه عدل املشرع الفرنسي عنـوأمام هذا املوقف
ف .ع. ق63/2 والــــــذي أضــــــاف املــــــادة 1945 جــــــوان 25العقوبــــــات الفرنــــــسي يف 

 هـــذه .2 فقــــ 223/6 وحلـــت حملهـــا املـــادة 1954 ســـنة  بـــدورهااملعدلـــة، والـــيت عـــدلت
آخـر يف خطـر أن ميـد لـه يـد النصوص ألقت التزاما على عاتق كل شخص يرى شخصا 

  .3 جرمية النكول عن املساعدةً وإال يعترب مرتكبا،العون
بـــــالرجوع إىل نـــــصوص قـــــانون العقوبـــــات جنـــــد أن املـــــشرع يـــــنص و يف اجلزائـــــرأمـــــا 

 علـى جتـرمي كــل مـن يـستطيع تقـدمي املـساعدة، دون وقــوع 3-2 فقــ 182صـراحة يف املـادة

                                                             
 .38إبراهيم اخلليلي، املرجع السابق، صحبيب  1

2- Trib. civ. de Chaumont، 13 mai 1946، D. 1947. J. 53 ce jugement a été 
confirmé par un arrêt de la cour de cassation de 17 juillet 1953، 1954. J. 533. 

  .82 أمين سعد سليم، املرجع السابق، ص3
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. ..يعاقــب بــاحلبس :" أنــه علــى2 فقـــ 182ضــرر لــه وامتنــع عــن ذلــك حبيــث تــنص املــادة
 الغـري أن مينـع وقـوع فعــل  علـىبغــري خطـورة عليـه أوكـل مـن يـستطيع بفعـل مباشـر منـه و

موصـــوف بأنـــه جنايـــة أو وقـــوع جنحـــة ضـــد ســـالمة جـــسم اإلنـــسان وامتنـــع عـــن القيـــام 
  ...".بذلك 

ويعاقــــب بالعقوبـــات نفــــسها كـــل مــــن امتنـــع عمــــدا عـــن تقــــدمي ": علــــى أنـــه: 2فقــــ
عدة شـــخص يف حالـــة خطـــر كـــان يف إمكانـــه تقـــدميها إليـــه بعمـــل مباشـــر منـــه، أو مـــسا

  ."بطلب اإلغاثة و ذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغري
مــن املقــرر :" جــاء يف أحــد قراراتــه القــضاء اجلزائــري جــاء فيــهقــام بتطبيقــهمــا وهــو 

 شـخص يف حالـة خطــر،  أنـه يعاقـب كـل مـن امتنـع عمــدا عـن تقـدمي املـساعدة إىلًاونـقان
كــان يف إمكانــه تقــدميها إليــه، ومــن مث فــإن النعــي علــى القــرار املطعــون فيــه خبــرق القــانون 

  .قضالنغري سديد يستوجب 
 أن املتهمـــــني، كـــــانوا يف حالـــــة حـــــسنة وأن - يف قـــــضية احلـــــال -وملـــــا كـــــان ثابتـــــا 

عدة لـشخص اختيارهم للسكر ليس بظرف ختفيف من العقوبة وامتنعوا عـن تقـدمي املـسا
ـذا فـإن االسـتئناف بـإدا نتهم يف حالة خطـر ممـا جيعـل عناصـر التهمـة قائمـة ومكتملـة، و

ومـىت كـان ً. سـليماً قـد طبقـوا القـانون تطبيقـاعلى أساس هذه التهمة، يكونون من خالله
  .1"األمر كذلك استوجب رفض الطعن

ك، فعلـــى يؤيـــد موقـــف املـــشرع يف أخـــده بعنـــصر اإللـــزام والتـــشديد يف دلـــ وهـــو مـــا
الـــرغم مـــن ظـــرف الـــسكر الـــذي كـــانوا فيـــه املتهمـــني إال أن اجلرميـــة قامـــت يف مـــواجهتهم 

  . ج-ع- ق182وطبق نص املادة 

                                                             
  .210،ص1992، 2ية عدد جملة قضائ71548ملف رقم  13/11/1992 احملكمة العليا الغرفة اجلزائية بتاريخ 1
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   الثانيالمطلب
  .الركن المعنوي للصفة اإلرادية لالمتناع

ــا مبــا فيهــا الــركن املعنــوي، واملتمثــل  حــىت تكتمــل اجلرميــة ال بــد أن تلتــئم مجيــع أركا
 علمــه بالنتيجــة مــععــدم القيـام بالفعــل  وأائي، أي إرادة ارتكــاب الفعــل، يف القـصد اجلنــ

اإلجراميـــة، فاملـــشرع يهـــتم بـــالركن املعنـــوي لتعبـــريه عـــن شخـــصية ونفـــسية اجلـــاين بالفعـــل 
ًالـــذي ارتكبـــه أو امتنـــع عنـــه، ويـــضفي علـــى عناصـــر اجلرميـــة تكييفـــا قانونيـــا يكـــون حمــــال  ً

نـائي هـي الـيت سـيطرت علـى ماديـات اجلرميـة، مـع فاإلرادة يف القـصد اجل. إلنزال العقاب
ا حنو النتيجة   .ً ومن مث أصبحت سببا لتوقيع العقاب،العلم بعناصرها، واجتهت 

 ألن ؛ وزال وصـــفه،ًوتبعــا لــذلك فإنــه إذا خــال الفعـــل مــن اإلرادة ســقط عنــه امســه
ا  ولكن خليط حركـات مبعثـرة ال تربطهـا وحـدة ،ًالفعل بال إرادة ال يكون فعال وال جتـذ

 ومعـىن ذلـك أن املـسؤولية اجلنائيـة ،1ج.ع. مـن ف47املـادة عليه  نصت وهو ما. غاية
  . عن إرادة حرة وشعور تامًال تقوم إال إذا كان الفعل املرتكب صادرا

ًولعــــل البحــــث يف مــــشكلة الــــركن املعنــــوي لالمتنــــاع قــــد أثــــارت جــــدال كبــــريا بــــني  ً
اع ســـلوك إرادي، مبعــــىن أن االمتنـــاع كــــي الفقهـــاء، حيـــث ذهــــب بعـــضهم إىل أن االمتنــــ

 بالفعـــل الـــذي كـــان يتعـــني اإلتيـــانيكـــون معتـــربا يف نظـــر القـــانون ال بـــد أن يكـــون عـــدم 
  .ًالقيام به قد ارتكبه الشخص مريدا إياه

ومــــــن مث أتطــــــرق يف هــــــذا العنــــــصر إىل البحــــــث يف الــــــصفة اإلراديــــــة لالمتنــــــاع يف 
القـــصد اجلنـــائي يف  ا، وكـــذ) أولفـــرع(ي وذلـــك بدراســـة مفهـــوم القـــصد اجلنـــائ،القـــانون

ـرد، القـصد ا)فـرع ثـاني(جـرائم االمتنـاع ذات النتيجـة فـرع (جلنـائي يف جـرائم االمتنـاع ا
  ).ثالث

                                                             
     ..."ال عقوبة على من كان يف حالة جنون وقت  ارتكاب اجلرمية، : " على أن1ج.ع. من ف47نصت املادة  1
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   األولالفرع
  .مفهوم القصد الجنائي

 بتـوافر ائي سـواء البـد مـن إثبـات القـصد اجلنـ- كما سبق القول -لثبوت اجلرمية  
 التـــشريع بوضـــع َومل يعـــنة، أو انتفائهـــا فتنتفـــي اجلرميـــة،  فبتحققـــه تتحقـــق اجلرميـــ؛عناصـــره
  .ً تاركا ذلك للفقه للقصد اجلنائي تعريفه

ا، إذ تـــدور حـــول نقطتـــني،  وقـــد عـــرف بتعريفـــات عديـــدة ال خت تلـــف يف مـــضمو
ــا: األوىل وجــوب أن تتوجــه اإلرادة :  والثانيــة،ضــرورة أن يكــون الفاعــل علــى علــم بأركا

قـــــام القـــــصد ) العلـــــم واإلرادة( فـــــإذا حتقـــــق هـــــذان العنـــــصران معـــــا .إىل ارتكـــــاب اجلرميـــــة
  . وبانتفائهما أو انتفاء أحدمها ينتفي القصد اجلنائي،اجلنائي

العلـم بعناصــر " : القــصد اجلنـائي بأنــهعــرف الـدكتور عبــد اهللا سـليمانً وبنـاء عليـه 
ا   . 1"اجلرمية وإرادة ارتكا

علم بعناصـر اجلرميـة كمـا هـي : " بـأنهذليفتوح عبد اهللا الشاعرفه أيضا الدكتور و
   .2"إرادة متجهة إىل حتقيق هذه العناصر أو قبوهلا و،حمددة يف منوذجها القانوين

 ،اجتــاه إرادة اجلــاين إىل الفعــل اإلجرامــي:" وعرفــه الــدكتور فتحــي أبــو الــسرور بأنــه
ـــا وبكافـــة العناصـــر الـــيت يـــشرتطها  القـــانون لقيـــام وإىل النتيجـــة املرتتبـــة عليـــه مـــع علمـــه 

  .3"اجلرمية
إرادة الفعــل أو االمتنــاع املكــون للجرميـــة  " - De Marco -كمــا عرفــه الفقيــه 

  .1" النية إلحداثهااجتاهإرادة مقرتنة بتوقع نتيجة هذا الفعل مع 
                                                             

  .231، ص1996، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، 1 ج-القسم عام-عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات 1
  .445، ص2001 ، أبو العزم للطباعة، -القسم العام-ات أنظر، فتوح الشاذيل، شرح قانون العقوب2 
، دار النهـــضة العربيـــة، القـــاهرة، 1981 - القـــسم العـــام-أنظـــر، أمحـــد فتحـــي ســـرور، الوســـيط يف شـــرح قـــانون العقوبـــات 3

 526ص
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وللوقـوف علــى وقـد تباينـت آراء الفقهـاء حـول مـشكلة العنـصر املعنـوي لالمتنـاع، 
يف ) العلــم واإلرادة ( رق إىل عنــصري القــصد اجلنــائي حــل هــذه املــشكلة البــد مــن التطــ

ــرد: جـرائم االمتنــاع بنوعيهــا وهــو مــا . جــرائم االمتنــاع  ذات النتيجــة، وجــرائم االمتنــاع ا
  .سأتطرق إليه

  الفرع الثاني
  .القصد الجنائي في جرائم االمتناع ذات النتيجة

 ذات االمتنـــــاعجـــــرائم تباينــــت وجهـــــات النظـــــر حـــــول مــــشكلة الـــــركن املعنـــــوي يف 
 إىل اعتبـــار أن هم، حبيـــث ثـــار جـــدل كبـــري حوهلـــا بــني الفقهـــاء، فـــذهب فريـــق مـــنالنتيجــة

ًاالمتنــاع ســلوك إرادي، مبعــىن أنــه كــي يكــون معتــربا يف نظــر القــانون البــد أن يكــون عــدم 
  .ًاإلتيان بالفعل الذي كان يتعني القيام به قد ارتكبه الشخص مريدا إياه

اء على ذلـك بـأن هـده النظريـة غـري كافيـة حلـل مـشكلة ولكن اعرتض بعض الفقه
اإلرادة يف االمتنـــاع بالنـــسبة جلـــرائم االمتنـــاع غـــري العمديـــة، ممـــا حـــدا بـــبعض الفقهـــاء إىل 

  .القول بأن اإلرادة غري متطلبة يف هذه اجلرائم
بـأن هـذا الـذي يبـدو غـري : وقد رد أصحاب هذه النظرية على ذلـك النقـد بـالقول

ٍحلقيقــة نتيجــة لفعــل غــري إرادي، والــذي يرجــع إىل عــدم حتكــم الــشخص إرادي هــو يف ا
الــتحكم اإلرادي يف وًا اختــذ جانبــا مــن احليطــة ذواه العقليــة، مــع قدرتــه علــى ذلــك إيف قــ

قـــواه العقليــــة؛ ممـــا يؤكــــد فكـــرة اخلطــــأ كعمـــل مــــن أعمـــال اإلرادة، والــــيت تظهـــر معيبــــة يف 
  .2جرائم اخلطأ كما هو احلال يف جرائم العمد

                                                                                                                                                                                    
يل والقـصد ً مقارنـا بكـل مـن القـصد االحتمـا-نبيه صاحل، النظرية العامة للقصد اجلنـائي: أنظر، دي مارسكو، مقتبس من  1

  29، ص2004، دار الثقافة،عمان، -املتعدي والقصد اخلاص
 . 156  مزهر جعفر عبد، املرجع السابق، ص  2
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ف علــى حقيقــة القــصد اجلنــائي يف جــرائم االمتنــاع ذات النتيجــة البــد مــن وللوقــو
  :  يلي التطرق لعنصري القصد اجلنائي فيها، من علم وإرادة وهو ما سأتناوله فيما

I-سـبق يف . ام جـرائم االمتنـاع ذات النتيجـة العلم كعنصر يف القصد اجلنائي لقيـ
ه التـصور الـذهين  حلقيقـة الفعـل اإلجرامـي مـع  بأنـ- املطلـب األول-عنصر العلم تعريف

اجتـــاه إرادتـــه إىل القيـــام بـــذلك الفعـــل، وحـــىت يتـــوافر هـــذا العنـــصر البـــد أن حيـــيط املمتنـــع 
جبميع العناصر األساسية لقيام اجلرمية، والنص التجرميي الذي حيـدد العناصـر الداخلـة يف 

  .1ةحميطه يف كل جرمية على حد
ـــا لـــدى املمتنــع حـــىت يتـــوافر القـــصد وســأتعرض ألهـــم العناصـــر الـــيت  جيــب العلـــم 

  .اجلنائي  لدى اجلاين والذي يعتد به القانون، مث إىل دور اإلرادة يف جرائم االمتناع
العلــم بالواجــب القــانوين عنــصر أساســي : علــم الجــاني بالواجــب القــانوني -1

 وعنـصر الواجـب .متنـاععنـصر مـن أمهيـة يف جـرائم االلقيام علم اجلاين باجلرمية، ملا هلذا ال
 الناشــــئ عــــن قاعــــدة جنائيــــة، وكــــذا القــــانوينالقـــانوين يــــستلزم أن يعلــــم اجلــــاين بالواجــــب 

  :يلي  وسأوضح ذلك فيما.الواجب القانوين الناشئ عن قاعدة غري جنائية
 جتـدر اإلشـارة يف هـذا الـصدد : الواجب القانوني الناشـئ عـن قاعـدة جنائيـة-أ

يــستوي يف ذلـــك العلــم وعــدم العلـــم،  وبالتــايل ،هــل بالقـــانونأن املــشرع ال يعتــد باجلإىل 
ــــا الواجــــب القــــانوين هــــيو أن العلــــم بالقمــــع  قواعــــد  جمموعــــةاعــــد اجلنائيــــة الــــيت يتعلــــق 

 الـــدكتور يقـــول. القـــانون اجلنـــائي، وكـــذا القواعـــد املكملـــة لـــه كنـــصوص القـــوانني األخـــرى
 الـيت مـع القواعـدد الكثـري مـن الفقه والقـضاء جممعـان علـى وجـو:"مأمون سالمة يف ذلك

نــــــــسبتها إىل القــــــــانون اخلــــــــاص واإلداري واإلجــــــــراءات تعتــــــــرب ضــــــــرورة بالنــــــــسبة لقــــــــانون 
  .2" منهًاالعقوبات، وبالتايل تعترب مكملة له وجزء

                                                             
   .582، ص637حممود جنيب حسين، القسم العام، املرجع السابق، بند   1
  .355القسم العام، مرجع سابق، ص:  مأمون سالمة 2
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ـــر جنائيـــة-ب  واجـــب أ قـــد ينـــش:  الواجـــب القـــانوني الناشـــئ عـــن قاعـــدة غي
 حكـم فيأخـذ ،القـضائية أو العقـدقانوين على عاتق الفرد عن طريـق العـرف أو األحكـام 

ده الواجبـات ليتـوافر القـصد اجلنـائي،العلم بالوقائع :  ومثـال ذلـك. ويتعني علم املمتنع 
كة راحلارس اخلصوصي الذي يعني حلراسة شركة مبوجب عقد حمـدد املـدة، وعلـم بـأن الـش

نــه ً ومتــت عمليــة الــسرقة، ولكنــه امتنــع عــن ذلــك اعتقــادا م،صوصللــ اقبــلستــسرق مــن 
 فـإن هـذا االعتقـاد مـىت كـان هنـاك مـا يؤكـده ينتفـي القـصد اجلنـائي .بأن العقد قد انتهى

  .1لديه
 يـشرتط علـم اجلـاين مبوضـوع : علم الممتنع بموضوع الحق المعتـدى عليـه-2

 . وإال ينتفـــــي القـــــصد اجلنـــــائي، املـــــشرعحيميهـــــااحلـــــق املعتـــــدى عليـــــه، أو املـــــصلحة الـــــيت 
 وأن العـالج لــن يفيــد ،ًف مــريض معتقــدا مفارقتـه للحيــاةفالطبيـب الــذي ميتنـع عــن إسـعا

  .  2الطيب وإن توافر يف حقه اخلطأ املهين أو ،معه بشيء ال يتوافر القصد اجلنائي لديه
 قضى يف فرنسا برباءة طبيب امتنع عـن عـالج طفـل حـديث العهـد كًوتطبيقا لذل
  . 3 أنه ميت- خطأ يف التشخيصةنتيج–بالوالدة العتقاده 

القاعــدة العامــة أن املــشرع جيــرم الفعــل : لعلــم بــزمن ومكــان وقــوع الجريمــةا -3
 فيـــه اجلرميـــة ممـــا يـــؤدي إىل ارتكبـــتأو االمتنـــاع دون االعتـــداد بالزمـــان أو املكـــان الـــذي 
ـا علـى إطالقهـااألخـذتوافر القـصد اجلنـائي، إال أن هـذه القاعـدة ال ميكـن   فقـد جيـرم ، 

نص يف  كــتــصدر يف زمــان معــني أو يف مكــان معــني،املــشرع صــراحة بعــض األفعــال الــيت 

                                                             
مقتـبس مـن، : 355، ص)1962الة دكتوراه مقدمـة إىل جامعـة رومـا أوت رس( مأمون سالمة، جرائم االرتكاب باالمتناع 1

  .235أشرف عبد القادر قنديل أمحد، مرجع سابق ص 
  .149 حممد أمحد مصطفى أيوب، املرجع السابق، ص 2

3 Crim,20/02/1958, , cité par LAGUIER, p 534. 
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غـــــري عمـــــال الـــــيت تـــــضر بالـــــدفاع الـــــوطين و علـــــى األةعاقبـــــاملج علـــــى -ع- ق73املـــــادة 
  . 1نصوص عليها يف وقت احلربامل

ًج علـــى معاقبـــة كـــل مـــن يـــرتك طفـــال أو -ع- ق314كمـــا نـــص علـــى يف املـــادة 
  . لقيام القصد اجلنائي يف مكان خال واألصل يف ذلك أن العلم باملكان شرطعاجزا

قـد : العلم بالصفات التي يتطلبها القانون في الفاعل وكذا المجنـي عليـه -4
ــا اجلرميــة   أكانــت لــصيقة ســواءيتطلــب املــشرع علــم اجلــاين بــبعض الــصفات الــيت تقــوم 

ين عليه، ففي جرمية االمتناع عن دفع النفقـة مـع القـدرة علـى ً الـدفع وفقـا باجلاين، أم با
ًمـــــاال يكفـــــي ألداء ميلـــــك ا مـــــا تبـــــني للمحكمـــــة أن املمتنــــع ج إذ-ع- ق331ة للمــــاد
 يكــن  مل لــو كــان قـد تلقــاه بـاملرياث عــن قريـب لــها كمـ: غــري أنـه مل يكــن يعلـم بــه،النفقـة
ً لتوطنه بعيدا عنه، فإن القصد اجلنائي يكون منتفيا يف هذه احلالة؛وفاةالبيعلم  ً2.  

ـــا فيـــسأل اجلـــاين عنهـــا وال يعتـــد وهنـــاك وقـــائع ال يتطلـــب القـــانون ضـــرو رة العلـــم 
ا، مثل عنصر األهلية اجلنائية، وشـروط العقـاب والظـروف املـشددة الـيت تتعلـق جبـسامة 

  .   3النتيجة اإلجرامية واليت ال تغري من وصف اجلرمية
II :اإلرادة كعنصر فـي القـصد الجنـائي لقيـام جـرائم االمتنـاع ذات النتيجـة: 

عنــصر الثــاين للقــصد اجلنــائي يف جــرائم االمتنــاع ذات النتيجــة، فهــي مبثابــة تعتــرب اإلرادة ال
ًســـــلبيا كـــــان هـــــذا الـــــسلوك أم ( الـــــسلوك اإلجرامـــــي اختـــــاذالقـــــوة النفـــــسية أو احملـــــرك حنـــــو 

رد أو احملـض، وهـي احملـرك حنـو حتقيـق النتيجـة )اجيابيا ، بالنسبة للجرائم ذات السلوك  ا
 بالنـــــسبة للجـــــرائم ذات النتيجـــــة، فـــــاإلرادة كأحـــــد -ي إىل الـــــسلوك اإلجرامـــــباإلضـــــافة–

                                                             
 إىل 20.001س ســــــنوات وبغرامــــــة مــــــن  مــــــن ســــــنة إىل مخــــــبــــــاحلبسيعاقــــــب : "ج علــــــى أنــــــه-ع- ق73  تـــــنص املــــــادة 1

ًدج كل من يرتكب عمدا عمال مـن شـأنه اإلضـرار بالـدفاع الـوطين غـري املنـصوص عليـه وغـري املعاقـب عليـه بـأي 100.000 ً
  ".نص أخر وذلك يف وقت احلرب

   .269حبيب إبراهيم اخلليلي، املرجع السابق ، ص 2
  . 237 أشرف عبد القادر قنديل أمحد، املرجع السابق، ص3 
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 أن تنــصرف إىل كــل مــن الــسلوك اإلجرامــي والنتيجــة إذنعنــصري القــصد اجلنــائي جيــب 
  .1اإلجرامية

النتيجــة تكــون إراديــة مــىت كانــت متثـــل الرغبــة الــيت يرمــي اجلــاين إىل حتقيقهـــا و     
 ،لرغبــة يف عرقلــة ســري العمــل ا:ذلــك مثــالًبـسلوكه اإلجرامــي انطالقــا مــن باعــث معــني، 

 فقــد يكــون ، املوظــف عــن الــذهاب إىل عملــهامتنــاعأو اإلخــالل بنظامــه بالنــسبة جلرميــة 
خـر غـري الرغبـة يف عرقلـة سـري العمـل أو اإلخـالل آًاالمتناع عن العمـل راجعـا إىل باعـث 

  .2به، وبالتايل ال يتحقق القصد اجلنائي الالزم يف خصوص تلك اجلرمية
قــد يكــون  و- القــصد املباشــر-يكــون مباشــرا رادة يف جــرائم االمتنــاع قــد واجتـاه اإل

  .-القصد االحتمايل -ًاحتماليا 
نتيجــة إجراميــة قيــق وهــو الــذي تتجــه فيــه إرادة اجلــاين إىل حت:  القــصد املباشــر-1

 الوسـيلة اختـارًيكون قد توقعها مسبقا، ورغـب يف حـدوثها، ومـن أجـل ذلـك يكـون قـد 
  ً. باحلق أو باملصلحة احملمية جنائيا للمساسمالئمة رآهااليت 

 توقــــع :وبعبــــارة أخــــرى ينحــــصر النــــشاط النفــــسي للجــــاين يف احتمــــال وحيــــد هــــو
، فامتنــــاع املمــــرض عــــن إعطــــاء الــــدواء للمــــريض هــــو نتيجــــة 3النتيجــــة كــــأثر الزم للفعــــل

  .مباشرة ملوته
م بعناصـر العلـ:"  قهـوجي بأنـهالـدكتور عبـد القـادريعرفـه :  القصد االحتمايل-2

اجلرميـــة مـــع توقـــع نتيجتهـــا، واجتـــاه اإلرادة إىل الـــسلوك اإلجرامـــي مـــع قبـــول تلـــك النتيجـــة 
، فاملمرضــــة الــــيت متنــــع الــــدواء عــــن املــــريض بقــــصد أن "اإلجراميــــة دون الرغبــــة يف حتققهــــا

                                                             
   .408، ص2000 الدار اجلامعية للطباعة وانشر، مصر،-القسم العام– علي عبد القادر قهوجي، قانون العقوبات  1
    . 155 حممد أمحد مصطفى أيوب، املرجع االسابق، ص2
   .674أمحد عوض بالل، املرجع السابق، ص 3
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ـــا اوهــي تتوقـــع موتــه فعلـــى الــرغم مـــن أن نيتهــ تــسوء حالتـــه،  مل تكـــن قتــل املـــريض إال أ
  . 1 على أساس القتل اخلطأ فتسأل على أساس جرمية القتل العمد ال,قبلت بالنتيجة

  الفرع الثالث
  القصد الجنائي في جرائم االمتناع المجرد

ـرد وقيتطلب قيام اجلرمية وال  رد، فهـي تقـوم  ع النتيجة بالنسبة جلرائم االمتناع ا
 جمـرد النـشاط اإلحجام عـن الفعـل، ونـص التجـرمي يعاقـب علـى اإلحجـام ذاتـه، أي علـى

  .دون تطلب نتيجة معينة
 مـــن فريقـــاه اجلـــرائم بـــسبب خلوهـــا مـــن النتيجـــة جعـــل ولعـــل الطبيعـــة اخلاصـــة هلـــذ

ــرد تقــوم علــى الــركن املــادي فقــط، وهــو :  إىل القــوليــذهبالفقــه  بــأن جــرائم االمتنــاع ا
 ، وكــذلك امتــزاج القـــصد"ال جرميــة بغــري ركـــن معنــوي" مــا يتعــارض مــع التـــشريع اجلنــائي

، )اإلحجـــام(اجلنـــائي بإراديـــة الـــسلوك، أي خمـــتلط بـــاإلرادة املنـــصرفة إىل النـــشاط املـــادي 
وبـــذلك يـــذهب هـــذا . 2وال يـــستقل القـــصد اجلنـــائي بالـــضرورة عـــن حمـــض إرادة النـــشاط

الــرأي إىل أنــه ال وجــود للقــصد اجلنــائي، باعتبـــار أن القــصد اجلنــائي أمــر يزيــد بالـــضرورة 
  .3النشاط وال ميكن أن يتصور فيهاعن حمض اإلرادة املتعلقة ب

 فلو افرتضـنا أن القـصد اجلنـائي هـو إرادة ،واألصل أن هذا الرأي السابق حمل نظر
ـــــرد ال نتيجــــة هلـــــا، وإذا قيــــل  ن القـــــصد اجلنــــائي هـــــو إرادة إالنتيجــــة فجـــــرائم االمتنــــاع ا

ة النــــشاط يرتتــــب علــــى ذلــــك القــــول أن مجيــــع اجلــــرائم عمديــــة، وذلــــك باعتبــــار أن إراد
  .النشاط شرط للمساءلة عن مجيع اجلرائم مبا فيها صورة اإلمهال وعدم االحتياط

                                                             
  .414علي عبد القادر قهوجي، املرجع السابق، ص  1
   .239ادر قنديل أمحد، املرجع السابق، ص أشرف عبد الق 2
، 1961 عمـــر الـــسعيد رمـــضان، فكـــرة النتيجـــة يف قـــانون العقوبـــات، حبـــث منـــشور يف جملـــة القـــانون واالقتـــصاد، مـــارس، 3

   .118ص
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ومنه ميكن القول بأنه ال جرمية بغري ركن، وأن فكرة القصد اجلنائي أعـم مـن إرادة 
نه يتوافر بانصراف إرادة اجلاين إىل حتقيـق الواقعـة الـيت يعاقـب عليهـا إالنتيجة وحدها، إذ 

عـم مــن  اجلرميـة، والنتيجـة إن وجـدت فهـي أ حتقيـق كـل عناصـرالقـانون، أي ينـصرف إىل
  .1هذه العناصر

كمـا أن اخـتالط القــصد اجلنـائي مــع إرادة االمتنـاع ميكـن الفــصل بينهمـا بــالرجوع 
لـى خمالفـة  القانونيـة عاآلثـارإىل  حتليل االمتناع استنادا على واجب قانوين ملـزم، ويرتـب 

جـــــام  عـــــن إتيـــــان دة االمتنـــــاع تنـــــصرف إىل اإلحمـــــن مث فـــــإراذلـــــك الواجـــــب القـــــانوين، و
 إراديـة االمتنـاع :خـرآ ومبعـىن .امللزم يف الظروف املعينة مـع القـدرة عليـهبالواجب القانوين 

ـرد، وإذا انتفـت انتفـى  شرط لتوافر الركن املادي يف مجيع اجلـرائم ومنهـا جرميـة االمتنـاع ا
ًمتنــــاع ليــــست شــــرطا لتــــوافر القــــصد ً وتأسيــــسا علــــى ذلــــك فــــإن إراديــــة اال.الـــركن املــــادي

  .2هااجلنائي، فقد ال يتوافر القصد اجلنائي رغم توافر
ممــا تقــدم ميكــن القــول أن االمتنــاع هــو إحجــام اجلــاين عــن ارتكــاب فعــل مطلــوب 
ًمنـــه قانونـــا القيـــام بـــه عـــن طريـــق توجيـــه إرادتـــه لـــذلك هادفـــا مـــن وراء هـــذا اإلحجـــام إىل  ً

  .حتقيق غاية معينة
ال تــدفع أعــضاء الفــرد للحركــة بإتيـان فعــل إجيــايب، بــل تــدفع األعــضاء إىل فـاإلرادة 

العلــم يف ًعــدم إتيــان احلركــة املطلوبــة قانونــا، وهــو مــا يعــين أن القــصد اجلنــائي هنــا يتمثــل 
فــــإرادة االمتنــــاع تقــــوم مــــن . وكــــذلك إرادة النتيجــــة الــــيت ترتتــــب عليــــه باالمتنــــاع وإرادتــــه،

متنــع إىل فعــل االمتنــاع، وتقــوم إرادة النتيجــة مــن خــالل اجتــاه اجتــاه إرادة اجلــاين املخــالل 
  .    3اإلرادة إىل نتيجة االمتناع

                                                             
   .316 إبراهيم عطا شعبان، املرجع السابق، ص 1
   .240 أشرف عبد القادر قنديل أمحد، املرجع السابق، ص 2
   .172عبد، املرجع السابق، ص مزهر جعفر  3
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ــا الــيت جرميــة بعــد أن تطرقــت إىل ماهيــة  قــوم عليهــا متوصــال تاالمتنــاع وأهــم أركا
بــذلك إىل أن االمتنــاع هــو إحجــام شخــصي إرادي عــن إتيــان فعــل اجيــايب معــني ينتظــره 

ـذا الفعـلالـشارع يف ظـل وجـ تهيـا إىل أهـم املـشاكل الـيت قــد  من،ود واجـب قـانوين يلزمـه 
ســـها ايـــة بعناصـــر الـــركن املـــادي، وعلـــى رأيثريهـــا كـــل ركـــن مـــن أركـــان جرميـــة االمتنـــاع بد

 الـــذي ال :مــشكلة ســببية االمتنــاع، مث مـــا قــد تثــريه يف الــركنني اآلخـــرين، أي ركــن اإللــزام
 مـــشكلة الـــركنو علـــى شـــخص مـــا، ًاتقـــوم هـــذه اجلرميـــة إال بوجـــود واجـــب يفـــرض التزامـــ

  .املعنوي يف جرمية االمتناع
كمــــا قــــد تثــــري جرميــــة االمتنــــاع بعــــض االســــتفهامات وكــــذا بعــــض املــــشكالت يف 

.  ودفــاع شــرعيالــثالث املعهــودة مــن مــسامهة وشــروعصــورها، واملقــصود بــصورها الــصور 
وجــرائم أتطــرق إىل جــرائم االمتنــاع عــن املــساعدة مث . الفــصل مــن هــذا )األولمبحــث (

 جـــرائم االمتنـــاع املتعلقـــة بالوظيفـــة مث أســـتعرض ،)مبحـــث ثـــاني(األســـرةاالمتنـــاع املاســـة ب
  .)مبحث ثالث(العامة

   األولالمبحث
   صور جريمة االمتناع

ء بـني الفقهـاء من أهـم الـصور الـيت قـد تثـري جـدال كبـريا يف الفقـه وتتبـاين فيهـا اآلرا
ميــــة أكثـــر مــــن  صــــورة املـــسامهة اجلنائيــــة، فقـــد يــــشرتك يف هـــذه اجلرحوخيتلـــف فيهــــا الـــشرا

 مــدى إمكانيــة حتقيقهــا ألبــني فمــن مث يتعــني علــي أن أتعــرض إىل هــذه الــصورة ،شــخص
  .) أولمطلب( أم اليف جرائم االمتناع

 أي ختتلـف فيهـا آراء الفقهــاء ، كمـا قـد ينطبـق نفــس الـشيء علـى صـورة الــشروع
هــا  وهــي صــورة للجرميــة غــري القائمــة بــسبب ختلــف أحــد عناصــر الــسلوك اإلجرامــي في–

د  يــخــر الآل أو ،وهــو النتيجــة، ومــن مث تبعــا لــذلك قــد ال تكتمــل جرميــة االمتنــاع لــسبب
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 ولــيس عــن اجلرميــةيف  ع فيــه، ففــي مثــل هــذه احلالــة يــتم عقــاب املمتنــع عــن شــروعنــتململ
  .) ثانيمطلب(جرمية تامة نتيجة لذلك

لك قــــد يتبــــني االمتنــــاع وكأنــــه اعتــــداء يف جمــــال الــــدفاع الــــشرعي، وتبعــــا لــــذكمــــا 
ليـــــــه حـــــــق يف الـــــــدفاع الـــــــشرعي مـــــــن ســـــــأتعرض ملـــــــا إذ كـــــــان ذلـــــــك االمتنـــــــاع يرتتـــــــب ع

 .) ثالثمطلب(عدمه
   األولالمطلب

   المساهمة الجنائية في جرائم االمتناع
لبحــــث يف املــــسامهة بطريــــق االمتنــــاع يقتــــضي دراســــة كــــل صــــورة مــــن الــــصور إن ا

ىت ميكــن الوقـوف علــى  علـى حــدة حـ–التحــريض، املـساعدة أو املعاونــة–املـذكورة أعـاله 
وذلـك  .حقيقة املسامهة الـسلبية، ومـدى تـصور حقيقـة االشـرتاك بطريـق سـليب مـن عدمـه

ــال، فقــد اختلــف الفقــه يف بــ التعرض ألهــم االجتاهــات الفقهيــة الــيت خاضــت يف هــذا ا
مــدى جــواز االشــرتاك باالمتنــاع حبيــث انقــسم إىل فــريقني، فريــق يــذهب إىل عــدم جــواز 

وفريـق يـذهب إىل جـواز القـول ، )املـذهب التقليـدي(ك عـن طريـق االمتنـاعالقول باالشـرتا
  .بإمكان حتقق االشرتاك عن طريق االمتناع

املـذاهب الفقهيــة يليـه ، )أول فــرع(حيـث يـتم التطـرق إىل مفهــوم املـسامهة اجلنائيـة
 –مث أنتقــــــل إىل دراســـــة صـــــور املــــــسامهة ، ) ثـــــانيفــــــرع (يف شـــــأن املـــــساعدة باالمتنـــــاع

  .)ثالث فرع(واملساعدة التحريض 
    األولالفرع

  مفهوم المساهمة الجنائية 
ًمـــن املقـــرر أن اجلرميـــة باعتبارهـــا فعـــال غـــري مـــشروع صـــادرا عـــن إرادة جرميـــة يقـــرر  ً
ًالقـــانون هلـــذا الفعـــل عقوبـــة أو تـــدبريا مـــن تـــدابري األمـــن، وهـــذا الفعـــل قـــد يرتكبـــه اجلـــاين 
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ا، مث يقـدم علـى تنفيــذها وحـده، فـال تثــار أي مبفـرده فيفكـر يف اجلرميـة ويعــد هلـا مـا يلزمهــ
 لكـــن قـــد حيـــدث أحيانـــا أن يـــساهم عـــدد مـــن اجلنـــاة يف تنفيـــذ جرميـــة واحـــدة، .مـــشكلة

فيقــوم كــل واحــد مــنهم بــدوره يف اجلرميــة، وهــو مــا يعــرف باالشــرتاك اجلرمــي أو املــسامهة 
 إىل 41ة مـن املـادة املـسامهة يف اجلرميـ: اجلنائية واليت عاجلها املشرع اجلزائري حتـت عنـوان

ًج حيــــث ميــــز بــــني اجلرميــــة األصــــلية وجرميــــة االشــــرتاك ورتــــب جترميــــا مــــستقال .ع. ق46 ً
 .لفعل الشريك

واملــسامهة اجلنائيــة بــدورها تنقــسم إىل قــسمني مــسامهة أصــلية والــيت تفــرتض وجــود 
تتطلـب وحـدة ماديـة تتمثـل يف تـضافر نــشاط وأكثـر مـن فاعـل وشـريك، ووحـدة اجلرميـة، 

 ووحــدة معنويــة تقــوم ، مــن فاعــل أو مــساهم أصــلي لتحقيــق هــدف مــشرتك بيــنهمأكثــر
أساسا على قصد التداخل يف اجلرميـة، أي تلـك الرابطـة الذهنيـة الـيت جتمـع بـني الفـاعلني 
أو الـــشركاء، ونعتـــرب الوحـــدة املاديـــة مبثابـــة الــــركن املـــادي للمـــسامهة األصـــلية، كمـــا نعتــــرب 

 .1املعنوي فيهاالوحدة املعنوية مبثابة الركن 
أما القسم الثاين فيسمى باملـسامهة التبعيـة يف اجلرميـة، والـيت تفـرتض قيـام الـشخص 
مبوجبه بنشاط تبعي أو ثانوي، أو التدخل يف نـشاط إجرامـي، يرتكـب املـساهم األصـلي 

وتـــرتبط بـــه نتيجتهـــا برابطـــة الـــسببية، فنـــشاط املـــساهم األصـــلي ســـبب لنـــشاط ) اجلرميـــة(
ٌ ونــشاط كــل منهمــا ســبب لوقــوع النتيجــة اجلرميــة يف املــسامهة اجلنائيــة، املــساهم التبعــي، ٍ

أي أن تلــــك النتيجــــة هــــي مثــــرة تعــــاون وتــــضافر كــــل مــــن املتــــدخل والفاعــــل، وذلــــك يف 
  .حلقات سبيبة متتالية أدت إىل وقوع النتيجة املرجوة

ي ولعــل الفــارق األساســي بــني املــسامهة األصــلية والتبعيــة أن نــشاط الفاعــل األصــل
 حبــسب األصــل -غــري مــشروع يف أصــله وجمــرم، يف حــني أن نــشاط املــساهم التبعــي هــو 

                                                             
، املـسؤولية اجلنائيـة، اجلــزاء اجلنـائي، الـدار اجلامعيــة، – القــسم العـام –هـوجي، قـانون العقوبـات قعلـي عبـد القــادر ال: أنظـر 1

  .495، ص 2000، اإلسكندرية
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 غــري جمــرم قانونــا وغــري معاقــب عليــه؛ ألنــه ال يــدخل يف النمــوذج القــانوين للجرميــة، إال -
رم قانونا   .أن نشاط املساهم التبعي يستمد إجرامه من نشاط الفاعل األصلي ا

  علـــــى املـــــسامهة األصـــــلية1ج. ع.  ق41ادة وقـــــد نـــــص املـــــشرع اجلزائـــــري يف املـــــ
  .باعتبار الفاعل األصلي واحملرض مسامها مباشرا يف اجلرمية

 اعتبــار الــشريك كــل مــن ســاعد علــى  علــى2ج. ع.  ق42كمــا نــص يف املــادة 
  .3ج.ع. ق43املادة و .ارتكاب اجلرمية بطريقة غري مباشرة

سامهة األصـلية يف األفعـال فاملتتبع هلذه النصوص جيد أن املشرع قـد حـدد صـور املـ
املباشرة اليت تؤدي إىل اجلرمية، وكذا التحريض على ارتكاب الفعـل سـواء باهلبـة أو الوعـد 

  .أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الوالية أو التحايل أو التدليس اإلجرامي
 أمـــا ســـلوك املـــساهم التبعـــي فقـــد حـــصرها يف صـــوريت االتفـــاق واملـــساعدة، ويثـــار 
التــساؤل يف هــذا الــصدد حــول مــدى حتقــق كــل مــن املــسامهة األصــلية، واملــسامهة التبعيــة 

  يف جرائم االمتناع؟
مـــا ميكـــن القـــول بالنـــسبة للمـــسامهة األصـــلية يف جـــرائم االمتنـــاع أنـــه مـــن املتـــصور 

  . سواء كان مرتكب االمتناع وحده أو مع غريه4حتققها

                                                             
يف تنفيـــذ اجلرميـــة أو حـــرض علـــى  يعتـــرب فـــاعال كـــل مـــن ســـاهم مـــسامهة مباشـــرة : " ج علـــى أنـــه- ع - ق41تـــنص املـــادة  1

  ". إساءة استعمال السلطة، أو الوالية أو التحايل أو التدليس اإلجرامي أوارتكاب الفعل باهلبة أو الوعد أو التهديد
يعترب شـريكا يف اجلرميـة مـن مل يـشرتك اشـرتاكا مباشـرا ولكنـه سـاعد بكـل الطـرق : " ج على أنه– ع – ق 42تنص املادة   2

  ".اعل أو الفاعلني على ارتكاب األفعال التحضريية أو املسهلة أو املنفذة هلا مع علمه بذلكأو عاون الف
 لالجتمــاع مكــان أو ملجــأ  أو  مــسكنا يقــدم أن اعتــاد مــن الــشريك حكــم يأخــذ: "ج علــى أنــه-ع- ق43تــنص املــادة   3

 أو األشـــخاص ضـــد أو العـــام األمـــن أو الدولـــة أمـــن ضـــد العنـــف أو اللـــصوصية ميارســـون الـــذين األشـــرار مـــن أكثـــر أو لواحـــد
  ".اإلجرامي بسلوكهم  علمه مع األموال

، 1968، رســـالة دكتــوراه، جامعـــة القـــاهرة، دراســة مقارنـــة –فوزيـــة عبــد الـــستار علـــي، املــسامهة األصـــلية يف اجلرميـــة : أنظــر 4
 .4ص
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صد قتلــه، أو امتنــاع الوالــدين عــن امتنــاع األم عــن إرضــاع وليــدها بقــ: مثــال ذلــك
إطعــــام ابنهمــــا بقــــصد قتلــــه مبوتــــه جوعــــا، ويف هــــذه احلالــــة يتعــــدد اجلنــــاة يف جرميــــة قتــــل 
الطفــل، وكـــل ذلـــك مـــشروط بتـــوافر عالقـــة الــسببية بـــني إحجـــام كـــل مـــن الوالـــدين ووفـــاة 
الطفــل، كمــا يلــزم أن يتــوافر يف حــق كــل منهمــا القــصد اجلنــائي كربــاط معنــوي يف تلــك 

سامهة، حبيـــــث يعلـــــم كـــــل منهمـــــا بإحجـــــام اآلخـــــر، وأن تنـــــصرف إرادتـــــه إىل النتيجـــــة املـــــ
اإلجرامية وهي موت الطفل، وهو ما يعين التماثـل يف القـصد اجلنـائي الـذي يتـوافر لـدى 
كـــل منهـمــا، وتفــــسري ذلـــك هــــو إحتـــاد املاديــــات الـــيت ينــــصرف إليهـــا علــــم كـــل مــــساهم 

ا ماديات نفس اجلرمية  .1وإرادته أل
   الثاني عالفر

  . المذاهب الفقهية في شأن المساعدة باالمتناع
 ،انقــــسمت آراء الفقهــــاء يف مــــسألة القــــول باملــــسامهة الــــسلبية أو بطريــــق االمتنــــاع

فمــــنهم مــــن رفــــض القــــول بوجــــود مــــسامهة ســــلبية وفقــــا ملبــــدأ االســــتعارة املطلقــــة، حيــــث 
  .)ًأوال(ً يشرتط أن يكون فعل الشريك باملساعدة إجيابيا

 مــن ذهــب إىل القــول بوجــود املــسامهة الــسلبية وفقــا ملبــدأ االســتعارة النــسبية ومــنهم
 .)ًاثاني(ً بني الفاعل والشريك باملساعدة، فال يشرتط أن يكون فعل االشرتاك إجيابيا

   . مذهب قيام االشتراك عن طريق االمتناع/ًأوال
 صــورها ينطلــق أنــصار هــذا املــذهب مــن فكــرة مؤداهــا أن املــسامهة تتطلــب يف كــل

 أمـــا املوقـــف .لـــه املـــساعد، ويقـــدم عـــن طريقـــه العـــون إىل فاعـــل اجلرميـــةذنـــشاطا إجيابيـــا يب
دون وقوع اجلرمية علـى الـرغم مـن القيام بالفعل السليب الذي يتمثل يف جمرد االمتناع عن 

                                                             
، 1992دار النهــضة العربيــة، القــاهرة،  اجلنائيــة يف التــشريعات العربيــة، ةحممــود جنيــب حــسين، املــسامهمقتــبس عــن : أنظــر 1
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، أو االمتناع عن إبالغ العـزم عليهـا أو التهديـد  ذلك القياماستطاعته ذلك ومن وجوب
سلطات العامــة قبــل وقوعهــا لكــي تعمــل علــى درئهــا علــى الــرغم مــن اســتطاعة ــا إىل الــ

 .1ذلك ووجوبه، فغري كاف
اء دوريتـــه منـــزال لـــسرقته، فيمتنـــع يتـــسلل أثنـــجنـــدي احلراســـة الـــذي يـــشاهد لـــصا ف

عامـدا عــن ضــبطه ورد اجلرميــة مــع اســتطاعته ذلـك، أو ميتنــع عــن التبليــغ عــن جرميــة يعلــم 
ا واقعة ال يعد    .شريكا يف اجلرمية، إذ ال قيام لالشرتاك مبجرد االمتناعالبد أ

وإذا امتنع جندي الشرطة عامدا عن منـع لـصوص يـسطون علـى حـانوت خلـالف 
مع صاحبه، أو رجل الشرطة الـذي امتنـع عمـدا عـن مـساعدة شـخص فقتلـه اللـصوص، 

كا فيهـا ولـو من يعلم جبرمية وال يبلغ عنها أو من يشاهد جرمية وال مينعها ال يعـد شـري وأ
  .قصد تسهيل وقوعها وأدى بذلك إليه فعال

 بـالطريق بقـصد قتـل بعـض وضـعتكذلك الشخص الذي ميتنع عن رفـع أحجـار 
املـــارة ال يـــصلح امتناعـــه ألن جيعـــل منـــه شـــريكا يف القتـــل مـــع اللـــصوص الـــذين يرتكبـــون 

بقـصد هذه اجلرمية على مرأى منه، أو مع األشخاص الذين وضعوا األحجـار يف الطريـق 
  .2قتل بعض املارة
 شـاهد شـخص جرميـة ترتكـب وكــان قـادرا علـى منعهـا ومل مينعهـا ال يعــد اوعليـه إذ

ـا، وهـذا املثـال اسـتند عليـه شريكا فيها، ولو كان امتناعه بقصد متكني اجلاين مـن  ارتكا
  .3 على عدم وجود اشرتاك عن طريق االمتناعل املصري للتدلياء القانونفقهبعض 

                                                             
1 LEVASSEUR et DOUCET (J.P),Droit pénal appliqué, Droit pénal général, 
et Cujas, P211. 

 دار النهــضة العربيــة، ،– دراســة مقارنــة –حممــد رشــاد أبــو عــرام، املــساعدة كوســيلة للمــسامهة التبعيــة يف اجلرميــة : مقتــبس عــن
 .583 ، ص2003، القاهرة

 .585حممد حسين أمحد الصواف، مرجع سابق، ص  2
 – دراسـة مقارنـة –عبد الفتاح مـصطفى الـصيفي، االشـرتاك بـالتحريض ووضـعه يف النظريـة العامـة للمـسامهة اجلنائيـة : أنظر 3

 .82ص ، نهضة العربية، القاهرةدار ال
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ـــذا االجتـــاه مؤكـــدا علـــى عــــفقـــه والقـــضاء يف فرنـــسا إىلوقـــد ذهـــب ال دم  األخــــذ 
تــــصور االشــــرتاك يف جــــرائم االمتنــــاع، وســــندهم يف ذلــــك أن االمتنــــاع لــــيس لــــه فاعليـــــة 

 سـبب ه يـسوغ القـول بأنـ، فكيـف1 والعـدم ال ينـتج سـوى العـدم، فهو عدم وفـراغ،سببية
  .2لنتيجة إجيابية

 أي أن ،لـب أن يكـون فعـل االشـرتاك إجيابيـااعد التـشريع اجلنـائي الفرنـسي تتطفقو
الـسلوك الــذي تقــوم بــه املــسامهة جيــب أن يتمثـل يف فعــل إجيــايب والــذي علــى ضــوئه يقــوم 

  .االشرتاك
  :اثنتنيوهذه القاعدة األساسية اليت أقرها التشريع تؤدي إىل نتيجتني 

ة الـــسلبية أن املـــسامه: والثانيـــةال ميكـــن املعاقبـــة علـــى االشـــرتاك الـــسليب، : األولـــى
بواسـطة التــسرت ال ميكـن اعتبارهــا مكونـة لوســيلة اشـرتاك يف اجلرميــة الـيت مل يقــع منعهــا يف 

 حبيــث ،ســاير القـضاء الفرنـسي الفقــه يف ذلـك .3حـني كـان جيــب أن يقـع مثـل هــذا املنـع
اء  بأنــه ال يعــد شــريكا يف تعــد وإيــذ–ك  تطبيقــا لــذل–قــضت حمكمــة الــنقض الفرنــسية 

و شـــهد ارتكـــاب أ جرميتـــه فلـــم يفعـــل شـــيئا ملنعـــه، ارتكـــاباعـــل علـــى مـــن علـــم بعـــزم الف
قــضت كــذلك بأنــه ال يعــد شــريكا يف ســرقة مــن شــاهد و .اجلرميــة دون أن يبــدي اعرتاضــا

ــين عليــه، وكــان يف اســتًاســارق طاعته أن حيــول دون إمتــام  حيــاول االســتيالء علــى حقيبــة ا
  .4لكنه التزم موقفا سلبيا حمضاالسرقة 

                                                             
1 VIDAL MAGNOL, Cours de droit criminel et des sciences pènitentaiares, T 1, 1947, 
P709. 
2 DONNE DIEU de VABRES, Traité élémentaire de droit criminel et de législation 
pénale comparée, Paris, 1947, P 72. Garçon, op, cit, P 67. 

، 2003معــة القــاهرة، لة دكتــوراه، جا، رسـاحممــد أمحــد مـصطفى أيــوب، النظريــة العامــة لالمتنـاع يف القــانون اجلنــائي: نظـرأ 3
  .186ص 

4 Crim, 19 Janv 1974. 
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ا بــأن ســكرتري نقابــة عماليــة ال يــسأل كــشريك باملــساعدة يف جــرائم وقــضت أيــض
اعتــداء وعنــف ارتكبهــا عمــال أعــضاء يف النقابــة اضــربوا عــن العمــل ضــد عمــال آخــرين 
ـرد أنــه مل حيــل دون ارتكـاب هــذه األفعــال،  أعـضاء يف النقابــة كـذلك رفــضوا اإلضــراب 

ل لـه ذلـك  يف النقابـة ختـوهعلـى الـرغم مـن أن ذلـك كـان يف نطـاق سـلطته، وكانـت صـفت
  .1رضه عليهبل تف

 إيطاليـا إىل تأييـد هـذا االجتـاه، حيـث أنـه ينكـر مـن اء مـن الفقهـكما يذهب فريق
إمكــان قيــام املــسامهة الــسلبية لــصعوبة إثبــات الــركن املعنــوي، فبعــضهم يرجــع الــسبب إىل 

 ال عقـاب عليهـا انعدام القصد اجلنائي، والبعض اآلخر يـرى أن املـسامهة بطريـق االمتنـاع
  .2وال ميكن جترميها ما دام ال ميكن أن نقابل فيها فعال إجيابيا وال إرادة

 ني اإليطــالياء مــن الفقهــوفريــق نيومنــه فاالجتــاه الــسائد يف الفقــه والقــضاء الفرنــسي
  .يذهب إىل أن االشرتاك يكون بفعل إجيايب دائما وال ميكن أبدا أن يكون بفعل سليب

   . قيام االشتراك بطريق االمتناع مذهب إنكار/ثانيا
 شـــرطا أن تكـــون عـــن تإن املـــذهب التقليـــدي موضـــع للنقـــد كـــون املـــساعدة ليـــس

ــا تتحقــق إ بــل ،طريــق إمــداد الفاعــل بالوســائل واإلمكانيــات الــيت مل تكــن متــوفرة لديــه
هـــذه املـــساعدة الـــسلبية قـــد  كانـــت تعـــرتض تنفيـــذ اجلرميـــة، فكـــذلك بإزالـــة العقبـــات الـــيت

  .3 بعض الظروف أجدى للفاعل من املساعدة اإلجيابيةتكون يف
 اشــرتاك بطريــق امتنــاع مــىت ىس هنــاك مــا مينــع مــن مؤاخــذة شــخص علــوعليــه لــي

ســاهم بنــشاطه الــسليب يف حــصول النتيجــة وكــان راغبــا فيهــا، كاخلــادم الــذي يــرتك البــاب 
  .مفتوحا لتسهيل السرقة

                                                             
1Crim, 23 Five, 1974. 

  .313حممود جنيب حسين، املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية، مرجع سابق، ص : مقتبس عن
  .186 أيوب، مرجع سابق، ص حممد أمحد مصطفى 2
  .586حممود جنيب حسين، املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية، مرجع سابق، ص  3
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ب أن يكـون علـى عاتقـه التـزام ويشرتط البعض لذلك توافر صلة السببية، إىل جان
مبنــــع اجلرميــــة، وأن يكــــون إحجامــــه عــــن املنــــع راجعــــا ال إىل إمهــــال وإمنــــا إىل كونــــه قــــصد 

  .1بذلك اإلحجام تيسري وقوع اجلرمية واملساعدة عليها
 ٌوم بـــه املـــسامهة يف اجلرميـــة مـــردودفـــالقول بـــأن االمتنـــاع عـــدم وفـــراغ وبالتـــايل ال تقـــ

ة للسلوك اإلنساين، يضم عنـصرا إجيابيـا هـو اإلرادة املتجهـة عليه، ذلك أن االمتناع صور
  .على حنو معني

وهــو بالتـــايل وســـيلة إىل بلـــوغ غايـــة يف العــامل اخلـــارجي، وكـــل ذلـــك حيـــول دون أن 
يوصــف بأنــه ظــاهرة ســلبية، إذ يــصدم املنطــق أن تــضم ظــاهرة ســلبية مــن بــني عناصــرها 

ن املـــادي، باعتبـــاره ســـلوكا إنـــسانيا فهـــو ظـــاهرة إجيابيـــة، ولـــيس االمتنـــاع جمـــردا مـــن الكيـــا
يـصدر إزاء ظــروف ماديــة معينــة، وميثــل تــصرف صــاحبه يف مواجهتهــا، وملــا كــان الــسلوك 
اإلنـــساين يف كـــل صـــور، واعيـــا مـــدركا، فهـــو يفـــضل هـــذه الـــصفة يكتـــسب ســـيطرة علـــى 

 ذلـــك القـــول بـــأن هـــذه ه، ويوجههـــا إىل غايتـــه، فيكـــون مـــؤدىالظـــروف املاديـــة احمليطـــة بـــ
صل ذلـــك إىل يـــظـــروف تنـــسب إليـــه باعتبارهـــا بعـــض وســـائله إىل إدراك هـــذه الغايـــة، وال

  .حد اندماج هذه الظروف فيه، واكتسابه منها طابعا ماديا
لـــسلوك اإلنـــساين تـــرب صـــورة لفـــإذا حـــددت طبيعـــة االمتنـــاع علـــى هـــذا النحـــو، واع

لـيس مثـة يضم عناصر إجيابية، ويـستمد مـن الظـروف الـيت صـدر فيهـا خـصائص ماديـة، ف
  .2ما حيول دون أن تكون هناك مسامهة عن طريق االمتناع

 بإمكانيـة تـصور االشـرتاك بطريـق االمتنـاع بـشرط إىل اإلقرار أملانيا يذهب الفقه يف
  .3أن يكون هناك التزام قانوين على عائق املمتنع بالتدخل للحيلولة دون وقوع اجلرمية
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ستخلص منهـا الواجـب القـانوين ويستخلص هذا الواجب من ذات املصادر اليت ي
الذي يعد أحد عناصر االمتناع، ويتعني أن يتضمن احلكـم بإدانـة املـتهم باعتبـاره شـريكا 
باملـــساعدة عـــن طريـــق االمتنـــاع بيانـــا واضـــحا للفعـــل اإلجيـــايب الـــذي كـــان ملتزمـــا بإتيانـــه، 

لك وكـــان مـــن شـــأنه احليلولـــة دون ارتكـــاب اجلرميـــة، ويتعـــني أن يتـــضمن هـــذا احلكـــم كـــذ
  .1إثباتا لتوافر عالقة السببية بني االمتناع واجلرمية

وتطبيقا لذلك اعترب احلـارس املكلـف مبراقبـة مـسجونني يعملـون يف خـارج الـسجن 
ـا، كمـا كانـت شريكا باملساعدة يف جرمية سرقة ارتكبها أحـدهم وامتنـع عـن احليل ولـة دو

  . وظيفتهتاتقضي بذلك واجب
إنــه لكــي ميكــن اعتبــار "كمــة العليــا اإليطاليــة بقوهلــا ونفــس االجتــاه ذهبــت إليــه احمل

 مـــــن قـــــانون العقوبــــــات 110االمتنـــــاع العمـــــدي مـــــسامهة يف اجلرميـــــة بنــــــاء علـــــى املـــــادة 
اإليطــايل، ينبغــي أن يكــون هنــاك واجــب قــانوين مينــع حتقــق لنتيجــة غــري املــشروعة، ورغــم 

نـع الــشخص عــن اإلتيــان ذلـك فــإن امللــزم قانونــا ذلـك الواجــب ال مينــع حتققهــا، أو أن ميت
لـــن يكـــون هنـــاك قـــصد حيـــث ، ل تنفيـــذ هــذه اجلرميـــةبفعــل معـــني وامتناعـــه هـــذا قـــد ســـه

ن بـصدد مـسامهة جنائي عمدي، أي إرادة واعية يف املسامهة يف تنفيـذ اجلرميـة، وإمنـا نكـو
  .2"ة ال تكون مسامهة جنائية يف اجلرمية النعدام الركن املعنويسلبية أو واقعة سلبي

 مـــــن قـــــانون 40املـــــادةقـــــضت بـــــشأن  آخـــــر حملكمـــــة الـــــنقض اإليطاليـــــة رقـــــراويف 
إن عـــدم منــــع نتيجــــة معينــــة مـــن جانــــب مــــن عليــــه : " برابطــــة الــــسببيةاملتعلقــــةالعقوبـــات 

واجــب قـــانوين مينعهـــا يعـــادل إحـــداثها، ومـــن حيــث رجـــل الـــشرطة فإنـــه مبقتـــضى اللـــوائح 
ي عليــــه دائمـــا واجــــب اخلاصـــة بالـــشرطة يعتــــرب دائمـــا يف حالــــة خدمـــة، ذلــــك أن الـــشرط
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 يف حلظـة وقـوع اجلرميـة يف فـرتة إجـازة، ويـساهم يف  كـانقانوين مينع حتقق اجلرمية حىت ولـو
  .1"اجلرمية نفسها إذا مل يرد منعها

 علـــى نــــصوص املــــسامهة اجلنائيــــة يف التــــشريع الرجوع إىل كــــال الــــرأيني، وإســــقاطهبـــ
 لــيس يف عباراتـه مــا يفيــد بــأن  إذ؛ جنــد الــنص عامـا غــري مقيــد42 و 41اجلزائـري املــادة 

القـانون يــستلزم أن تكـون وســائل االشــرتاك إجيابيـة، وبالتــايل لــيس هنـاك مــربر لتخصيــصه 
 والقـول بغــري .دون مقتـضى أو بغـري خمــصص وقـصره علــى الوسـائل اإلجيابيـة دون الــسلبية

ذلــك يــؤدي إىل تأويــل للــنص، واجتهــاد يف غــري موضــعه، وجمافــاة لقــصد الــشارع، ذلــك 
ـا إجيابيـة فقـط ملـا أعـوزه الـنص علـى أن  املشرع لو أراد أن حيدد نـوع وسـائل االشـرتاك بأ

ذلك صـراحة، ولكنـه كونـه تـرك الـنص عامـا مطلقـا فمـن مث يكـون مـن املنطقـي أن يتـسع 
  .النص ليشمل الوسائل اإلجيابية والسلبية معا

يـــــق ضــــف إىل أن مــــا يقولــــه أصــــحاب املــــذهب التقليــــدي مــــن أن االشــــرتاك بطرأ
 ذلـــك أن فكــــرة ؛االمتنـــاع ال ميكـــن حتققــــه لـــصعوبة إثبـــات القــــصد اجلنـــائي مـــردود عليــــه

ـا شـيء آخـر، ويف معـىن آخـر  اإلثبـات لظـاهرة معينـة شـيء، وإمكانيـة وجـود الظـاهرة ذا
 ولـذلك فإنـه مـن يكـون مـن .صعوبة اإلثبات شيء والتكوين القانوين للجرمية شيء آخر

ا صعبة اإلثباتغري الصواب إنكار وجود ظاهرة    .2معينة لكو
 وبالتـــايل فلـــيس لالمتنـــاع ، والعـــدم ال حيـــدث شـــيئا،م بـــأن االمتنـــاع عـــدمهلوقـــوأمـــا 

ــا ترتكــب  فاعليــة ســببية فهــو قــول مــردود عليــه كــون اجلرميــة كمــا ترتكــب بفعــل إجيــايب فإ
 .ف التــشريعات املختلفــةواقـممــن  ذلـك علــىبفعـل ســليب وال أحـد ينكــر ذلـك، وال أدل 

قه الفرنسي على الرغم من تبنيه الرأي األول وتبعه يف ذلك القـضاء إال أنـه مل يأخـذ فالف
بــذلك علــى إطالقــه بــل عــاد ليأخــذ بــالرأي الثــاين يف العديــد مــن أحكامــه، فقــد جــاء يف 
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 حمكمـــة الـــنقض الفرنـــسية إدانـــة مـــدير فـــرع أحـــد البنـــوك بوصـــفه شـــريكا يف قـــراراتأحـــد 
البنـك علـى أحــد العمـالء، نظــرا ألن املـدير مل يتخــذ جرميـة النـصب الــيت ارتكبهـا صــراف 

أي إجراء من شأنه إزالة الوهم الذي خلقـه الـصراف لـدى العميـل، مـع أنـه قـد جـرى يف 
  .1حضوره ومل حيرك ساكنا

 يف سيتــضح علــى حنــو مــا –املــسامهة الــسلبية ميكــن تــصورها بكــل صــورها فوعليــه 
ـا كمـا ميكـن قيامهـا–املطالب املوالية  قيامهـا يف  بالنـسبة للجرميـة اإلجيابيـة ميكـن  ذلك أ

ممــا جيعــل القاضــي  ذلــك  يــذكر ذلــك صــراحة إال أنــه مل ينــفجلرميــة الــسلبية، واملــشرع ملا
أخذ مبا ذهب إليه الـرأي الثـاين، أي إمكانيـة تطبيـق أو تـصور االشـرتاك بطريـق اجلزائري ي

  .االمتناع وهو األقرب إىل الصواب
  الثالث الفرع

  .اعنمة الجنائية في الجريمة التي تتم باالمتصور المساه
 األول إىل أهــــم االجتاهــــات الــــيت تناولــــت مــــسألة املــــسامهة الفــــرعرض يف تعــــال بعــــد

باالمتنــــاع، حبيــــث أثــــارت هــــذه املــــسألة جــــدال فقهيــــا واســــعا كــــان لــــه انعكاســــاته علــــى 
 األخــذ التــشريعات املختلفــة، وكــذا أحكــام احملــاكم متوصــلني بــذلك إىل ضــرورة القــول أو

ني الفعــل مــسألة املــسامهة الــسلبية، علــى اعتبــار املــساواة املطلقــة بــ باملــذهب احلــديث يف 
حاول يف هــــذا وســــأوبالتــــايل وجــــود مــــسامهة بطريــــق االمتنــــاع، ، اإلجيــــايب والفعــــل الــــسليب

 التعرض ألهم صور املسامهة الـسلبية وذلـك باسـتعراض كـل صـورة علـى حـدى مـن الفرع
 بــذلك الــصور املنــصوص عليهــا يف قــوانني العقوبــات مركــزا بــذلك صــور املــسامهة املقــصود

 قــــانون العقوبــــات اجلزائــــري، ولعلــــين سأقتــــصر علــــى دراســــة صــــوريت دوامــــعلــــى نــــصوص 
  .–ًاثاني–، والفاعل املعنوي يف جرائم االمتناع –ًأوال–التحريض يف جرائم االمتناع 
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  .جرائم االمتناع  التحريض في/ًأوال
آخـر إىل ارتكـاب اجلرميـة إمـا خبلـق  خص وهو احملـرض بـدفعالتحريض هو قيام ش 

ـــا، وإمــا بإزالــة تــردد كـــان  ــا يف ذهنــه ابتــداء، وإمــا بتقويـــة عــزم ضــعيف علــى ارتكا فكر
ا   .يعرتيه عن طريق ارتكا

ويكتــسب التحــريض أمهيــة كــربى يف الدراســات اإلجراميــة باعتبــاره أصــل املـــشروع 
" الـرأس املـدبر"ه يف بعـض احلـاالت يكـون احملـرض هـو اإلجرامي وبداية تداعياته، حىت أن

  .1شروع أو الذهن املوجه ملن يقومون بتنفيذه ماديامللذلك ا
، وذلـــك عـــن الــشريك باســتقاللية جتـــرمي أفعــال احملــرض  املـــشرع اجلزائــريخــذقــد أو

ف نأخـــذا بنظريـــة التجـــرمي املـــستقل للـــشريك واحملـــرض خالفـــا للمـــشرع الفرنـــسي فقـــد صـــ
االتحــــريض مــــن   وهلــــذا يــــشرتط لقيــــام .بــــني صــــور االشــــرتاك وليــــست جرميــــة قائمــــة بــــذا

 شـخص مـن األشـخاص  إىلالتحريض أن يكـون هنـاك فكـرة أو إحيـاء مـن طـرف احملـرض
 وقــــد حـــصر املـــشرع الفرنـــسي وســــائل .بـــاقرتاف جرميـــة معينـــة، بــــصورة تـــؤثر علـــى إرادتـــه

عــــــد والتهديــــــد وســــــوء  مــــــن قــــــانون العقوبــــــات يف اهلبــــــة والو60/1التحــــــريض يف املــــــادة 
  .2استغالل السلطة والتحايل والتدليس

 التحــــريض تبنــــاه صــــورةونفــــس املنحــــى يف مــــسألة التوســــعة مــــن دائــــرة التجــــرمي يف 
  .السابقة الذكرج . ع.  ق41 املادة وهو ما نصت عليهاملشرع اجلزائري، 

ومنــــه فاملــــشرع قــــد توســــع يف حتديــــد وســــائل التحــــريض لتــــشمل إســــاءة اســــتعمال 
ة، أي حتــــريض مــــن لــــه واليــــة علــــى النــــاس أو علــــى مــــن حتــــت واليتــــه، أو إعطــــاء الواليــــ

تعليمات الرتكاب اجلرمية باإلضافة إىل معاقبـة كـل توجيـه صـادر مـن شـخص الرتكـاب 

                                                             
  .458 ص ،2004ر النهضة العربية، القاهرة،   ، دا- القسم العام–الل، قانون العقوبات املصري بأمحد عوض : أنظر 1
، الـشركة الوطنيـة للنـشر والتوزيـع، الطبعـة – األحكام العامة للجرمية –لعقوبات اجلزائري رضا فرج هينا، شرح قانون ا: أنظر 2

 .31، ص 1976الثانية، 
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اجلرميــة ســواء اســتعمال نقــود معنــوي أو أديب أو إعطــاء تعليمــات باســتعمال التحايــل أو 
  .التدليس اإلجرامي

وافر األفعـال املـشار إليهـا فحـسب بـل البـد مـن ت يكفي ولقيام جرمية التحريض ال
تــوافر نيــة الــدفع إىل القيــام باجلرميــة، والــيت ميكــن استخالصــها مــن طبيعــة التحــريض، أي 

  .انصراف نية احملرض إىل دفع احملرض إىل ارتكاب جرمية معنية
ة والعنــصر الثالــث الــذي يتطلبــه القــانون لقيــام مــسؤولية احملــرض وجــود عالقــة ســببي

بني فعل احملرض والنتيجة اإلجرامية الـيت حـدثت أي أن الوسـيلة الـيت اسـتخدمها احملـرض 
ـا احملـرض  شخـصا – أ – فلـو حـرض .كانت سـببا مباشـرا يف حـدوث اجلرميـة الـيت قـام 

 فـــال ميكــــن مــــساءلة ، للقيــــام جبرميـــة ســــرقة، وقـــام هــــذا األخــــري جبرميـــة قتــــل– ب –وهـــو 
 .ن فعله مل يكن سببا حلدوث جرمية القتل ذلك أ؛احملرض عن هذه اجلرمية

والتحــريض قــد يــتم بنــشاط إجيــايب أو بامتنــاع، وقــد يكــون مباشــرا أو غــري مباشــر، 
 كمـا قـد يتخـذ مظهـرا كـالقول أو الكتابـة أو ،وكذلك قـد يكـون فرديـا وقـد يكـون مجاعيـا

  .اإلشارة
 شـخص كمـا أن االمتنـاع التحريـضي قـد يكـون لـه مـن القـوة حيـث يـؤثر ذهنيـا يف

 طريقــا - واحلالــة هــذه -يـؤدي بــه إىل أن يرتكــب عمـال إجراميــا، فيــصبح ذلــك االمتنـاع 
  .1عاديا للتحريض

فالطبيب الذي مل جيب على األسئلة اليت تلقيها ابنـة املريـضة الـيت يعاجلهـا بالنـسبة 
ا امللحـــة عـــن صـــحة أمهـــا، ومـــدى األمـــل يف شـــفائها مـــن مرضـــها  رغـــم أن ،الستفـــسارا

م علم اليقني أنه يف عدم طمأنته هلا ما جيعلها تقطـع بـأن مـرض أمهـا ال بـرء الطبيب يعل
يف هــذه احلالـة قــد يقــال أن .  يـدفعها إىل قتــل أمهـا لكــي ترحيهـا مــن آالم املـرض، ممــامنـه

                                                             
 .218، مرجع سابق، ص مزهر جعفر عبد 1



  صور جريمة االمتناع وتطبيقاتها : الفصل الثاني
  

- 121 - 

امتنـاع الطبيـب عـن أن جييـب عـن استفـسارات بنـت املريـضة علـى مـا فيـه إخـالل بواجبـه 
  .1ى القتل بطريقة سلبيةالقانوين ينطوي كذلك على حتريض عل

ولقــــد وضــــع القــــضاء اهلنغــــاري ضــــوابط معينــــة مــــن أجــــل عديــــد حقيقــــة تــــصرف 
املــساهم التبعــي كمحــرض يف جرميــة االمتنــاع عــن تقــدمي املــساعدة يف حــوادث الــسيارات 
عنــــدما يــــساهم الراكــــب مـــــع الــــسائق يف تــــرك الــــشخص الـــــذي حتــــرض حلادثــــة دهـــــس، 

 مــن) املــساهم(فــإذا مل يطلــب الراكــب  املــصاب، فــافرتض أوال أن الــسيارة مل تقــف لنقــل
 أو أنــه طلـب مــن الــسائق ًق تــرك املـصاب أي مل يبــدر منـه رأي فإنــه يعتــرب مـسامها،الـسائ

  .الوقوف ولكن األخري مل يفعل فإن الراكب ال يعترب مسامها
عـدم " :في إىل القـول يف هـذه املـسألةيويذهب الدكتور عبـد الفتـاح مـصطفى الـص

ر االشـــرتاك بـــالتحريض الـــيت مل تـــتم بطريـــق ســـليب وبـــني صـــورتني أخـــريني اخللـــط بـــني صـــو
 وبــني صــورتني أخــريني يعتــرب التحــريض قــد مت ،يعتــرب التحــريض فيهمــا قــد مت بطريــق ســليب

فـــي الـــصورة األوىل حيـــضر شـــخص أثنـــاء تنفيـــذ اجلرميـــة ويكـــون حـــضوره ف .بطريقــة إجيابيـــة
 إذ اقتـــصر دوره علـــى ؛يب بـــالتحريضنتيجـــة تـــدبري ســـابق هنـــا نكـــون بـــصدد اشـــرتاك إجيـــا

تعزيــــز العــــزم اجلرمــــي لــــدى الفاعــــل األصــــلي دون أن يباشــــر أي نــــشاط يتعلــــق بالتنفيــــذ 
ا   .2"املادي للجرمية، أو باألعمال املادية املتصلة 

 وبـدون أن ،ويف الصورة الثانية حيـضر شـخص أثنـاء تنفيـذ اجلرميـة دون تـدبري سـابق
 ويكـــون مــن شـــأن حــضوره تقويــة العـــزم اإلجرامــي لـــدى ،يكــون ملزمــا مبنـــع وقــوع اجلرميــة

 وعــن رغبــة يف تقويــة عــزم املنفــذ ،وقفــه هــذاعــل األصــلي، ويــتم ذلــك عــن علــم منــه مبالفا
ىت ولـــو مل يـــتكلم  يف هـــذه الـــصورة نكـــون بـــصدد اشـــرتاك إجيـــايب بـــالتحريض، حـــ.للجرميـــة

 عنــــه أفــــصحوتربيــــر ذلــــك أن التحــــريض وقــــد . نــــه إشــــارة أو حركــــةاحملــــرض أو تــــصدر م

                                                             
 .85عبد الفتاح مصطفى الصيفي، االشرتاك بالتحريض، مرجع سابق، ص  1
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، ومــا الزمتـــه مــن مالبــسات خاصـــة  ومـــا أحــاط بــه مـــن ظــروف،حــضور هــذا الــشخص
  .كل هذا يكون املركز اإلجيايب يف التحريض... به

وعلى هذا األساس يعتـرب شـريكا بـالتحريض اإلجيـايب مـن يـرى شخـصا يقتـل غرميـا 
، ويـــضع هلمـــا ويقـــف أثنـــاء القتـــل عـــن رغبـــة منـــه يف تعزيـــز العـــزم اإلجرامـــي لـــدى القاتـــل

القاتل هذا املوقـف يف اعتبـاره، وتربيـر ذلـك أن القاتـل إمنـا يكـون قـد أقـدم علـى ارتكـاب 
  .اجلرمية يف ظروف نفسانية أقوى من ذي قبل

إذا انتفـــى التـــأثري ينتفـــي التحــريض  أنــه – مـــن ناحيــة أخـــرى –ويرتتــب علـــى هــذا 
ىت علـم بـه ولكنـه مل مـ السليب ملوقف احملرض، ويتحقق مىت مل يعلم القاتل مبوقفه هـذا أو

رتاك يف التحـــريض، وذلـــك لتخلـــف حيفـــل بـــه، فـــإن مـــؤدى هـــذا انتفـــاء القـــول بوجـــود اشـــ
  .1ة السببية اليت تؤسس عليها كل صور املسامهة اجلنائيةرابط

بعــــدما تعرضــــت لــــصورة التحــــريض يف جــــرائم االمتنــــاع انتقــــل إىل دراســــة الفاعــــل 
  .تناعاملعنوي يف النقطة املوالية يف جرائم االم

   : الفاعل المعنوي في جرائم االمتناع/ثانيا
 آخـــر ويكـــون هـــذا الـــشخص اآلخـــر  جرميـــة بواســـطة شـــخصقـــد يرتكـــب شـــخص

  .غري أهل لتحمل املسؤولية اجلنائية أو حسن النية
وهنا يكون هذا الغري مبثابة أداة يف يد اجلاين يـستعني بـه أو يـسخره للقيـام بالفعـل 

ـين عليـه : ذلـكالتنفيـذي حلـسابه، ومـن أمثلـة  مـن يـضع الـسم يف حلـوى ويوصـلها إىل ا
أو مـن حيـرض جمنونـا . 2 للقتـل بالـسمًمعنويـافـاعال  فإنـه يعـد بواسطة شـخص سـليم النيـة

                                                             
 .87عبد الفتاح مصطفى الصيفي، املرجع السابق، ص  1
، اجلـــزء األول النظريـــة العامـــة للجرميـــة، مطبعـــة – القـــسم العـــام –عبـــد العظـــيم مرســـي وزيـــر، شـــرح قـــانون العقوبـــات : أنظـــر 2

 .538، ص 2011التاسعة، طبعة ال، مصر التحرير،



  صور جريمة االمتناع وتطبيقاتها : الفصل الثاني
  

- 123 - 

علـى قتــل غرميــه فيقتلــه، أو مــن حيمــل طفــال علـى حــرق منــزل فيــضرم النــار فيــه بنــاء علــى 
  .هذا اإلغراء

نـون أو الـصغري أو الـشخص حـسن ففي هذه األمثلة وقع الفعـل اإلجرامـي مـن ا
 ولكــن اجلرميـة وإن وقعـت ماديــا ممـن هــو ،النيـة، وهـم غــري أهـل لتحمـل املــسؤولية اجلنائيـة

ــــا معنويـــا وقعـــت مــــن شـــخص دفعهـــم إليهــــا  غـــري أهـــل لتحمــــل املـــسؤولية اجلنائيـــة إال أ
 .1رميــةلتنفيــذ اجل" األداة"وســخرهم لتنفيــذ إرادتــه اإلجراميــة علــى حنــو كــانوا فيــه يف حكــم 

  .2ج. ع.  ق45 املشرع اجلزائري يف قانون العقوبات يف املادة ه أقروهو ما
اإلمجاع علـى حتقـق فكـرة الفاعـل املعنـوي بـني أغلـب التـشريعات وارد يف كان وإن 

 ، بالنــسبة جلــرائم االمتنــاعمتحققــافلــيس ذلــك . اجلــرائم اإلجيابيــة، وكــذلك الفقــه اجلنــائي
ففريــق . ن تطبيــق نظريــة الفاعــل املعنــوي علــى هــذه اجلــرائمفقــد تباينــت آراء الفقــه يف شــأ

  .أنكر تطبيقها، وفريق آخر رأى إمكانية تطبيقها
I- القائـــل بعـــدم صـــالحية نظريـــة الفاعـــل املعنـــوي للتطبيـــق علـــى : الفريـــق األول

 مــن الفقــه إىل القــول بــأن نظريــة الفاعــل املعنــوي ال الفريــقجــرائم االمتنــاع، يــذهب هــذا 
  : ورأوا تأيدا ملذهبهم وجوب التفرقة بني وضعني،عة جرائم االمتناعتتفق مع طبي

يتمثــل فيــه امتنــاع اجلــاين يف إحجامــه عــن التــدخل للحيلولــة : الوضــع األول -1
دث كــــــأثر لــــــسلوك شــــــخص غــــــري أهــــــل دون حــــــدوث نتيجــــــة إجراميــــــة توشــــــك أن حتــــــ

ق اجلــاين للمــسؤولية أو حــسن النيــة، ففــي هــذا الوضــع إذا وجــد واجــب قــانوين علــى عــات
 ال ،بالتـدخل للحيلولـة دون حــدوث هـذه النتيجــة فهـو يعتــرب فـاعال ماديــا جلرميـة االمتنــاع

  .فاعال معنويا هلا ويف هذا الوضع ال يكون هناك حمل لتطبيق نظرية الفاعل املعنوي

                                                             
 .500علي عبد القادر فهوجي، مرجع سابق، ص  1
كــل مــن حيمــل شخــصا ال خيــضع للعقوبــة بــسبب وضــعه أو صــفته الشخــصية علــى : "ج علــى أنــه-ع- ق45نص املــادة تــ 2

  ".ارتكاب جرمية يعاقب بالعقوبة املقررة هلا
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ــا الــدواء املوصــوف : مثاهلــا إذا أخطــأ صــيديل فــأعطى شخــصا مــادة ســامة علــى أ
املــادة ســوف يعطيهــا للمــريض مث تبــني احلقيقــة، ولكنــه امتنــع عاملــا بــأن مــن تــسلم هــذه 

خـالل الوقـت املناسـب عـن إخطـار مـن تـسلم املـادة أو املـريض بـصفة هـذه املـادة فمـات 
 وإمنـا هـو فاعــل مـادي جلرميـة قتــل ،املـريض نتيجـة تناوهلـا فالــصيديل ال يعتـرب فـاعال معنويــا

 حتقيــــق النتيجــــة اجلرميــــة، وال ذلــــك أن االمتنــــاع الــــذي صــــدر عنــــه قــــد أدى مباشــــرة إىل
يصدق عليه أنه سخر الشخص الـذي تـسلم املـادة يف إحـداث النتيجـة، ألنـه كـان وقـت 
إعطائهــا لــه جــاهال حقيقتهــا، وحينمــا تبينــت لــه احلقيقــة كانــت عالقتــه بــذلك الــشخص 

  .1 للقول بأنه سخرهًمنقطعة ومل يكن حمال
جيابيـــا حـــال عـــن طريقـــه  يفـــرتض أن شخـــصا ارتكـــب فعـــال إ:الوضـــع الثـــاني -2

  . أنه محله على االمتناع عن هذا السلوكأي سلوك معني، إتيانبني شخص وبني 
شــخص األب الــذي يريــد أن ينقــذ ابنــه الــذي يوشــك علــى الغــرق فيحــول : مثاهلــا

  .بينه وبني ذلك
 هذا الـرأي أنـه ال ميكـن القـول يف هـذا الوضـع بوجـود فاعـل معنـوي جلرميـة وفحوى
يوجــد فاعــل معنــوي جلرميــة إجيابيــة علــى أســاس أن نــشاطه قــد اختــذ صــورة امتنــاع، وإمنــا 

إجيابية متثلت يف الفعل الذي صدر عنـه لتحقيـق هـذا املنـع، وال فـرق بـني موقفـه وموقـف 
شــخص آخــر يغــرق القــارب الــذي يــستقله األب ملنعــه مــن إنقــاذ ابنــه الــذي يوشـــك أن 

  .يغرق
يـة كبـرية، إذ أن نفـي اعتبـار املـتهم ويضيف أنصار هذا الرأي أن لوجهة نظرهم أمه

مــسؤوال عــن جرميــة امتنــاع يف هــذا الوضــع، واعتبــاره مــسؤوال عــن جرميــة إجيابيــة يعــين أن 

                                                             
 رســـالة دكتـــوراه، كليـــة احلقـــوق، جامعـــة – دراســـة مقارنـــة –فوزيـــة عبـــد الـــستار علـــي، املـــسامهة األصـــلية يف اجلرميـــة : أنظـــر 1

 .359القاهرة، ص 
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هــذه اجلرميــة قــد يــسأل عنهــا أي شــخص دون اشــرتاط تــوافر واجــب قــانوين علــى عاتقــه 
  .1يلزمه بالتدخل

ذي فرضـه القـانون كما يذهب هذا الفريق إىل أن اإلحجـام عـن القيـام بـااللتزام الـ
علــــى املنفــــذ املــــادي للجرميــــة حــــسن النيــــة ال ميكــــن تعليلــــه خبــــضوعه الســــتغالل الفاعــــل 
املعنـــوي لـــه أو تـــأثره بـــه، ألن ذلـــك لـــيس مـــن شـــأنه أن حيـــول دون ترتيـــب املـــسؤولية غـــري 

  .2العمدية يف حقه إذ امتنع ولو حبسن نية
II- تطبيــــق علــــى جــــرائم القائــــل بــــصالحية الفاعــــل املعنــــوي لل: الفريــــق الثــــاني
يـــذهب هـــذا الفريـــق إىل األخـــذ بنظريـــة الفاعـــل املعنـــوي يف جـــرائم االمتنـــاع يف . االمتنـــاع
  :حالتني

،  قــــانوين بالقيــــام بعمــــلعــــل املعنــــوي يقــــع علــــى عاتقــــه التــــزامإذا كــــان الفا: األوىل
 فــأدى ذلــك إىل أن ارتكــب شــخص آخــر غــري مــسؤول أو حــسن ، القيــام بــهفــامتنع عــن
  . عليه النتيجة اإلجراميةتأو االمتناع الذي ترتبالنية الفعل 
أن يرتكـب الفاعـل املعنـوي نـشاطا إجيابيـا يرتتـب عليـه امتنـاع شـخص غـري : الثانية

 فرتتــــب علــــى هــــذا االمتنــــاع حــــدوث ، القيــــام بفعــــل معــــنينمــــسؤول أو حــــسن النيــــة عــــ
ه النتيجــــة اإلجراميــــة، مثــــال ذلــــك أن يوجــــد مــــريض يف حالــــة خطــــرية تقتــــضي أن تعطيــــ

املمرضة احلقنة أثنـاء الليـل فيـسقيها الـوارث احملتمـل هلـذا املـريض دواء منومـا فيرتتـب علـى 
  .3ذلك أال تعطي املريض احلقنة أثناء الليل فيموت

مـا ميكـن استخالصـه مـن كـال الـرأيني أنــه ال مـانع مـن القـول بقيـام نظريـة الفاعــل و
 إال يف حالـــة واحـــدة وهـــي حالـــة املعنـــوي بالنـــسبة جلـــرائم االمتنـــاع إال أن ذلـــك ال يكـــون

                                                             
 .360فوزية عبد الستار علي، مرجع سابق، ص 1
ذوب، التحريض على اجلرمية : أنظر 2  .212، ص 1970لة دكتوراه، جامعة القاهرة،  رسا– دراسة مقارنة –أمحد ا
 .362فوزية عبد الستار علي، مرجع سابق، ص  3
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حبيــث ميكــن تــصورها علــى اعتبــار أن نظريــة الفاعــل املعنــوي تعتمــد علــى " حــسن النيــة"
 ويقــوم اآلخــر ،تقــسيم عناصــر اجلرميــة بــني شخــصني يتــوافر لــدى أحــدمها الــركن املعنــوي

  .بتحقيق الركن املادي
لتطبيـــق نظريـــة فـــالقول بـــأن املنفـــذ غـــري أهـــل للمـــسؤولية اجلنائيـــة يـــستحيل تـــصوره 

 ذلـــك أن أهـــم عنـــصر لقيـــام جرميـــة االمتنـــاع ضـــرورة ؛الفاعـــل املعنـــوي يف جـــرائم االمتنـــاع
وجود التزام قانوين على عاتق املنفذ، وملا كان املنفذ يف هذا الفرض غـري أهـل للمـسؤولية 
اجلنائية، فليس من املقبول القول بأن القانون يفرض عليه التزامـا معينـا، إذ هـو غـري أهـل 

 وبـــذلك ال تقــوم جرميـــة امتنـــاع عـــن طريـــق اســـتغالل ،ألن خياطبــه املـــشرع بـــأوامره ونواهيـــه
  .فاعل معنوي لشخص غري أهل للمسؤولية اجلنائية

بانتفـــاء عنـــصر اإللـــزام ينتفـــي االمتنـــاع باعتبـــاره عنـــصرا يف الـــركن املـــادي فوبالتـــايل 
  .للجرمية السلبية

رتض القـــانون بداهـــة أن يكـــون هـــذا ويفـــ: أمــا بالنـــسبة للمنفـــذ املـــادي حـــسن النيــة
املنفــذ متمتعــا باألهليــة اجلنائيــة وبالتــايل يفــرض القــانون علــى عاتقــه االلتــزام بالقيــام بفعــل 
إجيـــايب معـــني لـــصيانة حـــق جـــدير حبمايـــة القـــانون، ويتـــصور أن يرتـــب امتناعـــه عـــن هـــذا 

اإلحجـام إىل  مـن يـدفع شخـصا ، وعليـه.العمل مسؤوليته عـن جرميـة مـن جـرائم االمتنـاع
مـريض مبـرض خطـري موضـوع : مثالـه. يعترب فاعال معنويا جلرمية امتناعفعن الوفاء بالتزامه 

حتــت املالحظــة ومعــني لــه ممرضــتان إلعطائــه الــدواء بانتظــام، فــأرادت إحــدامها الــتخلص 
من هذا املـريض، فكلمـا جـاءت زميلتهـا لتعطيـه الـدواء يف الوقـت احملـدد أومهتهـا األخـرى 

ــا ســبقته ا يف إعطــاء الــدواء وهــي يف احلقيقــة مل تعطــه للمــريض بقــصد قتلــه، ومــن مث بأ
ــا اســتخدمت ؛تكــون املمرضــة الــيت أرادت الــتخلص مــن املــريض فاعلــة معنويــة للقتــل  أل

  .1زميلتها حسنة النية كوسيلة لتحقيق ما أرادته
                                                             

  .199حممد أمحد مصطفى أيوب، مرجع سابق، ص  1
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ومنـــه خنلـــص إىل القــــول أن طبيعـــة االمتنـــاع جتعــــل مـــن غـــري املمكــــن تـــصور حالــــة 
  .اعل املعنوي فيها إال إذا كان املنفذ شخصا حسن النية فقطالف

صـــورة مـــن  الـــيت تـــتم بطريـــق ســـليم باعتبارهـــا مـــن خـــالل دراســـيت هـــذه للمـــسامهةو
ً لالمتنــاع باعتبــاره ســلوكا ســلبيا ميكــن القــول بــأن املــسامهة الــسلبية،صــور االمتنــاع  وعلــى ً

 األرجــــح واألصــــوب هــــو ، فــــإن الـــرأي تــــضارب اآلراء يف وجودهـــا مــــن عدمــــهالـــرغم مــــن
 فالـــسلوك .ضــرورة التأكيــد علــى وجـــود مــسامهة ســلبية يف كــل صـــورة مــن صــور املــسامهة

ا ممـــ وال أدل مـــن ذلـــك ،بـــدوره إجيـــايب وســـليب ومـــا ينطبـــق علـــى األول ينطبـــق علـــى الثـــاين
ذهــب إليــه الفقــه والقــضاء الفرنــسي حــني تــأرجح بــني معــارض ومؤيــد ليأخــذ يف العديــد 

  .ب احلديث، مما يؤكد خطورة السلوك السليبمن أحكامه باملذه
 41ولعــل املــشرع اجلزائــري كــان لــه الفــصل يف هــذه املــسألة حــني تــرك نــص املــادة 

 وإن كانــــت مفتوحــــاج مطلقــــا غــــري مقيــــد، ممــــا جيعــــل بــــاب االجتهــــاد والتأويــــل . ع. ق
مــا أخــذ  ال إشــكال إذا هالقــول بأنــه ميكــن  إال أنــ،تعوزنــا االجتهــادات القــضائية اجلزائريــة

باملـــذهب احلــديث يف املــسامهة الـــسلبية علــى اعتبــار مـــا آل إليــه الفقـــه القاضــي اجلزائــري 
  . والقضاء

وحــسن مــا فعــل املــشرع اجلزائــري حينمــا جعــل احملــرض فــاعال أصــليا ولــيس شــريكا 
 ممـا سـهل علينـا دراسـة - كما ذهب إىل ذلك فقهاء القانون املـصري –أو فاعال معنويا 

اطها إســــقاطا ســــليما علــــى اجلرميــــة الــــسلبية، وكــــذا الفاعــــل املعنــــوي هــــذه الــــصورة وإســــق
ـا هـي حـسن نيـة املنفـذ علـى اعتبـار عـدم  باعتبار أن الصورة الـسليمة الـيت ميكـن القـول 

  . من قبل الفاعل املعنوي له الفعل املخططإتيان أو إرادته علمه
ســـــأحاول يف ) املـــــسامهة يف جـــــرائم االمتنـــــاع(وبعـــــد التعـــــرض هلـــــذه الـــــصورة األوىل 

  .املطلب املوايل دراسة الشروع يف جرائم االمتناع
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  ي الثانالمطلب
  .الشروع في جرائم االمتناع

ال يعاقــب الــشارع علــى جمــرد التفكــري أو العــزم علــى ارتكــاب جرميــة بــل البــد مــن 
ا ا أن تؤدي إىل اجلرمية املزمع ارتكا   .ارتكاب أفعال من شأ

ـــا، مث يفراحـــل ثالثـــة بدايـــة مبرحلـــة التفكـــري كـــل جرميـــة حتتـــاج إىل اجتيـــاز م  ارتكا
 ألن ؛ فاملــــشرع ال يعاقــــب علــــى التفكــــري يف اجلرميــــة. وبعــــد ذلــــك تنفيــــذها،التحـــضري هلــــا

القانون ال يعاقب علـى النوايـا والـسرائر بـل البـد مـن مظهـر خـارجي ملمـوس حـىت ميكـن 
  .للمشرع أن يعتربه داخال يف احليز القانوين أم ال

ا أن مث تــأيت م رحلــة التحــضري للجرميــة أي إعــداد الوســائل والظــروف الــيت مــن شــأ
ـــا اجلرميـــة، كمـــن يـــشرتي ســـالحا لقتـــل غرميـــه  أو مـــن يقلـــد مفـــاتيح للـــدخول إىل ،تقـــوم 

فاملــشرع أيــضا ال يعاقــب علــى هــذه ...  أو مــن يــشرتي ســلما لــصعود احلــائط ،املــسكن
ــــا ال تــــؤدي إىل وقــــوع اجلرميــــة مباشــــرة  ميكــــن للــــشخص أن ، أو مبعــــىن آخــــر.املرحلــــة أل

 هــذه املرحلــة األخــرية .يتوقــف عــن مــشروعه اإلجرامــي قبــل بلــوغ مرحلــة البــدء يف التنفيــذ
ا أن تـــؤدي إىل النتيجـــة مباشـــرة إذا مـــا متـــت اجلرميـــة، فاملـــشروع اإلجرامـــي  الـــيت مـــن شـــأ

كمـــــن  إال حتقــــق النتيجــــة، هيــــصبح مكــــتمال ببلــــوغ مرحلــــة البــــدء يف التنفيــــذ، وال ينقــــص
يصوب املسدس حنو الشخص بقـصد قتلـه ويـضغط علـى الزنـاد فقـد حتـدث النتيجـة وقـد 
ال حتــدث، ســواء لــسبب خــارج عــن إرادة اجلــاين، كــأن خيطــأ اهلــدف أو ميــسك بــه وهــو 

  .– عدول اختياري –حياول الضغط على الزناد أو يتوقف من تلقاء نفسه 

ا إال أ ن الفقـــه قـــد تـــصدى هلـــا ولعـــل مـــسألة الـــشروع وعلـــى الـــرغم مـــن إشـــكاال
بالدراســة والتمحــيص، وال أدل علــى ذلــك مــن النــصوص القانونيــة، واألحكــام القــضائية 
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املتعـــددة يف هـــذا الـــشأن خـــصوصا بالنـــسبة للجرميـــة اإلجيابيـــة باعتبارهـــا أوســـع نطاقــــا يف 
 ولكــن هــذا ال مينــع مـن القــول بــأن الفقــه قـد خــاض كــذلك يف مــسألة الــشروع .احلـدوث

متنـــاع وأعطاهـــا حقهـــا مـــن البحـــث حبيـــث أنـــه مل يبقـــى الـــسؤال يطـــرح هـــل يف جـــرائم اال
  ميكن تصور الشروع يف جرائم االمتناع؟

  بل أن السؤال الصحيح كيف عاجل الفقه مسألة الشروع يف جرائم االمتناع؟
، مث )فـرع أول(مسألة البـدء يف التنفيـذ واإلجابة على هذا السؤال تتطلب دراسة 

ـردنوعي جرائالتطرق إىل  ، وجـرائم االمتنـاع )فـرع ثـاني(م االمتنـاع أي جـرائم االمتنـاع ا
  .)فرع ثالث(ذات النتيجة

   األولالفرع
  .مسألة البدء في التنفيذ

لقــد أثـــارت مـــسألة البـــدء يف التنفيـــذ جـــدال فقهيـــا كبـــريا ملـــا قـــد تثـــريه دقـــة وصـــعوبة 
ضريية ومرحلـة البـدء حلـة التحـرهذه املرحلـة، ففـي الوقـت الـذي قـد يـسهل التفريـق بـني امل

ــين عليــه – مرحلــة حتــضريية –يف التنفيــذ كمــن يــشرتي ســالحا   – ومــن يــصوب حنــو ا
، فـــإن ذلـــك يـــصعب يف حـــاالت أخـــرى فتلتـــبس األعمـــال التحـــضريية -مرحلـــة تنفيذيـــة 

بالبــدء يف التنفيــذ، فــاللص الــذي يــستند علــى بــاب الــسيارة هــل يعــد فعلــه حتــضرييا لفــتح 
  . يف تنفيذ السرقةً أم يعد ذلك بدء وسرقة ما فيهابالبا

مــــــذهب مــــــادي : وحلــــــل هــــــذه املــــــسألة فقــــــد اهتــــــدى الفقــــــه إىل وضــــــع مــــــذهبني
 علـــى اخلطـــورة النابعـــة مـــن فعـــل  األوليركـــز املـــذهب .، ومـــذهب شخـــصي)موضـــوعي(

اجلــاين، لـــذا يـــرى أنـــصار هـــذا املـــذهب أن الفعـــل يـــدخل يف دائـــرة التنفيـــذ إذا أصـــاب بـــه 
  .1للجرمية كما عرفها القانونالفاعل الركن املادي 

                                                             
  .308ع سابق، ص عبد العظيم مرسي وزير، مرج 1
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ــين عليـــه  ففــي جرميــة القتـــل ال يتحقــق الــشروع إال بـــإطالق العيــار النــاري علـــى ا
فعـــال أو بوضـــع اليـــد علـــى فمـــه بقـــصد خنقـــه، ويف جرميـــة الـــسرقة ال يتحقـــق الـــشروع إال 
بالوصـــول إىل املـــال املـــراد ســـرقته ووضـــع اليـــد عليـــه فعـــال، ويف جرميـــة احلريـــق العمـــدي ال 

  .حقق إال بإضرام النار يف الشيء املراد إحراقهتت
ويـستند أنـصار هـذا املــذهب إىل إمكانيـة تكـوين الفعـل قبــل ذلـك فالـذي يــصوب 
ـــين عليـــه ال قتلـــه والـــذي يـــدخل البيـــت قـــد يكـــون  الـــسالح، قـــد يكـــون هدفـــه ختويـــف ا

  .هدفه القتل ال السرقة
ا قــد يــؤدي إىل  وقــد عيــب علــى هــذا املــذهب حــصره الــشروع يف نطــاق ضــيق ممــ

  .1رغم من خطورة ما ارتكبوه من األفعالال ب،إفالت العديد من اجلناة من العقاب
 يف علــى اخلطــورة النابعــة مــن شخــصية اجلــاينه ز أنــصاركــ راملــذهب الشخــصيأمــا 

الظروف اليت ارتكب فيها فعله، فالفعـل يعـد بـدءا يف التنفيـذ إذا دل علـى اقـرتاب اجلـاين 
لـــوغ النتيجـــة اإلجراميـــة، وبعبـــارة أخـــرى يعـــد الفعـــل بـــدءا يف وقـــت توقـــف نـــشاطه مـــن ب

التنفيذ ولـو كـان سـابقا علـى األفعـال املكونـة للجرميـة، مـىت أمكـن القـول بـأن هـذا الفعـل 
 إىل ارتكـــاب اجلرميـــة أو إىل ارتكـــاب العمـــل – إذا تـــرك وشـــأنه –ســـيدفع اجلـــاين حتمـــا 

  .املكون هلا
ـرم قـد سـلك بـه سـبيل أو كما قيل أيضا إن الفعل يعد بدءا يف  التنفيذ إذا كـان ا

ائيــا وأخــذ يف اســتعمال الوســائل الــيت كــان قــد أعــدها هلــا أو أنــه أحــرق ســفنه . 2اجلرميــة 
  .3من خلفه

                                                             
  .201حممد أمحد مصطفى أيوب، مرجع سابق، ص   1

2 DEGIOS : «Traité élémentaire de droit criminel », 2éme ed, 1922, No 165. 
3 ROUX: “cours de droit criminel Français” 2 édit 1927, P 106. 

 .312عبد العظيم مرسي وزير، مرجع سابق، ص 
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كـــل احملـــاوالت : " أنج علـــى. ع.  ق30تـــنص املـــادة أمـــا مـــن زاويـــة القـــانون، ف
 هــا تــؤدي مباشــرة إىلالرتكــاب جنائيــة تبتــدئ بالــشروع يف التنفيــذ أو بأفعــال ال لــبس في

ــا تعتــرب كاجلنايــة نفــسها إذ مل توقــف أو مل خيــب أثرهــا إال نتيجــة لظــروف مــستقلة  ارتكا
عــن إرادة مرتكبهــا حــىت ولــو مل ميكــن بلــوغ اهلــدف املقــصود بــسبب ظــرف مــادي جيهلــه 

  ".مرتكبها
مل تـــــشرتط املـــــادة أعـــــاله وجـــــوب تنفيـــــذ فعـــــل يـــــدخل يف الـــــركن املـــــادي للجرميـــــة 

 بــل يكفــي العتبــار الفعــل شــروعا وجــود أفعــال تــؤدي مباشــرة إىل تنفيــذ الــركن املقــصودة،
املادي أي يكفي أن يكون فعل اجلاين هو اخلطوة األوىل باجتاه اجلرميـة، وهـذا الفعـل هـو 

قــــول بــــأن القــــانون قــــد أخــــذ باملــــذهب نالــــذي يعــــرب عــــن قــــصد اجلــــاين، وهــــو مــــا جيعلنــــا 
لـــس األعلـــى للقـــضاء يف الشخـــصي، ويؤيـــد هـــذا الـــرأي مـــا ذهـــب إليـــه   الـــصادر قـــرارها

القاعــــدة أن الواقعـــة الثابتـــة إذا رفـــع عنهــــا : " والـــذي جـــاء فيـــه04/03/1969بتـــاريخ 
االلتبــــاس عنــــدما ال تــــرتك جمــــاال للــــشك يف نيــــة مرتكــــب املخالفــــة وتــــشهد علــــى عزميتــــه 

  .1"اإلجرامية تصري شروعا يف التنفيذ
  الثاني الفرع

  . المجردالشروع في جرائم االمتناع
ـــرد هـــي تلـــك اجلـــرائم الـــيت يتكـــون الـــركن املـــادي فيهـــا مـــن جمـــرد  جـــرائم االمتنـــاع ا
اإلحجـــــام أو االمتنـــــاع، دون حاجـــــة إىل نتيجـــــة إجراميـــــة مـــــن نـــــوع معـــــني، أي أن نـــــص 
التجـــرمي يف هـــذا النـــوع مـــن اجلـــرائم يقتـــصر علـــى اإلشـــارة إىل االمتنـــاع دون اإلشـــارة إىل 

كـــون حـــدوثها واقعـــة خارجـــة عـــن كيـــان الـــركن املـــادي، حـــدوث نتيجـــة مطلقـــا، حبيـــث ي
ولـــذلك يـــستوي حـــدوث النتيجـــة أو عـــدم حـــدوثها، فاجلرميـــة إذن تتحقـــق كاملـــة مبجـــرد 

  . كل أركان العمل غري املشروعيستغرقاالمتناع، فهو 
                                                             

 .147 سليمان، مرجع سابق، ص عبد اهللا مقتبس عن، 1
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تــصور الــشروع يف هــذا النــوع مــن اجلــرائم علــى اعتبــار أن الــشروع يتــصور فقــد ال ي
لنتيجـة، فهنـاك رأي يـذهب إىل القـول بإمكانيـة الـشروع يف جـرائم فقط يف اجلـرائم ذات ا

ــرد علــى اعتبــار أن كــل صــور االمتنــاع تأخــذ نفــس املكانــة يف الفقــه القــانوين  االمتنــاع ا
  . ذا نتيجةًا أو امتناعًا جمردًاسواء كان امتناع
هلــذه  للوصــول إىل الــرأي األرجــح بالنــسبة تني املــواليالنقطتــنيستعرضــه يف وهــو مــا أ

  .املسألة
   : الفريق المؤيد لفكرة قيام الشروع في جرائم االمتناع المجرد/أوال

ـــرد  يـــذهب هـــذا الفريـــق إىل إمكـــان تـــصور الـــشروع يف بعـــض حـــاالت االمتنـــاع ا
مثل بعض اجلنايات الـسلبية، كجنايـة احلـارس الـذي يتغافـل عـن هـرب املقبـوض عليـه أو 

شاقة، ويكـــون ذلـــك مـــىت تـــوافرت نيـــة احلـــارس يف احملكـــوم عليـــه باإلعـــدام أو األشـــغال الـــ
 وظهرت بأعمال سلبية واضـحة كتـصنعه للنـوم أثنـاء حماولـة املقبـوض عليـه سراحهإطالق 

أو احملكـــــوم عليـــــه اهلـــــرب مث يوقـــــف اهلـــــارب بيـــــد حـــــارس آخـــــر قبـــــل أن يتجـــــاوز أبـــــواب 
  .1السجن
د وضـع يف القول بإمكانيـة قيـام الـشروع يف احلـاالت الـيت يكـون فيهـا الـشخص قـف

العـــامل اخلـــارجي فعـــال إجيابيـــا مناقـــضا إلرادة ارتكـــاب الفعـــل اإلجيـــايب املـــأمور بـــه، حبيـــث 
ميكـــن القـــول معـــه بـــأن الـــشخص قـــد وضـــع نفـــسه يف ظـــروف تـــؤدي إىل حتميـــة خمالفـــة 

  .2النص اجلنائي الذي أملى عليه اختاذ السلوك اإلجيايب
 الــــسلطة القـــــضائية ومثــــاهلم يف ذلــــك الــــشخص الــــذي جيــــب عليــــه أن يتقــــدم إىل

لـــإلدالء بــــشهادته أو القيـــام بعمــــل معـــني ســــواء كـــان شــــاهدا أو مرتمجـــا، وبــــدال مــــن أن 
يتوجه إىل السلطة القضائية الـيت كـان جيـب أن يـديل بأقوالـه أمامهـا يف حلظـة معينـة توجـه 
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إىل حمطــة الــسكك احلديديــة وصــرف تــذكرة لــسفر طويــل وصــعد فعــال إىل القطــار، ففــي 
 نكــون بــصدد جرميــة شــروع يف امتنــاع –وكمــا يــرى أصــحاب هــذا الــرأي  –هــذه احلالــة 

  .جمرد
وعلــى النقــيض مــن هــذا الــرأي يــذهب رأي آخــر إىل إنكــار فكــرة قيــام الــشروع يف 

رد، وهو ما سأستعرضه يف النقطة املوالية   .جرائم االمتناع ا
   : الفريق المعارض لفكرة قيام الشروع في جرائم االمتناع المجرد/ثانيا

يـــذهب أنـــصار هـــذا الفريـــق إىل القـــول بـــأن االمتنـــاع ســـلوك ســـليب ينمـــو ويـــتم يف 
حلظــة معينــة فهــو غــري قابــل لالنقــسام، كمــا أن اجلرميــة تعتــرب تامــة مبجــرد انتهــاء اللحظــة 

  .اليت كان جيب فيها على املرء أن يأيت بالفعل الذي أمرت به قاعدة جنائية معينة
 جـــرائم االمتنـــاع البـــسيط غـــري متـــصور، ألن  يف– يف نظـــرهم –كمـــا أن الـــشروع و

ــا واقعـــة  القــانون ال يعاقــب يف هــذه اجلــرائم علــى إحــداث نتيجــة معينــة مفهومــة علــى أ
متميــزة عـــن نـــشاط اجلـــاين، وملـــا كـــان حتقـــق النتيجـــة اإلجراميـــة أو ختلفهـــا هـــو الـــذي مييـــز 

أو امتناعـــــا يف اـلـــشروع يف اجلرميـــــة التامـــــة، فمـــــن مث إذا وقـــــع النـــــشاط املـــــادي فعـــــال كـــــان 
اجلرميـــة، وحتققـــت النتيجـــة كانـــت اجلرميـــة تامـــة، وإذا ختلفـــت النتيجـــة ألســـباب ال دخـــل 
ـرد خاليـة  ا، وقفت اجلرمية عند حد الشروع، وملا كانـت جرميـة االمتنـاع ا إلرادة اجلاين 
مــن النتيجــة فهــذا جيعــل الــشروع غــري متــصور فيهــا، فإمــا أن تقــع كاملــة أو ال تقــع ولــيس 

  .1الوضعني وسطبني 
ــــرد ميكــــن القــــول بــــأن الــــشروع فيــــه غــــري متــــصور و بــــالرجوع إىل طبيعــــة االمتنــــاع ا

  : يف ذلك ما يليةجاحل و،ا ذهب إليه الرأي الثاينمب ميكن األخذإطالقا وعليه 
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 حــىت يتحقــق الــشروع البــد مــن ختلــف النتيجــة لــسبب خــارج إرادة اجلــاين، وهــو -
ـــا تـــتم مبجـــرد االمتنـــاع املكـــون لركنهـــا مـــا ال ميكـــن تـــصوره يف جـــرائم االم ـــرد لكو تنـــاع ا

  .املادي
 الـــسلوك املـــؤدي لالمتنـــاع ال ميكـــن جتزئتـــه أو تقـــسيمه فاجلرميـــة تتحقـــق بتحقـــق -

ا أن تؤثر أو تساعد أو تنفي النتيجة   .االمتناع وال حتتاج إىل أفعال أخرى من شأ
فيمــــا خيــــص الــــشاهد ال أمــــا بالنــــسبة للمثــــال الــــذي ســــاقه أنــــصار املــــذهب األول 

أال يكــون :  إال أنــه جيــب التفرقــة بــني أمــرين اثنــني، األولًاميكــن القــول بــأن هنــاك شــروع
هنــاك وقــت حمــدد للتقــدم إىل اجلهــة القــضائية وذلــك يف اللحظــة الــيت توجــه فيهــا املمتنــع 

  ففــي هــذه احلالــة تعتــرب اجلرميــة تامــة ومتكاملــة األركــان.إىل احملطــة وصــرف تــذكرة الــسفر
 أن يكـــــون هنـــــاك وقـــــت حمـــــدد للتقـــــدم للجهـــــة ،واألمـــــر الثـــــاين. مبجـــــرد صـــــعوده القطـــــار

القــضائية لــإلدالء بالــشهادة، أي للقيــام بــأداء واجــب معــني، فــإن بــدء اجلرميــة وانتهاءهــا 
رهــن بــذلك الوقــت احملــدد، ويف هــذه احلالــة ال يكــون هنــاك شــروعا حيــث أن القــانون ال 

قانونــا باختـاذ ســلوك معــني قــد حققــه يف اللحظــة األوىل يهـتم مبــا إذا كــان الــشخص امللــزم 
ن خمالفــــة إعــــىن آخـــر فــــ ومب.ددها القــــانون للقيــــام بالواجـــبأو األخـــرية مــــن املـــدة الــــيت حـــ

القــانون ال تتحقــق إال بانتهــاء اللحظــة األخــرية مــن املــدة الــيت حــددها القــانون الرتكــاب 
  .1الفعل الذي أمر به شخصا معينا

 إذ ال يعاقــب القــانون ؛، فالــشروع فيهــا غــري متــصورًا جمــردًاة امتناعــ إذا كانــت اجلرميــومنــه
علـــى إحـــداث النتيجـــة، حبيـــث ميكـــن القـــول بفـــشل اجلـــاين يف حتقيقهـــا علـــى الـــرغم مـــن 
حماولــة ذلــك، لكنــه يعاقــب علــى ســلوك ســليب يف حــد ذاتــه، فــإن نــسب إىل اجلــاين هــذا 

  .على اإلطالقالسلوك فجرميته كاملة، وإن مل ينسب إليه فال جرمية 
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 تقـع تامـة مبجـرد –ج . ع.  ق136 املـادة –فجرمية امتنـاع القاضـي عـن احلكـم 
عـــدم قيامـــه بالفــــصل بالـــدعوى يف الوقــــت الـــذي جيـــب عليــــه ذلـــك، فــــإذا مل ميـــض هــــذا 
الوقـــت ومـــازال يف وســـعه اختـــاذ اإلجـــراءات للفـــصل يف الـــدعوى فـــال تنـــسب إليـــه جرميـــة 

  .على وجه اإلطالق
ملـوايل إىل دراسـة الـشروع يف جـرائم االمتنـاع ذات النتيجـة، ومـدى انتقـل يف الفـرع ا

  .تصوره من عدمه
  الثالث الفرع

  ع في جرائم االمتناع ذات النتيجةالشرو
ــرد، البعــد   عــدم حتقــق االمتنــاع فيهــا بـــسبب واثبـــاتتطــرق إىل جــرائم االمتنــاع ا

نتيجـــة الـــيت كانــــت ختلـــف النتيجـــة فيهـــا علــــى اعتبـــار أن الـــشروع يقـــوم يف أصــــله علـــى ال
ــا ختلفــت بــسبب خــارج عــن إرادة اجلــاين، فــالقول بــذلك بالنــسبة  متوقعــة احلــدوث إال أ

 غــــري ممكــــن علــــى اعتبــــار أن هــــذه اجلــــرائم وإن اختلفــــت  ذات النتيجــــةجلــــرائم االمتنــــاع
 ،، إال أنـــه ال يوجـــد مـــن ينكـــر وجـــوب حتقـــق النتيجـــة فيهـــا1تـــسميتها مـــن فقيـــه إىل آخـــر

يام الشروع يف هذا النوع من اجلرائم، فهي تتكـون مـن حماولـة إحـداث وهو ما أدى إىل ق
نتيجــــة معينــــة جمرمــــة بــــنص جترميــــي معــــني، ولكــــن لظــــروف خارجــــة عــــن إرادة اجلــــاين مل 

  .تتحقق هذه النتيجة
وعلــى الــرغم مــن هــذا اإلمجــاع بــني الفقهــاء إال أن هنــاك مــن يــذهب إىل خمالفتــه 

 وهـو مـا ال يتوافـق وطبيعـة االمتنــاع ،يف التنفيـذحجتـه يف ذلـك أن الـشروع يتطلـب البـدء 
  . عدم القيام بفعلاليت تعين

                                                             
تـب عليهـا نتيجـة إال أنـه يالحـظ تعـدد ذكرهـا بأمسـاء خمتلفــة،  علـى الـرغم مـن أن هنـاك صـورة واحـدة جلرميـة االمتنـاع الــيت ترت1

فحينــا يطلــق عليهــا جرميــة االرتكــاب بطريقــة االمتنــاع، وحينــا آخــر توصــف جبرميــة االمتنــاع غــري احلقيقيــة، وخــالف ذلــك كلــه 
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هـذا الـرأي أنـه جانـب الـصواب، فبـالرجوع إىل النظريـات الـيت حـددت علـى  َذِخأُو
هـذه األخـرية ال جنـد أن مفهوم الـشروع وعلـى رأسـها النظريـة املاديـة والنظريـة الشخـصية، 

علـى تنظـر إليـه  للقول بقيام الشروع، فهي  للجرميةتستدعي تنفيذ اجلانب املادي املكون
ـا، و جمـرد تعبـري عــن إرادة اجلـأنـه هـذه النيـة ميكــن التعبـري عنهـا أيــضا اين ونيتـه علــى ارتكا

ا بأفعال سلبية، ما دام هذ   .اليت يؤدي هلا الفعل اإلجيايبا الفعل يؤدي إىل النتيجة ذا
 إىل النص صـراحة علـى الـشروع يف وقد دفعت هذه احلقيقة بالعديد من املشرعني

  .1جرائم االمتناع
ولعل الكالم عن الشروع يف جرائم االمتناع ذات النتيجة قـد يبـدوا بـسيطا خاصـة 

ولكــن . يف اجلـرائم الـيت تتطلـب لوقوعهـا امتناعـا مـستمرا كامتنـاع األم عـن إرضـاع وليـدها
يكـون الـشروع تامـا أو ذلك يتطلب تبيني حلظـة البـدء يف التنفيـذ، كمـا يوجـب بيـان مـىت 

  :وضحه يف النقاط املواليةا فضال عن توضيح العدول وهو ما سأناقص
   : تحديد البدء في التنفيذ في جرائم االمتناع:أوال 

يذهب البعض إىل أن البدء يف تنفيـذ االمتنـاع ال ميكـن اجلـزم بـه إال يف احلالـة الـيت 
ام بالعمل املطلـوب منـه، فـإذا كـان عن استغالل الفرصة األخرية للقيفيها نع الشخص تمي

ينطلـق املكلـف  فـإن بـدأ التنفيـذ يكـون عنـدما ال ، برعاية آخر أو محايتهًاالشخص مكلف
 أو عنـدما ميتنـع عـن ، إلنقـاذ الـشخص املكلـف برعايتـهباحلماية يف اختاذ األفعال املتوقعـة

  .2استغالل ما أتيحت له من فرصة أخرية إلنقاذ املكلف برعايته

                                                             
لـــشروع بأنـــه الفعـــل أو االمتنـــاع الـــذي ل يف تعريفـــه 1914املعـــدل يف ســـنة ع .مـــن ق 17القربصـــي يف املـــادة  نـــص املـــشرع 1

 حـــني 1902يف قـــانون العقوبــات الـــصادر ســـنة ) 49(يــؤدي حـــاال ومباشـــرة إىل اجلرميــة، وكـــذلك املـــشرع النروجيــي يف املـــادة 
ـذه الكلمـة هـو الفعـل أو االمتنـاع علـى حـد الـسواءعرف الشروع بأنه فعل وذكر يف املادة الرابعة منه بأن املقـصود مقتـبس .  

  .264، مرجع سابق، ص مزهر جعفر عبدعن 
2 Bernard SCHUMANN, The principles governing crimes of omission, Rev. Int. Dr. Pen (vol 55) 
1983, P 894. 
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. يف التنفيذ يكون يف اللحظة الـيت يثبـت فيهـا اخلطـر مباشـرة بـسبب االمتنـاعالبدء 
فلـو كـان هنـاك إلـزام علــى شـخص يتطلـب منـه القيـام بعمــل إلنقـاذ آخـرين، فـإن شــروعه 
ـين  بارتكاب جرمية امتناع يكون عندما يرتتب علـى امتناعـه نـشوء اخلطـر مباشـرة علـى ا

 أو أن اخلطــر قــد ازداد يف تلــك اللحظــة، بــافرتاض ،عليــه بــسبب التــأثري يف واقعــة اإلنقــاذ
أن اجلــاين الــذي ميتنــع عــن القيــام بفعــل إجيــايب ضــروري ملنــع حــدوث النتيجــة يكــون قـــد 

  .جتاوز املرحلة التحضريية
 أمهـــال ركنـــا أساســـيا مـــن أركـــان جرميـــة االمتنـــاع أال قـــد الـــرأيني األولـــني أنيف حـــني 

  .وهو عنصر اإللزام
ول أن البـدء يف التنفيـذ جيـب أال ينظـر إليـه إال بالقـدر الـذي ولذلك فالبد من القـ

 بــسبب عـــدم تنفيـــذ مــا يوجهـــه اإللـــزام ؛تكــون فيـــه املــصاحل القانونيـــة مهـــددة خبطــر أكيـــد
  .املفروض على الفرد

ومنـــه ميكـــن القـــول بــــأن البـــدء يف التنفيـــذ بالنـــسبة جلــــرائم االمتنـــاع يقـــوم يف حالــــة 
كـــان يف اســـتطاعة الـــشخص انتهـــاز آخـــر فرصـــة ملنـــع االمتنـــاع عـــن أداء واجـــب قـــانوين، 

  .حدوث النتيجة، وهو ما قد تدل عليه حوادث أو شواهد خارجية
   : والعدول عنهاالشروع التام والناقص في جريمة االمتناع :ثانيا 

 إىل القــول بــأن الــشروع النــاقص ال يتــصور يف تنفيــذ جرميــة اءيــذهب بعــض الفقهــ
مبجرد أن ميتنع اجلاين عن القيام بعمل لفرتة مـا، وهـو يقـصد االمتناع ذات النتيجة، ألنه 

من وراء ذلك ارتكاب اجلرمية، يكون يف هذه احلالة قـد قـام بكـل مـا يلـزم لوقـوع اجلرميـة، 
أمــا إذا مل . ثارهـاآوعليـه فـإذا مل تتحقـق النتيجــة علـى الـرغم مــن ذلـك فـإن اجلرميــة ختيـب 

  .1ال تنشا على اإلطالقميض وقت على امتناع اجلاين فإن اجلرمية 

                                                             
 .267 ،266 ، مرجع سابق، صمزهر جعفر عبد 1
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 ولعــــل إقــــرار هــــذا الــــرأي للــــشروع يف جــــرائم االمتنــــاع غــــري جــــازم ألنــــه ال يــــرى يف
 إال تامــا، وهنــا يكمــن العيــب فيــه، فطبقــا للنظريــة الشخــصية يكــون حتديــد نــوع الــشروع

  .1الشروع رهنا خبطة اجلاين، وقد ختتلف هذه اخلطة من حالة إىل أخرى
 ومنعــت عنــه الطعــام ،يعــه ملــدة يــومنيوتــل وليــدها بتجرت األم أن تقوعليــه إذا قــد

إذا قـررت أم  فإن الشروع يعترب تاما، ومـن جانـب آخـر ،طوال هذه الفرتة ومل ميت الوليد
 ولكـن مل تـتمكن مـن منـع الطعـام عنـه ،قتل وليدها يـتم بثالثـة أيـام عـن طريـق جتويعـهأن 

  .2يعترب الشروع ناقصان مسع أحد اجلريان صراخ الطفل وأطعمه فأ ك،إال ليومني
   : العدول عن ارتكاب جريمة االمتناع:ثالثا 

قــد ال خيتلـــف العــدول يف اجلرميـــة اإلجيابيـــة عنــه يف اجلرميـــة الــسلبية، إال مـــن حيـــث 
 فـــإن كـــان العـــدول االختيـــاري يف مرحلـــة تنفيـــذ اجلرميـــة ال ،املظهـــر اخلـــارجي لكـــل منهمـــا

منا القيـام بأفعـال سـلبية قوامهـا إجيابية معينة، وإ اجلاين بأفعال يستلزم يف هذه املرحلة قيام
االمتنــــاع عــــن االســــتمرار يف اجلرميــــة، فهــــو بــــصفته هــــذه خيتلــــف عــــن العــــدول يف جرميــــة 
االمتنــاع مــن ناحيــة شــكل النــشاط، ومفــاده أن الكــف عــن االمتنــاع يتطلــب قيــام اجلــاين 

 ال يتحقــق إال إذا لك فالعــدوللــذ. بفعــل إجيــايب، بــالعودة إىل تنفيــذ مــا هــو مطلــوب منــه
شـــاهد ابنـــه ًا يـــسكن يف أعلـــى البنايـــة  جتنـــب حـــدوث النتيجـــة ممكنـــا، فلـــو أن أبـــمـــا كـــان

 وتركـه قاصـدا قتلـه إال أنـه قـام ،الصغري يزحف اجتاه النافـذة املفتوحـة واملطلـة علـى الـشارع
ـذا يكـون قـد عـدل زهنت فإنه يكون قد أ،بإنقاذه قبل سقوطه  آخـر فرصـة إلنقـاذ ابنـه، و

  .3ن ارتكاب اجلرميةع

                                                             
 .356 مرجع سابق، ص – القسم العام –انون العقوبات حممود جنيب حسين، ق 1
 .268، مرجع سابق، ص مزهر جعفر عبد 2
  .270، املرجع السابق، ص مزهر جعفر عبد 3
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 القول بإمكانيـة تطبيـق هـذه القاعـدة علـى جـرائم االمتنـاع حيـث يفـرق ومنه ميكن
بــني املربيــة الــيت متتنــع عــن مراعــاة ومالحظــة الطفــل املعهــود بــه إليهــا يف أثنــاء اســتحمامه 
يف حبــر هــائج، وذلــك لــضغينة بينهــا وبــني خمــدومها، وبــني امتناعهــا عــن إنقــاذه، بعــد أن 

  .امدة أن تدفعه األمواج رغم أنه يف اإلمكان إنقاذهتركته ع
كما يفرق بني ندم األم الـيت تعـدل عـن تـرك طفلهـا، وتعـود مقدمـة لـه الغـذاء ملنـع 

 بعـد  دواء إلبطـال مفعـول الـسمت بإعطـاء ولـدهارعااألم الـيت سـنـدم حتقق وفاته، وبـني 
  .أن تركته يتناوله

واملالحظــة تاركــة الطفــل يف ميــاه البحــر، فبالنــسبة للمربيــة الــيت تركــت فعــل الرعايــة 
 األم الـــــيت تركـــــت وليـــــدها دون غـــــذاء مث عـــــادت خبـــــالفتـــــسأل عـــــن شـــــروع يف القتـــــل، 

ـــاوقـــدمت لـــه الغـــذاء إلنقـــاذ حياتـــه  ال تعاقـــب لعـــدوهلا عـــن إمتـــام األفعـــال التنفيذيـــة  فإ
  .1للجرمية

يل إىل دراســـة وبعــد تأكيــد قيـــام الــشروع يف جـــرائم االمتنــاع أنتقــل يف املطلـــب املــوا
  .الدفاع الشرعي يف جرائم االمتناع ومدى حتققه فيها من عدمه

   الثالثالمطلب
  .الدفاع الشرعي وجرائم االمتناع

 استخدام القوة الالزمة ملواجهـة خطـر اعتـداء غـري حمـق وال الشرعييقصد بالدفاع 
 –افع وعلـى هـذا النحـو يقـع فعـل املـد. 2مشروع يهدد بضرر يصيب حقا حيميه القـانون

 مباحـا خروجـا عـن األصـل العـام الـذي حيظـر علـى األفـراد –والذي يصل إىل حد القتل 
اقتـــضاء حقـــوقهم أو مواجهـــة املعتـــدين عليهـــا بغـــري االلتجـــاء إىل الـــسلطات العامـــة الـــيت 
تــضعها الدولـــة القتــضاء احلقـــوق وصـــيانتها، ويرجــع ذلـــك إىل أن املــشرع غلـــب مـــصلحة 

                                                             
 .571، مرجع سابق، ص  حممد أمحد حممدحسين أمحد الصواف1
 .214علي عبد القادر فهوجي، مرجع سابق، ص  2
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حيــث أفــضت مبــادرة هــذا األخــري باالعتــداء إىل اهلبــوط املــدافع علــى مــصلحة املعتــدي، 
  .1 حقه أو مصلحتهبقيمة

ولــذلك جنــد أن كــل التــشريعات احلديثــة اعرتفــت بالــدفاع الــشرعي كحــق ملــن وقــع 
 وذلـــك مراعـــاة للموازنـــة بـــني املـــصاحل املتعارضـــة، فحـــق املعتـــدى عليـــه أوىل ،عليـــه اعتـــداء

  .باحلماية من حق املعتدي
 البـاب  مـنجلزائـري علـى حـق الـدفاع الـشرعي يف الكتـاب الثـاينوقد نـص املـشرع ا

 39 ادتنياملــ حتــت عنـوان األفعــال املــربرة يف  مــن قـانون العقوبــاتالفـصل الرابــعيف األول 
  .2ج.ع. ق40و

 يف حــني ذهــب ، حقــا ملــن وقــع عليــه االعتــداء ميكنــه أخــذه أو التنــازل عنــهاعتربفــ
 ألن مـن يـدفع ًا؛ق ثالـث إىل اعتبـاره حقـا وواجبـذهـب فريـو ًا،إىل اعتباره واجبـآخر فريق 

تمع ويكفل تطبيق القانون   .اعتداء إمنا يسهم يف محاية ا
وع يف جمـال وقد ثار التساؤل يف هذا الصدد حول مدى إمكـان حتقـق نظريـة الـشر

 فريـق يعـارض وجـود االمتنـاع : وانقـسم الفقـه يف ذلـك إىل فـريقنيسلوك املعتدي املمتنع،
 يؤيد فكـرة وجـود االمتنـاع يف إطـار الـدفاع الـشرعي، لدفاع الشرعي، وفريق ثان جمال ايف

  . املوالينيالفرعنيذين أبينه يف هوهو ما س

                                                             
 .201أمحد عوض بالل، مرجع سابق، ص  1
إليـه   إذا كـان الفعـل قـد دفعـت-2 .إذا كان الفعل قد أمر أو أذن بـه القـانون -1 :ةال جرمي: على أنه 39املادة  تنص 2

للـشخص أو للغـري بـشرط أن يكـون الـدفاع متناسـبا  الضرورة احلالة للدفاع املشروع عن النفس أو عن الغري أو عن مـال مملـوك
  .االعتداءمع جسامة 

 أو اجلـرح أو الـضرب الـذي القتـل_ 1:  يـدخل ضـمن حـاالت الـضرورة احلالـة للـدفاع املـشروع : علـى أنـه40املـادة  تـنص -
 سـالمة جـسمه أو ملنـع تـسلق احلـواجز أو احليطـان أو مـداخل املنـازل أو املـاكن يرتكب لدفع اعتداء على حيـاة الـشخص أو

لـدفاع عـن الـنفس أو عـن الغـري ضـد مـرتكيب ل  الفعـل الـذي يرتكـب-2 .املسكونة أو توابعهـا أو كـسر شـيء منهـا أثنـاء الليـل
  .السرقات أو النهب بالقوة
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   األولالفرع
  .االتجاه المعارض لوجود االمتناع في إطار الدفاع الشرعي

يــذهب أنـــصار هــذا االجتـــاه إىل القــول بـــان االعتــداء جيـــب أن يكــون إجيابيـــا، وان 
  . السليب الذي يتخذه املعتدي ال يربر حالة الدفاع الشرعياملوقف

فاحلق يف الدفاع الـشرعي ال ينـشأ إال إذا وجـد اعتـداء أو خطـر اعتـداء بفعـل يعـد 
  .1جرمية

اإلســـكندرية بتــــاريخ حمكمــــة  وهـــذا مـــا ذهــــب إليـــه القـــضاء املــــصري، فقـــد قـــضت
رعي أن يكـون قـد يـشرتط لقيـام حالـة الـدفاع الـش: "يف حكم هلا بأنـه 17/05/1978

م قــد اعتقــد علــى األقــل ملــتهم وقــوع جرميـة، وأن يكــون املــتهوقـع فعــل إجيــايب خيــشى منــه ا
وكانـت ". وجود خطر حال على نفسه أو مالـه، وأن يكـون هلـذا االعتقـاد سـبب معقـول

ـــين عليـــه كـــان يف طريقـــه إىل مكـــان املـــشاجرة الســـتطالع األمـــر، الواقعـــة  تتـــضمن أن ا
قتلــه دون إدعــاء بأنــه قــد بــدر منــه أو مــن غــريه ممــن كــانوا يــسريون معــه فــشرع الطــاعن يف 

بـادرة اعتـداء، فـإن مـا ينعـاه الطـاعن علـى احلكـم املطعـون فيـه مـن قـصور عـن بيـان حالــة 
  .2الدفاع الشرعي يف غري حمله

   الثانيالفرع
  .الفريق المؤيد لوجود االمتناع في إطار الدفاع الشرعي

إىل القـــــول بـــــصالحية االمتنـــــاع ألن يكـــــون اعتـــــداء يـــــذهب أنـــــصار هـــــذا االجتـــــاه 
فــــاألم الـــيت متتنــــع عــــن إرضــــاع وليــــدها ممــــا : يـــستوجب الــــدفاع، وأمثلــــتهم يف ذلــــك كثــــرية

 مــن املمكـن اســتخدام فعـل الــدفاع وبالقـدر الــذي يـؤدي إىل إجبارهــا ،سـيؤدي إىل وفاتـه

                                                             
 .219حممد أمحد مصطفى أيوب، مرجع سابق، ص  1
 .603، مرجع سابق، ص  حممد أمحد حممدحسين أمحد الصواف2



  صور جريمة االمتناع وتطبيقاتها : الفصل الثاني
  

- 142 - 

 نزلــك ليــسد يف كــالوقوف أمــام مًا ســلبيًا كمــا أن مــن يتخــذ موقفــ.1علــى إرضــاع وليــدها
جيــــوز لــــصاحب املنــــزل أن يقــــاوم املعتــــدي يف إطــــار وجهــــك طريــــق الــــدخول إىل املنــــزل، 

  . 2 ذلك أن االمتناع هنا أنشأ عدوانا يستوجب الدفاععي؛الدفاع الشر
كمـا أنـه مـن املمكـن اسـتخدام الــدفاع الـشرعي ضـد صـاحب الكلـب الـذي ميتنــع 

 أحـد األفـراد حـىت يكـف أذى ذلـك عن جعـل حيوانـه يف وضـع مينـع مـن خاللـه أذاه عـن
قــا يف  عائىوكــذلك فــإن ســائق القطــار الــذي ميتنــع عــن إيقــاف القطــار ليتحاشــ. احليــوان

ي االصـــطدام بـــه إىل إصـــابة الركـــاب، فمكـــن املمكـــن إجبـــار طريقـــه خيـــشى معـــه أن يـــؤد
 سائق التاكسي الذي ميتنـع عـن نقـل جـريح يف حالـة وأيضا. السائق على إيقاف القطار

ا علـى القيـام بالفعـل ميكـن إجبارمهـ متتنع عن إعطاء الدواء للمـريض املمرضة اليتو. خطر
  .3ا القيام بهمالواجب عليه

صور يف إطـــــار الـــــدفاع تـــــورجوعـــــا إىل هـــــذا الـــــرأي، ميكـــــن القـــــول بـــــأن االمتنـــــاع م
.  على اعتبـار أن العـدوان كمـا ينـشأ عـن سـلوك إجيـايب، ينـشأ عـن سـلوك سـليب،الشرعي

   إذا كان السلوك سلبيا؟يف حالة االعتداءور تناسب الدفاع ولكن هل ميكن تص
ا ذهــــب إليــــه الــــرأي الثــــاين علــــى اعتبــــار إمكانيــــة تــــصور الــــدفاع مبــــ وميكــــن األخــــذ

الــشرعي يف جــرائم االمتنــاع رجوعــا إىل طبيعــة االعتــداء ومــا يــستلزمه مــن دفــاع فــإن كــان 
امتنــاع فرد ذلــك االعتــداء، االعتــداء ســلبيا وجــب الرجــوع إىل اســتخدام الفعــل اإلجيــايب لــ

املمرضــة عــن إعطــاء الــدواء، وامتنــاع األم عــن اإلرضــاع، وامتنــاع صــاحب التاكــسي عــن 

                                                             
 – 170ص  ،4 – 3م، العــدد 1984 يف جملــة القــانون واالقتــصاد، ،فوزيــة عبــد الــستار، خطــر االعتــداء الــشرعي: أنظــر 1

171. 
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كلهـا سـلوكات سـتؤدي إىل إحلـاق أذى بـشخص مـا، وعليـه البـد مـن ... نقل املـصاب 
  .1القيام بسلوك إلجبارهم على أداء ساهم ملزمون بالقيام به

 مـــن أن عنـــصر اإللـــزام هـــو أهـــم عنـــصر البـــد اجيـــب التنبيـــه عليهـــواملالحظـــة الـــيت 
كز عليـه فبـالرجوع إىل األمثلـة الـسابقة جنـد هـذا العنـصر بـارزا فيهـا، وهـو الـدافع لقيـام الرت

  . عنصر الدفاع الشرعي، وهو ما ميكن للقاضي أن يركز عليه
وقـــد يتـــدخل أحـــدهم بـــالقول أيـــن يتمثـــل عنـــصر اإللـــزام فـــيمن ال مينـــع كلبـــه عـــن 

عتـــدى عليـــه واإلجابـــة بـــسيطة، فحـــق الـــشخص يف الـــدفاع عـــن نفـــسه الـــشخص الـــذي ا
أوىل مــن الــدفاع عــن غــريه، كمــا أن الــدفاع الــشرعي حــق يف ذاتــه وبالتــايل فــاإللزام يظهــر 

  . أي حق الشخص يف محاية نفسه من أي اعتداء،يف طبيعة الفعل يف حد ذاته
ية إلقــرار هــذا كمــا أنــه بالنــسبة لتناســب الــدفاع مــع االعتــداء وهــي مــسألة أساســ

فمـن .  ميكـن تـصوره يف كـل سـلوك سـواء إجيابيـا أم سـلبيا– حق الدفاع الشرعي –احلق 
يهــــدد األم بالقتــــل مــــن أجــــل إرضــــاع وليــــدها ويتوقــــف عنــــد قيامهــــا بالفعــــل لــــيس كمــــن 

ا بعد قيامها بالفعل   .ًا ألن هذا انتقام وليس دفاع؛يهددها مث يقوم بضر
 الكهربــــاء املوجــــود أمامــــه وهــــو مقبــــل عليــــه ومـــن ميتنــــع عــــن إخبــــار عــــدوه بــــسلك

بسالحه، وكـان يف إمكانـه قطـع الكهربـاء بعـد انتهـاء االعتـداء بـصعق العـدو وختليتـه مـن 
  .سالحه، ولكن رغم هذا تركه حىت ميوت فهذا جتاوز حلدود الدفاع

بعــد التعــرض ألهــم الــصور الــيت تنطبــق علــى جــرائم االمتنــاع مــن مــسامهة وشــروع 
  .تقل يف املبحث الثاين إىل تطبيقات جرائم االمتناعودفاع شرعي ان
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   الثانيالمبحث
  سرة عن المساعدة وجرائم االمتناع الماسة باألجريمة االمتناع

 إىل أهـــــم الـــــصور الـــــيت تثـــــري إشـــــكاال، يف جمـــــال تطبيقهـــــا علـــــى تتطرقـــــبعـــــد أن 
ع هــــــــذه  عــــــــن التــــــــضارب الفقهــــــــي، ووضــــــــعــــــــادجــــــــرائم االمتنــــــــاع، حمــــــــاوال بــــــــذلك االبت

ارها الـــــــصحيح علـــــــى اعتبـــــــار أن الـــــــسلوك االجيـــــــايب والـــــــسليب وجهـــــــان ميـــــــة يف مـــــــساجلر
ــــي الـــــــــسلوك البـــــــــشري اإلنـــــــــساين، مستـــــــــشفا بـــــــــذلك إمكانيـــــــــة  لعملـــــــــة واحـــــــــدة أال وهـــــ

ـــــــــصور الثالثـــــــــة حمـــــــــل البحـــــــــث  ـــــــــدفاع – املـــــــــسامهة اجلنائيـــــــــة –تطبيـــــــــق ال ـــــــــشروع وال  وال
البـــــــاب  األخـــــــري مـــــــن هـــــــذا املبحـــــــثسأحاول يف فـــــــ. الـــــــشرعي علـــــــى جـــــــرائم االمتنـــــــاع

ري واملقـــــــارن التعـــــــرض ألهـــــــم التطبيقـــــــات العمليـــــــة جلـــــــرائم االمتنـــــــاع يف التـــــــشريع اجلزائـــــــ
دف توضيحها و   .كشف أبعادهاوذلك 

 الــيت الــصور وأهــم املــساعدة عــن االمتنــاع جرميــة الفــصل هــذا يف أســتعرض وبــذلك
  ). ثاني مطلب (باألسرة املاسة االمتناع جرائم مث ،)أول مطلب (حتتها تندرج قد

 إلثــــراء احلـــصر ال التمثيـــل ســــبيل علـــى اجلـــرائم بعـــض لدراســــة حماولـــة كلـــه وذلـــك
 .التطبيقي باجلانب البحث

   األولالمطلب
  جريمة االمتناع عن المساعدة

اع  مـــــــصدر املـــــــسؤولية اجلنائيـــــــة امتنـــــــ الـــــــذي هـــــــو مـــــــن أهـــــــم تطبيقـــــــات االمتنـــــــاع
 وترجـــــــع أمهيـــــــة هـــــــذا التطبيـــــــق إىل .شـــــــخص عـــــــن مـــــــساعدة شـــــــخص آخـــــــر يف خطـــــــر

رة وقوعــــــه يف العمــــــل، وإىل صــــــعوبة وضــــــع ضــــــوابط وشــــــروط لقيــــــام املــــــسؤولية بنــــــاء كثــــــ
  .نظم هذا التطبيقُيف حالة عدم وجود نص تشريعي خاص يعليه، خصوصا 
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ولـــــــــذلك جنـــــــــد أن أغلـــــــــب التـــــــــشريعات قـــــــــد تـــــــــصدت هلـــــــــذه اجلرميـــــــــة ووضـــــــــعت 
 وكـــــــــــذا ،موقـــــــــــف املـــــــــــشرع الفرنـــــــــــسيمبينـــــــــــا بـــــــــــذلك نـــــــــــصوصا تـــــــــــضبطها وتنظمهـــــــــــا، 

، مث أتطـــــــــرق إىل مــــــــسؤولية الطبيـــــــــب املمتنــــــــع كمثـــــــــال تطبيقـــــــــي )أولفـــــــــرع (اجلزائــــــــري
  .) ثانيفرع( هلذه اجلرمية

   األولالفرع

  يمة االمتناع عن المساعدةقف التشريع والقضاء من جرمو
 ىل القـــــــول أن االمتنـــــــاع عبــــــــارة عـــــــن عـــــــدم أو فــــــــراغ،ذهـــــــب املـــــــشرع الفرنــــــــسي إ

، إال أنـــــه حـــــاد 1رريـــــةنظـــــرة ســـــابقة جـــــاءت مـــــع املـــــذهب الفـــــردي واألفكـــــار التحوهـــــي 
 1391-45 املرســــــوم رقــــــم 1945 جويليــــــة 25عــــــن موقفــــــه هــــــذا، فقــــــد صــــــدر يف 

، "مـــــــسامهة املــــــواطنني يف إقامـــــــة العدالــــــة وحفـــــــظ األمــــــن العـــــــام"والــــــذي حيمـــــــل عنــــــوان 
، )62مــــــــادة ( جــــــــرمييت عــــــــدم اإلبــــــــالغ عــــــــن جنايــــــــة 63 – 62مــــــــدرجا يف املــــــــادتني 

  :منه وهي) 63(ة يف املادة وكذا ثالثة جرائم أخرى لالمتناع عن املساعد
  . االمتناع العمدي عن منع ارتكاب اجلنايات وبعض اجلنح-

                                                             
ا أربعـة و فقد جاء يف قضية 1 ـا والـد عـشرين عامـا سجينة بوانبية يف أن املدعوة بالنش مونييه املـصابة بـضعف عقلـي احتجز

يف حجرة قذرة مظلمة ال يدخلها الضوء وال يتجدد فيها اهلواء وكانت ال خترج من الغرفة مطلقـا، وعنـد دخـول مفـوض شـرطة 
اربــة ع – بالنـش – بعـد خطــاب جمهـول وصــار إليـه ووجــد 1901بواتييـه هـذه احلجــرة بعـد ظهــر يـوم الثالــث والعـشرين مــايو 

  .متاما يف حالة مزرية جدا
ف، وأدانـــت أخاهـــا بتهمـــة االشـــرتاك .ع. ق311 بتهمـــة الـــضرب واإليـــذاء العمـــد طبقـــا للمـــادة كمـــة أب الطفلـــةأدانــت احمل

  . شهرا15موقعة عليه عقوبة 
إن واقعــة : " صــدر حكــم اســتئناف بواتييــه ملغيــا حكــم حمكمــة جــنح بواتييــه الــسابق وذلــك بقوهلــا1901إال أنــه يف نــوفمرب 

يف حجـــرة ال يـــدخلها الـــضوء وال اهلـــواء يف حالـــة قـــدرة ال ميكـــن وصـــفها إىل احتجـــاز شـــخص بـــالغ، مـــصاب بـــضعف عقلـــي 
 معرضـــة للخطـــر، ال تـــشكل عمـــال مــن أعمـــال العنـــف املنـــصوص عليهـــا يف املـــادة درجــة أن حيـــاة هـــذا الـــشخص قـــد صــارت

لة دكتـوراه، عن املساعدة يف القانون اجلنـائي املـصري واملقـارن، رسـا ،حممد كامل رمضان حممدمقتبس عن  ".ف.ع. ق311
    .135 – 134، ص 1988جامعة عني مشس، القاهرة، 



  صور جريمة االمتناع وتطبيقاتها : الفصل الثاني
  

- 146 - 

  . االمتناع العمدي عن تقدمي املساعدة لشخص يف خطر-
  .1 االمتناع العمدي عن أداء الشهادة لصاحل شخص بريء-

علـــــــى هـــــــذه اجلرميـــــــة ) اجلديـــــــد(وقـــــــد أكـــــــد قـــــــانون العقوبـــــــات الفرنـــــــسي احلـــــــايل 
 منــــــــــه، والــــــــــيت يرجـــــــــع أصــــــــــلها إىل القــــــــــانون 223/6يف املـــــــــادة حبيـــــــــث نــــــــــص عليهــــــــــا 

م، والــــــذي كــــــان جيــــــرم االمتنــــــاع عــــــن االعتنــــــاء باألطفــــــال أقــــــل 1898الــــــصادر ســــــنة 
 منــــــه، مث انتقـــــــل هــــــذا التجـــــــرمي بــــــصورة أوســـــــع يف 227/15 ســــــنة يف املـــــــادة 15مــــــن 

 والـــــــــذي حـــــــــل حمـــــــــل القـــــــــانون 1945 جويليـــــــــة 25 الـــــــــصادر يف –املرســـــــــوم أعـــــــــاله 
ـــــــــصادر يف  ، حبيـــــــــث عـــــــــدلت هـــــــــذه املـــــــــادة يف القـــــــــانون 1941 أكتـــــــــوبر ســـــــــنة 25ال

 مـــــــشددة العقوبـــــــة علـــــــى االمتنـــــــاع عـــــــن مـــــــساعدة شـــــــخص 223/6احلـــــــايل يف املـــــــادة 
  : 2 حبيث نصت على أنهيف خطر

Art. 223-6< Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui 
ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne 
s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 
euros d'amende. 
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une 
personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui 
prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.> 3.  

ـــــــــا الثانيـــــــــة 370كمـــــــــا نـــــــــص املـــــــــشرع العراقـــــــــي يف املـــــــــادة   مـــــــــن قـــــــــانون يف فقر
ـــــا مـــــن امتنـــــع أو تـــــواىن بـــــدون عـــــذر عـــــن «:  أنـــــهعلـــــىالعقوبـــــات  يعاقـــــب بالعقوبـــــة ذا

  »إغاثة ملهوف يف كارثة أو جمين عليه يف جرمية
                                                             

 .150، ص ، املرجع السابقاالمتناع ، حممد كامل رمضان حممد 1
  .88 مرجع سابق، ص ،أمين سعد سليم 2

ان  ألـــف يـــورو كـــل شـــخص كـــ75ســـنوات وبغرامـــة قـــدرها ) 5( يعاقـــب بالـــسجن ملـــدة -أ-:"  علـــى223/6تـــنص املـــادة  3 
ضـــد ســالمة جـــسم  وقــوع فعــل مبثـــل جنايــة أو جنحــة – دون تعرضــه هـــو أو الغــري للخطـــرفــوري بفعلـــه ال–ع يــستطيع أن مينــ

  .إنسان

 يعاقب بالعقوبة نفسها كل من امتنع عمدا عن تقدمي مساعدة إىل شخص يف حالة خطـر، وكـان يف إمكانـه -ب-
مزهــر جعفــر عبــد، ". طــورة عليــه أو علــى الغــريتقــدميها إليــه، إمــا مبــساعدة مباشــرة أو بطلــب النجــدة لــه دون أن تكــون مثــة خ

 .294مرجع سابق، ص 



  صور جريمة االمتناع وتطبيقاتها : الفصل الثاني
  

- 147 - 

ــــــج بقيــــــة املــــــشرعني حبيــــــث  وقــــــد ســــــاير املــــــشرع اجلزائــــــري يف قــــــانون العقوبــــــات 
عـــــــــن املـــــــــساعدة بكـــــــــل عـــــــــن االمتنـــــــــاع عاقبـــــــــة امل علـــــــــى منـــــــــه 182 نـــــــــص يف املـــــــــادة 

   .1أشكاهلا
 ":ميكـــــــن تعريـــــــف االمتنـــــــاع عـــــــن مـــــــساعدة شـــــــخص يف خطـــــــر علـــــــى أنـــــــهومنـــــــه 

ــــد العــــــــون لــــــــشخص آخــــــــر تتعــــــــرض حياتــــــــه أو ســــــــالمة جــــــــسمه ق عــــــــود عــــــــن تقــــــــدمي يــــ
ــــــــذا اخلطـــــــر وقدرتــــــــه علـــــــى إنقــــــــاذ الــــــــشخص  للخطـــــــر، مــــــــع علـــــــم الــــــــشخص األول  

  .2"ته هو أو غريه بأي ضرر، دون إصابالثاين منه
مــــــن هــــــذا التعريــــــف نــــــستنتج أنــــــه لقيــــــام املــــــسؤولية اجلنائيــــــة وتوقــــــع عقوبــــــة علــــــى 

– كـــــون بـــــصدد خطـــــر يـــــستدعي املـــــساعدةن أن  يتعـــــنياملمتنـــــع عـــــن تقـــــدمي املـــــساعدة
 وأن ميتنـــــــع الـــــــشخص عــــــــن ،-ثانيـــــــا–ل املـــــــساعدة ، وأن يـــــــستوجب اخلطـــــــر بـــــــذ-أوال

  .-ثالثا–املساعدة متعمدا 
   :تدعي المساعدةود خطر يس وج/أوال

ويقــصد بــذلك أن يكــون هنــاك شــخص يف خطــر ممــا يــستوجب تقــدمي املـــساعدة 
  .3ةحيا هنا هو اإلنسان احلي أو القابل للله، والشخص املقصود

وقــــــد ذهــــــب القــــــضاء يف فرنــــــسا إىل جــــــواز اعتبــــــار الطفــــــل الــــــذي ســــــيولد قريبــــــا 
دم املــــــساعدة طبيبــــــا شخــــــصا يف مفهــــــوم القــــــانون، وبنــــــاء علــــــى ذلــــــك أدان بتهمــــــة عــــــ

                                                             
 دج 20.001يعاقــب بــاحلبس مــن ثالثــة أشــهر إىل مخــس ســنوات وبغرامــة مــن «:  أنــه علــىج-ع- ق182نــصت املــادة  1

نـع  دج أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من يستطيع بفعل مباشـر منـه وبغـري خطـورة عليـه أو علـى الغـري أن مي100.000إىل 
وقـوع فعــل موصــوف بأنــه جنايــة أو وقــوع جنحـة ضــد ســالمة جــسم اإلنــسان وامتنــع عـن القيــام بــذلك، بغــري إخــالل يف هــذه 

  احلالة بتوقيع عقوبات أشد ينص عنها هذا القانون أو القوانني اخلاصة
  .254 املرجع السابق، ص حبيب إبراهيم اخلليلي،  2
اإلنـسان  تبـدأ شخـصية: " مـن القـانون املـدين املعـدل واملـتمم علـى أن25/1ة قصد بذلك أن املشرع حينمـا نـص يف املـادأو 3

جـاء ليعـرتف للجنـني أي احلمـل املـسكن بـبعض احلقـوق قبـل الـوالدة، وهـو مـا نـصت عليـه املـادة ". بوالدتـه حيـا وتنتهـي مبوتـه
 .املدنية من القانون املدين اجلزائري كما يؤدي إىل ثبوت محاية جنائية له تبعا للحماية 25/2
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تـــــــأخر يف التـــــــدخل علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن قيـــــــام القابلـــــــة بإعالمـــــــه بـــــــضرورة إجـــــــراء عمليـــــــة 
  .1جراحية قيصرية

وقـــــد أثـــــر التـــــساؤل يف الفقـــــه الفرنـــــسي حـــــول مـــــا تعنيـــــه كلمـــــة اخلطـــــر الـــــواردة يف 
، حبيـــــــــث ذهـــــــــب إىل القـــــــــول بـــــــــالرجوع إىل ف.ع. ق63الفقـــــــــرة الثانيـــــــــة مـــــــــن املـــــــــادة 

هـــــو مــــا كــــان مــــن شـــــأنه " والـــــيت حــــددت اخلطــــر بأنــــه 1934قــــانون العقوبــــات لــــسنة 
  ".أن يهدد بفقد حياة الشخص أو التهديد بضرر جسيم

ومـــــــــن ذلـــــــــك ميكـــــــــن القـــــــــول أن املـــــــــشرع الفرنـــــــــسي وكـــــــــذا اجلزائـــــــــري مل حيـــــــــددا 
ــــــال واســــــعا امــــــصدر اخلطــــــر بــــــل تركــــــ  – والــــــسلطة التقديريــــــة للقاضــــــي يف ذلــــــك – ا

كمــــــن يلقـــــي بنفــــــسه يف البحــــــر رغبــــــة يف ، 2فقـــــد يكــــــون مــــــصدر اخلطـــــر حادثــــــة إراديــــــة
االنتحـــــار وال يـهــــم إذا كـــــان الفعـــــل إراديـــــا أو بغـــــري قـــــصد أو بـــــسبب خطـــــأ منـــــه أو يف 

ــــــــذي دخــــــــل بــــــــست.أثنــــــــاء جرميــــــــة يرتكبهــــــــا نا ليــــــــسرقه ويف أثنــــــــاء دخولــــــــه ا فالــــــــسارق ال
تعثـــــــرت قدمـــــــه فـــــــسقط مغـــــــشيا عليـــــــه وجـــــــرح جرحـــــــا خطـــــــريا، يعتـــــــرب متعرضـــــــا خلطـــــــر 

 إذا رآه صــــــــاحب البــــــــستان وتركــــــــه 182/2نص املــــــــادة يــــــــستدعي املــــــــساعدة طبقــــــــا لــــــــ
ـــــــــساعدة، كمـــــــــــــا قـــــــــــــد يكـــــــــــــون مـــــــــــــصدر اخلطـــــــــــــر  ظـــــــــــــاهرة طبيعيـــــــــــــة كـــــــــــــالزلزال دون مــــ

  .وغريه... والفيضان
: ولـــــــــذلك فقـــــــــد ذهـــــــــب القـــــــــضاء الفرنـــــــــسي إىل وضـــــــــع تعريـــــــــف للخطـــــــــر بأنـــــــــه

خطـــــر وشـــــيك الوقـــــوع نـــــشأ بفعـــــل إرادي أو بـــــسبب ظـــــاهرة طبيعيـــــة يـــــستلزم تــــــدخال "
  .3"سريعا

                                                             
، ، العـــدد الثـــاين2006،  جـــرائم تعـــريض للخطـــر عـــن طريـــق االمتنـــاع، جملـــة احملكمـــة العليـــا، اجلزائـــر ،بـــودايل حممـــد: أنظـــر 1

  .85ص
2 Crim, 31 mai 1949 J C P. 1949 II. 4945, note J.Magnol.  

  .89 مرجع سابق، ص ،أمين سعد سليممقتبس عن 
ـا أجـدى يف " ضـرر وشـيك الوقـوع"تكـون " خطـر وشـيك الوقـوع"أي بـدل كلمـة  تعريف اخلطـر مبفهـوم الـضرر واألرحج 3 أل

  .املعىن، ومن األرجح أال يعرف الشيء بنفسه
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ــــذا التعريــــــــف ميكــــــــن اســــــــتخالص خــــــــصائص اخلطــــــــر الــــــــذي ميكــــــــن واســــــــتناد ا هلــــ
  : وذلك كالتايل182/2من أجله تطبيق نص املادة 

أن يرجـــــــى مـــــــن وقوعـــــــه حـــــــدوث الوفـــــــاة أو إصـــــــابة أي  : أن يكـــــــون حمققـــــــا-1
  .1شخص بأذى

 أي أن الـــــــــشخص الواجــــــــب مــــــــساعدته يكـــــــــون : أن يكــــــــون اخلطــــــــر حــــــــاال-2
  .يف حالة خطر ثابت يستلزم تدخال فوريا

فـــــــاخلطر املوجـــــــب للمـــــــساعدة يتطلـــــــب تـــــــدخال يكـــــــون الغـــــــرض منـــــــه املواجهـــــــة 
يف احلــــني، ومـــــع ذلـــــك فـــــإن اخلطـــــر ال يكـــــون حــــاال إذا كـــــان حتقـــــق فعـــــال، وبنـــــاء علـــــى 

ــــــــك تكــــــــون وضــــــــعية اخلطــــــــر قــــــــد مت جتاوزهــــــــا ، حالــــــــة وفــــــــاة الــــــــضحية، فيجــــــــب أن ذل
ًتتطلب حالة الضحية تدخال عاجال   .2 يف الوقت املناسبً

 كـــــان مـــــن يتعـــــرض فلـــــو أي غـــــري متوقـــــع، : اخلطـــــر فجائيـــــا جيـــــب أن يكـــــون-3
 مـــــــساعدة شـــــــخص آخـــــــر خلطـــــــر يتوقـــــــع وقـــــــوع هـــــــذا اخلطـــــــر، ملـــــــا كانـــــــت حاجتـــــــه إىل

 وتطبيقـــــا لـــــذلك قـــــضت حمكمـــــة بـــــاريس بأنـــــه ال يـــــدخل يف حالـــــة .لـــــدفع هـــــذا اخلطـــــر
ـــــــسابق حالـــــــة امـــــــرأة حامـــــــل علـــــــى وشـــــــك الوضـــــــع إن هـــــــي  اخلطـــــــر وفقـــــــا للتعريـــــــف ال

ـــــــــــا، ألن  اختـــــــــــاذ االأمهـــــــــــالوزوجهـــــــــــا  حتياطـــــــــــات الالزمـــــــــــة للعمليـــــــــــة ممـــــــــــا أدى إىل وفا
  .3عملية الوضع خطر متوقع

 مبعـــــــىن أنــــــــه ميكــــــــن رؤيتـــــــه ومعرفتــــــــه، دون بــــــــذل :ظــــــــاهرا أن يكـــــــون اخلطــــــــر -4
  .4أدىن جهده ومبعىن آخر جيب أن يكون اخلطر غري خفي

                                                             
1 Crim. 01/02/1955, cité par LAGUIER, préc, P 55. 

  .91 مرجع سابق، ص ، وبودايل حممد؛90 مرجع سابق، ص ،أمين سعد سليممقتبس عن 
 .91ص  مرجع سابق، ،بودايل حممد 2

3 Paris, 8 juill, 1952, cité par LARGNIER, préc, PP 56. 
4 Crime. 21 Janv, 1954, crime. 26 mars 1997; Limoges, 7 mai 1997. 
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ل البــــــد بــــــال يكفــــــي وجــــــود اخلطــــــر حــــــىت تقــــــوم جرميــــــة االمتنــــــاع عــــــن املــــــساعدة 
  .ملساعدة الزمة لدفع اخلطر متناسبة مع مقدار اخلطرأن تكون ا

 أن تكـــــون المـــــساعدة الالزمـــــة لـــــدفع الخطـــــر متناســـــبة مـــــع مقـــــدار /ثانيـــــا
   :الخطر

ومفــــــاده أن جرميـــــــة االمتنـــــــاع عــــــن تقـــــــدمي املـــــــساعدة تتطلــــــب أن يكـــــــون املمتنـــــــع 
قـــــــادرا علـــــــى تقـــــــدمي املـــــــساعدة ومـــــــع ذلـــــــك ميتنـــــــع عـــــــن تقـــــــدميها، فيجـــــــب أن تكـــــــون 

  .1كنةاملساعدة مم
ــــــيت ميكـــــــن تقـــــــدميها قـــــــد تكـــــــون شخـــــــصية أي أن امللـــــــزم بتقـــــــدميها  واملـــــــساعدة الـ

  .هو املمتنع نفسه، أو بواسطة شخص آخر
ج أن االختيـــــــــار بـــــــــني .ع. ق182ومـــــــــا ميكـــــــــن مالحظتـــــــــه مـــــــــن نـــــــــص املـــــــــادة 

ـــــــــيس مفتوحـــــــــا أمـــــــــام مقـــــــــدم املـــــــــساعدة، فهنـــــــــاك حـــــــــاالت جيـــــــــب علـــــــــى  الطـــــــــريقتني ل
وهــــــو . يعفيــــــه طلــــــب اإلغاثــــــة مــــــن املــــــسؤوليةالــــــشخص تقــــــدمي املــــــساعدة بنفــــــسه، وال 

مـــــــا ذهــــــــب إليــــــــه القــــــــضاء الفرنــــــــسي، فالطبيــــــــب املتخــــــــصص القــــــــادر علــــــــى مــــــــساعدة 
مــــــــــريض يف حالـــــــــــة خطـــــــــــرة ويـــــــــــدخل مرضــــــــــه يف ختصـــــــــــصه، وتتـــــــــــوافر هلـــــــــــذا الطبيـــــــــــب 
اإلمكانــــــات واالســــــتعدادات الطبيــــــة إلنقــــــاذه، جيــــــب عليــــــه مــــــساعدة املــــــريض بنفــــــسه، 

  .ص آخروال يعفيه أن يطلب النجدة من شخ
ــــــــة إىل أخــــــــرى، ويــــــــرتك حتديــــــــدها  وحتديــــــــد طريقــــــــة املــــــــساعدة ختتلــــــــف مــــــــن حال
ـــــا مـــــسألة واقـــــع وليـــــست  ـــوع، وال رقابـــــة عليـــــه مـــــن حمكمـــــة الـــــنقض، أل لقاضـــــي املوضــ

  .2مسألة قانون

                                                                                                                                                                                    
   .91 مرجع سابق، ص ، أمين سعد سليمن،عمقتبس 

1 Crime. 9 déc. 1959. Crime, 2 juill 1975; T. corr, Orléans, 29 nov 1950. 
  .91 مرجع سابق، ص ،ن سعد سليم أمي:أنظر 2
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 اخلطـــــــر، ويعفـــــــىكمـــــــا أنـــــــه يكفـــــــي أن تكـــــــون املـــــــساعدة مفيـــــــدة وكافيـــــــة لـــــــدفع 
نـــــت هنـــــاك اســـــتحالة ماديـــــة حتـــــول مـــــن املـــــسؤولية املمتنـــــع عـــــن تقـــــدمي املـــــساعدة إذا كا

  .بينه وبني تقدمي املساعدة إىل احملتاج إليها
  :أن يمتنع الشخص عن المساعدة أو شرط عدم المساعدة عمدا: اثالث

ومفـــاده أن تتجـــه نيـــة الـــشخص إىل عـــدم بـــذل املـــساعدة أو النجـــدة بعـــدم علمـــه 
لنــــسبة ملــــدير باستخلص مــــن الظــــروف واملالبــــسات، كمــــا هــــو احلــــال تــــة يــــبــــاخلطر، والن

ادتــه علــى الــرغم مــن  قبــول شــخص إىل عيرفض وملــرتني متتــاليتنياملستــشفى الــذي ظــل يــ
 كمـا أن إمهـال أو رعونـة مـن جتـب .1علمه بأنه جيب أن جيـري لـه عمليـة جراحيـة عاجلـة

يف قرارهـــا  وهـــو مـــا ذهبـــت إليـــه احملكمـــة العليـــا ،عليـــه املـــساعدة ال يعفيـــه مـــن املـــسؤولية
 أن املتهمــــني –يف قــــضية احلــــال–وملــــا كــــان ثابتــــا : " علــــى أنــــه13/11/1990بتــــاريخ 

 وامتنعــوا ، وان اختيـارهم للـسكر لـيس بظـرف ختفيـف مـن العقوبـة،كـانوا يف حالـة حـسنة
عــن تقــدمي املــساعدة لــشخص يف حالــة خطــر ممــا جيعــل عناصــر التهمــة قائمــة ومكتملــة، 

ذا فإن االستئناف بإدانتهم على أساس هـذه التهمـة يكونـوا  قـد طبقـوا القـانون تطبيقـا و
  .2سليما

ـــــوى هــــــذا القــــــرار أن تعمــــــد عــــــدم املــــــساعدة شــــــرط لقيــــــام هاتــــــه  يتبــــــني مــــــن فحـ
  .اجلرمية، فإذا ما انتفى هذا الشرط انتفت اجلرمية

جلرميـــــــــة االمتنـــــــــاع عــــــــــن  إلقـــــــــاء نظـــــــــرة علــــــــــى موقـــــــــف التـــــــــشريع والقــــــــــضاء بعـــــــــد
ـــــوف علــــــــــى شـــــــــروط قيامهــــــــــا أتعـــــــــرض بالدراســــــــــة إىل جرميـــــــــاملـــــــــساعدة  ة امتنــــــــــاع والوقــــ

  .الطبيب عن تقدمي املساعدة كتطبيق هلاته اجلرمية

                                                             
 .104 مرجع سابق، ص ،بودايل حممد 1
لـة القـضائية للمحكمـة العليـا، ، سـنة 71548، ملـف رقـم 13/11/1990احملكمـة العليـا، غرفـة اجلـنح واملخالفـات،  2  ا

 . 210ص ، 62، العدد 1992



  صور جريمة االمتناع وتطبيقاتها : الفصل الثاني
  

- 152 - 

   الثانيالفرع

  امتناع الطبيب عن تقديم المساعدةجريمة 

 املـــــــــذهب الفـــــــــردي أمـــــــــام التيـــــــــارات االشـــــــــرتاكية الزاحفـــــــــة الضـــــــــمحاللنتيجـــــــــة 
 حريــــــة – كغريهـــــا مـــــن احلريـــــات –علـــــى عاملنـــــا املعاصـــــر، مل تعـــــد حريـــــة مزاولـــــة املهـــــن 

تلـــــــــك الـــــــــروح الفرديـــــــــة التقليديـــــــــة الـــــــــيت ختـــــــــول لـــــــــصاحب املهنـــــــــة أن مطلقـــــــــة متـــــــــارس ب
منـــــــا غـــــــدت املهنـــــــة وظيفـــــــة ميارســـــــها أو ميتنـــــــع عـــــــن ممارســـــــتها وفـــــــق رغبتـــــــه أو هـــــــواه، وإ

رض علــــــى صــــــاحبها أن يؤديهــــــا بــــــروح التــــــضامن الــــــذي حيتمــــــه تقــــــسيم اجتماعيــــــة تفــــــ
ـــن القــــــول بــــــأن الطــــــب وظيفــــــة اجتماعيــــــة يلتــــــزم الطبيــــــب بأدائهــــــ ا العمــــــل، حبيــــــث أمكـــ

 أن يتخـــــــذ موقـــــــف الــــــــسكون أو والولـــــــيس لـــــــه أن ميتنـــــــع عـــــــن تلبيــــــــة دعـــــــوة املـــــــريض، 
دي   .موقف عدم النشاط ا

وكـــــــان مـــــــن أثــــــــر هـــــــذا التطــــــــور أن ظهـــــــرت اجتاهـــــــات خمتلفــــــــة لتقريـــــــر مــــــــسؤولية 
 مــــن املنتمـــــني إىل ٌ أســــاس خطــــأ االمتنـــــاع، كمــــا ثــــار جــــدل كبــــريالطبيــــب املمتنــــع علــــى

م، 1949 صــــــدرت بإدانــــــة األطبــــــاء منــــــذ عــــــام املهــــــن الطبيــــــة وأثــــــارت األحكــــــام الــــــيت
ــــورة األطبـــــــاء واعتقـــــــادهم بـــــــأن الفقـــــــرة الثانيـــــــة مـــــــن املـــــــادة   63وحـــــــىت اآلن اســـــــتياء وثـــ

م.ع.ق ل انتهاكـــــــا ملبـــــــدأ املـــــــساواة بـــــــني ممـــــــا يـــــــشك. ق قـــــــد أعـــــــدت خصيـــــــصا لعقـــــــا
ـــــم إىل مهامجتهـــــا واملطالبـــــة بإلغـــــاء هـــــذه املـــــادة أو  املـــــواطنني أمـــــام القـــــانون، مـــــا دفـــــع 

  .ى األقل بتعديلهاعل

مث  ،)أوال (يعـــــــــــة القانونيــــــــــة ملــــــــــسؤولية األطبـــــــــــاءولــــــــــذلك فــــــــــسأقوم بدراســــــــــة الطب
ذه أركـــــــان هـــــــ، و)ثانيـــــــا(يف مـــــــسؤولية الطبيـــــــب املمتنـــــــع التطـــــــرق إىل االجتـــــــاه احلـــــــديث 

  .)ثالثا (املسؤولية
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   : الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية/أوال
 أساســــــها مــــــسؤولية مدنيــــــة قبــــــل ممــــــا ال شــــــك فيــــــه أن املــــــسؤولية الطبيــــــة هــــــي يف

ــــا درج عليــــــــه الفقــــــــه، كــــــــون العمــــــــل الطــــــــيب ينطلــــــــق مــــــــن  أن تكــــــــون جنائيــــــــة، وهــــــــو مــــ
 ولـــــذلك فهـــــو .خـــــرينالعمـــــل اإلنـــــساين قبـــــل كـــــل شـــــيء، فالطبيـــــب يقـــــوم مبـــــساعدة اآل

  .ملزم ببذل العناية الالزمة من أجل ذلك
 فالواجـــــــــب اإلنـــــــــساين واألديب يقتـــــــــضي مـــــــــن صـــــــــاحب أي وظيفـــــــــة اجتماعيـــــــــة 

ـــــــة الطبيـــــــــب احلريـــــــــة املطلقـــــــــة يف قبـــــــــول أو رفـــــــــض العـــــــــالجال ـــــــــا، إال أن ملهنــ ، 1تقيـــــــــد 
ومــــىت كــــان امتناعــــه جمــــرد إســـــاءة للغــــري، فقــــد أقــــر الفقـــــه مــــسؤولية الطبيــــب عــــن ذلـــــك 

  .تطبيقا ملبادئ نظرية التعسف يف استعمال احلق
عـــــــــن عـــــــــالج ) فعـــــــــل ســـــــــليب(وبظهـــــــــور هـــــــــذا االلتـــــــــزام اعتـــــــــرب الطبيـــــــــب ممتنعـــــــــا 

نــــــــت الظــــــــروف القائمــــــــة، أو امللحمــــــــة الــــــــيت وجــــــــد فيهــــــــا، كطبيعــــــــة مــــــــريض، مهمــــــــا كا
ـــان أو زمـــــــــان العمـــــــــل، فامتنـــــــــاع الطبيـــــــــب يعـــــــــد خطـــــــــأ، إذ  عمـــــــــل الطبيـــــــــب، أو كمكــــــ
خيــــــضع لقواعـــــــد املـــــــسؤولية التقــــــصريية، مثـــــــل حالـــــــة رفــــــض الطبيـــــــب لزيـــــــارة املـــــــريض يف 
منطقـــــــة معزولـــــــة، أو يف حالـــــــة خطـــــــرة تـــــــستدعي التـــــــدخل الـــــــسريع مـــــــن قبـــــــل الطبيـــــــب 

، وحـــــىت هـــــذا األخـــــري الـــــذي يعمـــــل يف مؤســـــسة حكوميـــــة عامـــــة، لـــــيس لـــــه أن احلاضـــــر
يــــــرفض أي مــــــريض يتقــــــدم لــــــه، وكــــــذا يف املستــــــشفى اخلــــــاص، وذلــــــك لوجــــــود عالقــــــة 

  .تعاقدية بني رب العمل والطبيب ألجل معاجلة العاملني
وكمـــــا يـــــسأل الطبيـــــب أيـــــضا عـــــن احلـــــاالت الـــــيت ينقطـــــع عـــــن معاجلـــــة املـــــريض، 

لـــــــصحته، ككــــــــون املـــــــريض أمهــــــــل تعليمـــــــات الطبيــــــــب، أو يف ظـــــــروف غـــــــري مــــــــساعدة 
ــــه، أو اســـــــــتعان بطبيـــــــــب آخـــــــــر دون علـــــــــم الطبيـــــــــب املعـــــــــاجل  امتنـــــــــع عـــــــــن دفـــــــــع أجرتـــــ

                                                             
  .415، ص  دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية،شريف الطباخ، جرائم اخلطأ الطيب والتعويض عنها، بدون طبعةأنظر،   1
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، وإن وجـــــد هـــــذا الـــــرتك فعـــــال يتحمـــــل الطبيـــــب مـــــسؤولية مـــــا ينـــــتج مـــــن أضـــــرار 1األول
  .قد تصيب املريض، كالوفاة أو تدهور يف حالته الصحية

ن األولويـــــــات الـــــــيت يوليهـــــــا الطبيـــــــب ورضـــــــى املـــــــريض بالتـــــــدخل الطـــــــيب، هـــــــو مـــــــ
ًاهتمامـــــــــا، ألن رفـــــــــض املـــــــــريض ذا األهليـــــــــة الكاملـــــــــة للعـــــــــالج، لـــــــــه أثـــــــــره القـــــــــانوين يف 

  .حتديد طبيعة املسؤولية الطبية
وبالتــــــايل لكــــــي يعفــــــى الطبيــــــب مــــــن هــــــذه املــــــسؤولية البــــــد مــــــن البحــــــث حــــــول 

ا يف مــــــا إذا كــــــان تــــــدخل الطبيــــــب ضــــــروريا أم ال؟ وهــــــل ميكــــــن االســــــتغناء عــــــن الرضــــــ
  حالة حادث املرور مثال؟

اشـــــرتط القـــــضاء علـــــى الطبيـــــب إلعفائـــــه مـــــن هـــــذه املـــــسؤولية، أن يثبـــــت رفـــــض 
املـــــريض لتدخلـــــه، كـــــأن خيـــــرج املـــــريض مـــــن املستـــــشفى بعـــــد إجـــــراء العمليـــــة، أو رفـــــضه 

هلــــذا جيــــب علــــى الطبيــــب احلــــصول . املكــــوث فيــــه ممــــا ينــــتج عــــن ذلــــك ضــــرر لــــصحته
  . فيه رفضه البقاء يف املستشفىعلى توقيع من املريض، كدليل يؤكد

 مــــــن مدونــــــة أخالقيــــــات 52/2وقــــــد ألــــــزم املــــــشرع اجلزائــــــري الطبيــــــب يف املــــــادة 
 يف حالــــــة االســــــتعجال 3 مــــــن قــــــانون محايــــــة الــــــصحة وترقيتهــــــا154، واملــــــادة 2الطــــــب

تقــــــــدمي العــــــــالج الــــــــضروري للمــــــــريض القاصــــــــر، أو أحــــــــد األشــــــــخاص العــــــــاجزين عــــــــن 
ــــــم، لتعــــــذر احلــــــص ًني هلــــــم قانونــــــا ول علــــــى رضــــــى األشــــــخاص املمثلــــــالتعبــــــري عــــــن إراد

 مثــــــل حالــــــة وقــــــوع حــــــادث مــــــرور أحلــــــق أضــــــرارا بالغــــــة بالــــــضحية يف الوقــــــت املناســــــب
تقتـــــــضي التـــــــدخل يف احلـــــــني إلنقـــــــاذ حياتـــــــه، أو حالـــــــة القيـــــــام بعمليـــــــة جراحيـــــــة ثانيـــــــة 

ــــــــة االســــــــتعجال إىل . ضــــــــرورية مالزمــــــــة للعمليــــــــة اجلراحيــــــــة األوىل وخيــــــــضع تقــــــــدير حال
                                                             

رمضان مجال كامل، مسؤولية األطبـاء واجلـراحني املدنيـة، املركـز القـومي لإلصـدارات القانونيـة، مـصر، الطبعـة األوىل، أنظر،  1
  . 534، ص2005

  .52ر رقم .ج، 1992 يوليو 6، املتضمن مدونة أخالقيات الطب، املؤرخ يف 276-92املرسوم التنفيذي رقم أنظر،  2
  .08ر رقم . ج1985 فرباير 16، املتعلق بقانون محاية الصحة وترقيتها، املؤرخ يف 05-85القانون أنظر،  3
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وضـــــــوع، الـــــــذي ميكـــــــن لـــــــه االســـــــتعانة بأهـــــــل اخلـــــــربة إذا كـــــــان األمـــــــر يتعلـــــــق قاضـــــــي امل
  .مبسألة فنية

وهنـــــــاك حـــــــاالت أخـــــــرى ال يعتـــــــد فيهـــــــا مبوافقـــــــة املـــــــريض للعـــــــالج، وهـــــــذا عنـــــــد 
، بـــــشرط أن يــــــتم 1التـــــدخل الطـــــيب حلمايـــــة الــــــصحة العامـــــة يف حالـــــة األمــــــراض املعديـــــة

ـــــــــسلطة املخ ا ال ـــــــــيت حـــــــــدد ـــــك وفقـــــــــا للقواعـــــــــد اإلداريـــــــــة ال ــــ تـــــــــصة، مثـــــــــل التطعـــــــــيم ذل
  .اإلجباري للسكان قصد الوقاية

الطبيـــــب عـــــن تقـــــدمي العـــــالج أو فيهـــــا قـــــد ميتنـــــع هـــــذا وهنـــــاك حـــــاالت أخـــــرى، 
دنيـــــــــة تغنيـــــــــه عـــــــــن املتابعـــــــــة املـــــــــساعدة، وبالتـــــــــايل هـــــــــل ميكـــــــــن القـــــــــول أن املـــــــــسؤولية امل

 ، بـــــــالطبع ال ميكــــــن القـــــــول بـــــــذلك، وهــــــو مـــــــا ذهـــــــب إليــــــه االجتـــــــاه احلـــــــديثاجلزائيــــــة؟
  .ت أغلب التشريعات، وما عمل به القضاءوما يثب

  : االتجاه الحديث في مسؤولية الطبيب الممتنع عن المساعدة/ثانيا
ويذهب هذا االجتاه إىل فرض التزام على األطبـاء بعـالج املرضـى يف احلـاالت الـيت 

  .2يكونون فيها معرضني للخطر، وتستدعي حالتهم التدخل العاجل
انني العقوبـــــــــات مقـــــــــررة مـــــــــسؤولية الطبيـــــــــب وهـــــــــذا االلتـــــــــزام تفرضـــــــــه عـــــــــادة قـــــــــو

  .3جنائيا عن امتناعه عن املساعدة ملن حيتاج إليها
. ف.ع. ق63وقـــــــد كـــــــان القـــــــضاء الفرنــــــــسي صـــــــارما يف تطبيـــــــق نـــــــص املــــــــادة 

لـــــة احلــــاالت الـــــيت ميتنــــع فيهـــــا األطبــــاء عـــــن تلبيـــــة طلبــــات املـــــساعدة حيــــث تتطلـــــب حا

                                                             
مـــــأمون عبـــــد الكـــــرمي، رضـــــا املـــــريض عـــــن األعمـــــال الطبيـــــة واجلراحيـــــة، دراســـــة مقارنـــــة، دار املطبوعـــــات اجلامعيـــــة، أنظـــــر،  1

  .206، ص 2006 مصر، ،اإلسكندرية
مقارنـة  دراسـة –" بـني الفقـه اإلسـالمي والقـانون الوضـعي" االمتنـاع عـن عـالج املـريض ،حممـد جماهـد القاضـيهـشام أنظر،  2
 .164، ص 2007، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، –
  .222 – 221 مرجع سابق، ص ،ليلياخل حبيب إبراهيم ؛863 مرجع سابق، ص ،حممد كامل رمضان 3
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م  بــــــدأت بــــــشائر إدانــــــة 1949 فمــــــع بدايــــــة عــــــام .املــــــريض تــــــدخال عــــــاجال ملــــــساعد
األطبــــــــــاء عــــــــــن امتنـــــــــــاعهم عــــــــــن تقـــــــــــدمي املــــــــــساعدة لـــــــــــشخص يف خطــــــــــر تظهـــــــــــر إىل 

 أدانــــــت حمكمــــــة جــــــنح ســــــان كلــــــود أحــــــد األطبــــــاء 1949 فربايــــــر 11الوجـــــود، ففــــــي 
بتهمـــــة االمتنـــــاع عـــــن مـــــساعدة شـــــخص يف خطـــــر، المتناعـــــه عـــــن االنتقـــــال ملــــــساعدة 

لـــــــب وتتعـــــــرض لنزيـــــــف أنفـــــــي طفلـــــــة عمرهـــــــا مثـــــــاين ســـــــنوات مـــــــصابة برومـــــــاتيزم يف الق
ـــاة هــــــــذه الطفلــــــــة بعــــــــد ذلــــــــك يــــــــومني، ومل يــــــــؤثر يف قــــــــرار  غزيــــــــر ممــــــــا ترتــــــــب عليــــــــه وفـــــ
 احملكمــــــة باإلدانــــــة أن الطبيــــــب املعــــــاجل نظــــــرا لــــــسوء تفــــــاهم بينــــــه وبــــــني والــــــدي الطفلــــــة

، وأن الوالـــــدين قـــــد قـــــرر مـــــن قبـــــل عـــــدم رغبتـــــه يف عـــــالج الطفلـــــة مـــــن رومـــــاتيزم القلـــــب
ـــــــة اخلطـــــــر الـــــــيت قـــــــد اســـــــتعانا بطبيـــــــب آخـــــــر مل عاجلتهـــــــا، وذلـــــــك علـــــــى أســـــــاس أن حال

ا ممـــــــــا ال حيتمـــــــــل  تعرضـــــــــت هلـــــــــا الطفلـــــــــة كانـــــــــت تقتـــــــــضي التـــــــــدخل احلـــــــــال ملـــــــــساعد
  .انتظار الطبيب اآلخر الذي يسكن على بعد اثنني وعشرين كيلومرتا

ـــــر هلــــــــا رفـــــــضت احملكمــــــــة األخــــــــذ بوجهـــــــة نظــــــــر الطبيــــــــب يف أن  ويف حكـــــــم آخـــ
بــــــات ال تتعلــــــق إال بــــــاخلطر النــــــاتج عــــــن جنايــــــة أو  عقو63الفقــــــرة الثانيــــــة مــــــن املــــــادة 

ــــة ضـــــــد ســـــــالمة اجلـــــــسم، وقالـــــــت احملكمـــــــة يف ردهـــــــا علـــــــى ذلـــــــك مبـــــــا أن : "... جنحـــ
 يف عموميــــــة ووضــــــوح تــــــام – عقوبــــــات تــــــشري 63أحكــــــام الفقــــــرة الثانيــــــة مــــــن املــــــادة 

 إىل االمتنــــــاع عــــــن مــــــساعدة شــــــخص يف خطــــــر، وأن املــــــشرع مل مييــــــز بــــــني مــــــصدر –
 بطريقـــــــــة  بـــــــــدون أن نـــــــــضيف إىل الـــــــــنص– فإننـــــــــا ال نـــــــــستطيع هـــــــــذا اخلطـــــــــر، وهلـــــــــذا

ـــــــــــشخص املعـــــــــــرض للخطـــــــــــر جمنيـــــــــــا عليـــــــــــه يف ت أن ت–ميـــــــــــة حتك طلـــــــــــب أن يكـــــــــــون ال
  .1..."جناية، أو جنحة ضد سالمة اجلسم كما يقول الدفاع 
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طبيبــــــا بتهمــــــة االمتنــــــاع عــــــن  Poitiersويف العــــــام الثــــــاين أدانــــــت حمكمــــــة جــــــنح 
عــــــــه عــــــــن االنتقــــــــال ملــــــــساعدة ســــــــيدة يف مــــــــساعدة شــــــــخص يف خطــــــــر، وذلــــــــك المتنا

ومل يــــــشفع لــــــه تذرعــــــه بأنــــــه يعــــــاين مــــــن محــــــى . حالــــــة وضــــــع، وتتعــــــرض لنزيــــــف حــــــاد
ـــــا تعـــــرض املريـــــضة  تعرضـــــه للخطـــــر، إذا مـــــا قـــــام باالنتقـــــال ملـــــساعدة املريـــــضة، كمـــــا أ

  .1للخطر على اعتبار أن هذه احلمى معدية
أدرار قـــــضاء   جملـــــسى فقـــــد قـــــض،ســـــار عليـــــه القـــــضاء اجلزائـــــريونفـــــس املنحـــــى 

بإدانـــــــة طبيـــــــب جبنحـــــــة رفـــــــض االمتثـــــــال  19/10/2009يف قـــــــراره الـــــــصادر بتـــــــاريخ 
ــــدم تقــــــدمي املــــــساعدة لــــــشخص يف حالــــــة خطــــــر والــــــسب والــــــشتم بــــــسنة  للتــــــسخرية وعــ

ن ألـــــف دينـــــار جزائـــــري ت خبمـــــسة وعـــــشريحـــــبس موقوفـــــة النفـــــاذ، وغرامـــــة نافـــــذة قـــــدر
لوقـــــــت املناســــــــب، وذلـــــــك بـــــــسبب تـــــــأخره عــــــــن تقـــــــدمي املـــــــساعدة يف ا . دج25000

حيـــــث أن املـــــدعي، تعـــــرض حلـــــادث مـــــرور اجنـــــر عنـــــه وفـــــاة الـــــسائق، وإصـــــابة شـــــخص 
وابنــــــة أخيــــــه جبــــــروح، وبعــــــد نقلهــــــا للمستــــــشفى القريــــــب واســــــتدعاء الطبيــــــب تــــــأخر يف 

  .2الوصول، وبعد وصوله رفض عالج املريضة
 املتزايــــــدة الــــــيت تعــــــرض هلــــــا األطبــــــاء خــــــصوصا يف فرنــــــسا فقــــــد لألحكــــــامونظــــــرا 

ــــــدة هلــــــــذا الوضــــــــع علــــــــى اعتبــــــــار أن الكثــــــــري مــــــــن هــــــــذه  واثــــــــار ووجهــــــــوا انتقــــــــادات عــ
م للمــــــــريض أو املــــــــصاب تاألحكــــــــام  عــــــــاقبهم علــــــــى عــــــــدم انتقــــــــاهلم لتقــــــــدمي مــــــــساعد

ـــدم وجـــــودهم يف مـــــسرح اخلطـــــر بـــــل وحـــــىت علـــــى عـــــدم اســـــتعالمهم االســـــتعالم  رغـــــم عــ
ديــــــدا دائمــــــا هلــــــم وخطــــــرا  الكـــــايف عــــــن حالــــــة املــــــريض وظــــــروف اخلطــــــر، ممـــــا يــــــشكل 

  .مستمرا بعرضهم يف كل حلظة لإلدانة والعقاب
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 نـــــــــــــوفمرب 28املرســـــــــــــوم الـــــــــــــصادر يف (كمـــــــــــــا أن قـــــــــــــانون الواجبـــــــــــــات الطبيـــــــــــــة 
 ،يعاقـــــب الطبيــــــب بعقوبــــــة تأديبيــــــة تــــــصل إىل حــــــد منعــــــه مــــــن ممارســــــة املهنــــــة) 1955

ـــــشغلني باملهنـــــــــة يف حالـــــــــة امتناعـــــــــه عـــــــــن تقـــــــــدمي املـــــــــساعدة  وشـــــــــطبه مـــــــــن جـــــــــدول املــــ
بــــــــاء يطــــــــالبون باالكتفــــــــاء ال، وهــــــــو مــــــــا جعــــــــل األطللمــــــــريض املعــــــــرض للخطــــــــر احلــــــــ

ـــــــــالس التأديبيـــــــــة ملـــــــــساءلتهم عمـــــــــا حـــــــــدث مـــــــــنهم مـــــــــن أخطـــــــــاء بإحـــــــــالتهم  علـــــــــى ا
 ألنـــــــه أقـــــــدر علـــــــى فهـــــــم ظـــــــروف الطبيـــــــب وتقـــــــدير موقفـــــــه، فقـــــــد يـــــــربأ أمـــــــام ؛مهنيـــــــة

لس التأدييب ويدان الطبيب املمتنع جنائيا مما يشكل تناقضا صارخا   .ا
أول درجــــــة وأيــــــدت حمكمــــــة  للطبيــــــب الــــــذي أدانتــــــه وهــــــذا مــــــا حــــــدث بالنــــــسبة

ـــــــــذي صـــــــــدر يف قرارهـــــــــابـــــــــوردو هـــــــــذه اإلدانـــــــــة يف اســـــــــتئناف حمكمـــــــــة   أكتـــــــــوبر 25 ال
ـــــــــك المتناـعــــــــه عـــــــــن مـــــــــساعدة مـــــــــريض مـــــــــصاب باستـــــــــسقاء موضـــــــــعي 1955 ، وذل
لـــــــس التـــــــأدييب اإلقليمـــــــي ألطبـــــــاء إقلـــــــيم . بـــــــالرئتني ومـــــــع ذلـــــــك ثبتـــــــت براءتـــــــه أمـــــــام ا

  .1لس التأدييب للمجلس القومي لألطباءبواتييه، وكذلك أمام ا
ومــــــا ميكــــــن قولــــــه يف هــــــذا الــــــصدد، أنــــــه وعلــــــى الــــــرغم ممــــــا قيــــــل يف حــــــق هــــــذه 
تمــــــــــع ال يــــــــــستغين عنــــــــــه وال عــــــــــن  ــــــية مــــــــــن ركــــــــــائز ا الفئــــــــــة، فالطبيــــــــــب ركيــــــــــزة أساســــ

ا فمتابعــــــة الطبيــــــب جزائيــــــا ينقــــــصه نــــــوعخدماتــــــه، وبالتــــــايل   مــــــن التخفيــــــف يف حــــــد
 وذلــــــك –م احملــــــاكم اجلزائريـــــة خبـــــالف احملـــــاكم الفرنـــــسية  وفـــــق مـــــا ملـــــسناه يف أحكـــــا–

حـــــىت يتـــــسىن للطبيـــــب ممارســـــة مهنتـــــه يف طمأنينـــــة، ممـــــا يـــــساعده علـــــى تقـــــدمي أحـــــسن 
  .اخلدمات ملتعامليه

ـــاء باملــــــــساءلة التأديبيــــــــة دون املتابعـــــــــة اجلزائيــــــــة فهــــــــي حمـــــــــل  أمــــــــا مــــــــسألة االكتفــــــ
 276-92 رقــــــــــم  مــــــــــن املرســــــــــوم التنفيــــــــــذي03نظــــــــــر، فبــــــــــالرجوع إىل نــــــــــص املــــــــــادة 

ـــــــــيت تـــــــــنص علـــــــــى أنـــــــــه ختـــــــــضع خمالفـــــــــات : "املتـــــــــضمن مدونـــــــــة أخالقيـــــــــات املهنـــــــــة وال
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القواعـــــــد واألحكـــــــام الـــــــواردة يف هـــــــذه املدونـــــــة الختـــــــصاص اجلهـــــــات التأديبيـــــــة التابعـــــــة 
لــــــــــس أخالقيــــــــــات الطــــــــــب دون املــــــــــساس باألحكــــــــــام املنــــــــــصوص عليهــــــــــا يف املــــــــــادة 

: دونـــــة الـــــيت تـــــنص علـــــى أنـــــه مـــــن امل9وأيـــــضا نـــــص املـــــادة ".  مـــــن هـــــذا املرســـــوم221
جيــــــب علــــــى الطبيــــــب أو جــــــراح األســــــنان أن يــــــسعف مريــــــضا يواجــــــه خطــــــرا وشــــــيكا، "

  .1"أو أن يتأكد من تقدمي العالج الضروري له
فباســـــــتقراء هـــــــاتني املـــــــادتني جنـــــــد املتابعـــــــة التأديبيـــــــة لـــــــيس هلـــــــا أي حجـــــــة أمـــــــام 

اه التقليــــــدي يف القــــــضاء اجلزائــــــي، وبالتــــــايل ال تغــــــين عنــــــه، وهــــــو مــــــا ذهــــــب إليــــــه االجتــــــ
  .2الفقه، فقواعد أخالقيات الطب تكون تنظيما داخليا للمهنة عندهم

  .لقيام جرمية امتناع الطبيب عن املساعدة أتعرض إىل أركان هاته اجلرمية
  :الثالثالفرع 

  ألركان الخاصة المكونة لجنحة عدم تقديم الطبيب للمساعدةا
 مــن قــانون العقوبــات، يف 2 فــق182اجتــه املــشرع اجلزائــري إىل إمهــال نــص املــادة 

معاقبـــة كـــل مـــن امتنـــع "جمـــال املـــسؤولية الطبيـــة، والـــيت تـــنص صـــراحة وبغـــري حتديـــد علـــى 
عمــدا عــن تقــدمي مــساعدة إىل شــخص يف حالــة خطــر كــان بإمكانــه تقــدميها إليــه بعمــل 

 وذلـــك دون أن تكـــون هنـــاك خطـــورة عليـــه أو علـــى ،مباشـــر منـــه أو بطلـــب اإلغاثـــة لـــه
  ...".الغري

وإن كـــــان تطبـيــــق هـــــذه املـــــادة قـــــد ال يـــــتالءم وفئـــــة األطبـــــاء كـــــون العمـــــل الطـــــيب 
حيتــــــاج إىل بعــــــض الدقــــــة والــــــرتوي إلصــــــدار أحكــــــام، أو وضــــــع قــــــوانني خاصــــــة تــــــتالءم 

فكـــــان لزامــــا علــــى احملكمــــة العليـــــا . معــــه وتنظمــــه، يف الوقــــت الـــــذي جــــاء الــــنص عامــــا
                                                             

 .سالف الذكر 276-92املرسوم التنفيذي رقم  1
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تـــــشريعي مثلمـــــا فعـــــل القـــــضاء أن تتـــــوىل تقييـــــد هـــــذا الـــــنص حماولـــــة منهـــــا لـــــسد الفـــــراغ ال
  .الفرنسي

فبــــــــــــالرجوع إىل االجتهــــــــــــادات القــــــــــــضائية للمحكمــــــــــــة العليــــــــــــا اجلزائريــــــــــــة، جنــــــــــــد 
مــــــن املقــــــرر قانونــــــا أنــــــه يعاقــــــب كــــــل شــــــخص : "أنــــــهب قــــــضى ًا وحيــــــدًا قــــــضائيًااجتهــــــاد

ـــدا عـــــن تقـــــدمي املـــــساعدة لـــــشخص يف حالـــــة خطـــــر كـــــان بإمكانـــــه تقـــــدميها  امتنـــــع عمــ
ـــــــــك دون أن تكـــــــــون هنـــــــــاك إليـــــــــه بعمـــــــــل مباشـــــــــرا منـــــــــه، أو  يطلـــــــــب اإلغاثـــــــــة لـــــــــه وذل

ـــه أو علـــــى الغـــــري، وأنـــــه يعاقـــــب علـــــى عـــــدم تقـــــدمي املـــــساعدة لـــــشخص يف  خطـــــورة عليــ
  ".حالة خطر إذا كان مرتكبا عمديا وكليا عن تقدمي املساعدة

وعليـــــــــه مـــــــــىت تبــــــــــني أن الطاعنـــــــــة الــــــــــيت تعمـــــــــل كطبيبــــــــــة يف اختـــــــــصاص مــــــــــرض 
ت إلدخــــــــال املريــــــــضة إىل املــــــــصلحة العيــــــــون قــــــــد أعطــــــــت للطبيــــــــب املــــــــداوم التعليمــــــــا

ووضــــــعها حتــــــت املراقبــــــة وبدايــــــة العــــــالج إال أن أب الــــــضحية تــــــردد يف إدخــــــال ابنتـــــــه، 
وتـــــــأخر عـــــــن تـــــــوفري الـــــــدواء املطلـــــــوب يف حينـــــــه، كمـــــــا منعـــــــت الطاعنـــــــة مـــــــن دخـــــــول 
املــــــــــصلحة ملباشــــــــــرة العــــــــــالج بنفــــــــــسها، فــــــــــإن العنــــــــــصرين املــــــــــادي واملعنــــــــــوي للجرميــــــــــة 

  .تملني مما يتوجب نقض القرار القاضي بإدانتهااملنسوبة للطاعنة غري مك
معتــــــــربا أن الطبيبــــــــة قــــــــدمت املــــــــساعدة الطبيــــــــة املطلوبــــــــة منهــــــــا وقــــــــت الوقــــــــائع، 
ــــــشفى مبجــــــــرد اتـــــــــصاهلا هاتفيــــــــا بالطبيــــــــب املــــــــداوم وإعطائـــــــــه  ولــــــــو مل تتنقــــــــل إىل املستــ
ــــــــال املريـــــــــــضة إىل املـــــــــــصلحة ووضـــــــــــعها حتـــــــــــت املراقبـــــــــــة،  التعليمـــــــــــات الراميـــــــــــة إىل إدخـــ

 العــــــــالج يف شــــــــكل مــــــــضادات للجــــــــراثيم ومــــــــضادات االلتهــــــــاب، أمــــــــام منــــــــع وبدايــــــــة
الطبيبــــــة مــــــن دخــــــول املــــــصلحة مــــــن طــــــرف رئيــــــسة املــــــصلحة بــــــسبب خــــــالف مهــــــين، 

ــــــــذاممــــــــا أدى  الفعــــــــل إىل عــــــــدم متابعـــــــــة احلالــــــــة الــــــــصحية للــــــــضحية خــــــــالل األيـــــــــام  
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ــــا جعـــــل العنــــــصرين املــــــادي واملعنـــــوي جلنحــــــة تقـــــدمي املــــــساعدة لــــــشخص يف  املواليـــــة، ممــ
  .1ة خطر غري متوفرحالة

 مــــــــــن املدونــــــــــة كانــــــــــت صــــــــــارمة يف إلقــــــــــاء التكليــــــــــف علــــــــــى 09ولعــــــــــل املــــــــــادة 
األطبـــــــاء واجلـــــــراحني يف حالـــــــة طلــــــــبهم لتقـــــــدمي املـــــــساعدة، حيــــــــث جـــــــاء نـــــــص املــــــــادة 

ولعـــــــــــل صـــــــــــفة الوجــــــــــــوب ...". جيـــــــــــب علـــــــــــى الطبيـــــــــــب أو اجلـــــــــــراح : "... كالتـــــــــــايل
  .تقتضي اإللزام، وخمالفته تستوجب العقاب

ج جنــــــــدها حتــــــــدد ثالثــــــــة أركــــــــان .ع. ق2 فــــــــق182ع إىل نــــــــص املــــــــادة رجوبــــــــالو
  :أساسية لقيام هذه اجلرمية واليت تتمثل فيما يلي

  . وجود شخص يف حالة خطر-1
  . امتناع الطبيب عن تقدمي املساعدة بعمل منه أو بطلب اإلغاثة-2
  . أال يكون تدخله يشكل خطورة عليه أو على الغري-3

   : خطر وشيك وجود شخص في حالة/أوال
مل يبــــــــــني املــــــــــشرع اجلزائــــــــــري مفهــــــــــوم اخلطــــــــــر يف نــــــــــصوص قــــــــــانون العقوبــــــــــات، 

 مــــــــــن مدونــــــــــة أخالقيـــــــــــات 09 جــــــــــاء عامــــــــــا، خبــــــــــالف املــــــــــادة 182فــــــــــنص املــــــــــادة 
، الـــــــيت اشـــــــرتطت أن يكـــــــون اخلطـــــــر املوجـــــــب لتـــــــدخل الطبيـــــــب وشـــــــيكا، أي 2الطـــــــب

 تطرقنـــــا  وهـــــو مـــــا–وإن كـــــان املـــــشرع عـــــادة يـــــرتك التعريفـــــات للفقـــــه . قريـــــب احلـــــدوث
قـــــد ذهبـــــت حمكمـــــة الـــــنقض الفرنـــــسية إىل اعتبـــــار أنـــــه حـــــىت لـــــو كـــــان ف –إليـــــه ســـــابقا 

مــــــــــن هــــــــــذه املــــــــــساعدة أن يــــــــــستفيد الــــــــــشخص مريــــــــــضا أو أقــــــــــرب إىل املــــــــــوت البــــــــــد 
                                                             

لـــة القـــضائية للمحكمـــة العليـــا، ، 128892، ملـــف رقـــم 26/12/1995 احملكمـــة العليـــا، غرفـــة اجلـــنح واملخالفـــات، 1  ا
 .184 – 182ص ، 02، العدد 1996سنة 

ر ًجيــب علــى الطبيــب أو جــراح األســـنان أن يــسعف مريــضا يواجــه خطـــ: " علـــى276-92املرســوم التنفيــذي رقــم يــنص : 2
 ."وشيكا، أو أن يتأكد من تقدمي العالج الضروري له
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 خــــــالل املرحلــــــة األخــــــرية مــــــن حياتــــــه، فكــــــل  االســــــتفادة مــــــناملقــــــررة، وذلــــــك مبواســــــاته
  .1كائن بشري جيب أن يكون ممن هلم احلق يف املساعدة

 ذهـــــــــب القـــــــــضاء  لتقـــــــــدمي املـــــــــساعدة، ولـــــــــذلكأســـــــــاسوبالتــــــــايل شـــــــــرط احليـــــــــاة 
 العهـــــــــد بــــــــــالوالدة الفرنـــــــــسي إىل تربئــــــــــة طبيـــــــــب امتنــــــــــع عـــــــــن عــــــــــالج طفـــــــــل حــــــــــديث

  .2 أنه ميت– نتيجة خطأ يف التشخيص –العتقاده 
وقــــــد ذهــــــب القــــــضاء الفرنــــــسي إىل تقريــــــر أن اخلطــــــر الــــــذي تقــــــوم بــــــه مــــــسؤولية 

متنـــــاع عـــــن تقـــــدمي املـــــساعدة مـــــن وجهـــــة نظـــــر القـــــانون الطبيــــب اجلنائيـــــة عـــــن جرميـــــة اال
هــــــو اخلطـــــــر احلـــــــال واحلقيقـــــــي والثابـــــــت الـــــــذي يتطلـــــــب تـــــــدخال عـــــــاجال مباشـــــــرا مـــــــن 

كمـــــــا جيـــــــب أن يكـــــــون هـــــــذا اخلطـــــــر طارئـــــــا وفجائيـــــــا وغـــــــري متوقـــــــع، وغـــــــري ، الطبيـــــــب
 وإن كانــــــت هــــــذه اجلــــــسامة ال تفــــــرتض تعــــــرض –ن يكــــــون جــــــسميا أممكــــــن توقعــــــه، و

 ويكفــــــــــي أن تكــــــــــون بالدرجــــــــــة الــــــــــيت تتطلــــــــــب تــــــــــدخال –طــــــــــر املــــــــــوت الــــــــــشخص خل
  .3عاجال

ـــن الــــــصعب تقــــــدير جــــــسامة اخلطـــــر، وإن كــــــان القــــــضاء الفرنــــــسي قــــــد  ويبـــــدو مـــ
اجتــــه إىل تــــرك تقــــدير حالــــة اخلطــــر الــــيت يوجــــد فيهــــا املــــريض للطبيــــب بــــال رقيــــب عليــــه 
إال ضـــــمريه وقواعـــــد املهنـــــة، فهـــــو مل يـــــسلم بـــــذلك مطلقـــــا أي مل يـــــرتك احلريـــــة املطلقـــــة 

، وال قبهم معتـــــــدا بظـــــــروف كـــــــل حالـــــــة علـــــــى حـــــــدةلألطبـــــــاء يف ذلـــــــك، بـــــــل ظـــــــل يـــــــرا
يعفــــــى الطبيــــــب ـمـــــن املــــــسؤولية إال إن تكــــــون لــــــه إيــــــضاحات كافيــــــة لتقــــــدير جــــــسامة 

  .اخلطر، وبالتايل جدوى تدخله مىت أثبت إمهاله يف طلبها

                                                             
د معمـري، تيـزي وزو، و مسؤولية الطبيب املمتنع جنائيا يف التشريع اجلزائري، ملتقـى وطـين، جامعـة مولـ،لعيدي فريدب: أنظر 1

 .9 ص ،2008 جانفي 24و23 يومي اجلزائر، كلية احلقوق،
  .225 مرجع سابق، ص ،ب إبراهيم اخلليلبيح 2
، رســـالة دكتـــوراة، جامعـــة – دراســـة مقارنـــة –حممـــد أســـامة عبـــد اهللا قايـــد، املـــسؤولية اجلنائيـــة لألطبـــاء مقتـــبس عـــن : أنظـــر 3

 .354، ص 1983القاهرة، كلية احلقوق، سنة 
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   : امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة بعمل منه أو بتقديم المساعدة/ثانيا
ي لتــوافر هــذا الــشرط أن يكــون يف إمكــان الــشخص تقــدمي املــساعدة بنفــسه ويكفــ

لــيس لــه أن خيتــار بــني تقــدمي املــساعدة بنفــسه أو االلتجــاء إىل غــريه، وأو بواســطة الغــري، 
وإمنـا هـو ملـزم بإتبـاع الوسـيلة األكثـر جــدوى لـدفع اخلطـر، ولـو اقتـضى األمـر اجلمـع بــني 

مــن املـسؤولية أن يلجــأ إىل طبيــب آخــر، إال حيــث الوسـيلتني، ومــن مث ال يعفــى الطبيــب 
 التـدخل فيهـا، ى نظرا لتخصـصه يف احلالـة املطلـوبيكون تدخل هذا األخري أكثر جدو

  .أو حيث يكون لديه معلومات عن تطور املرض حبكم كونه طبيبا للعائلة مثال
علـــــى أنـــــه ال يعفـــــى الطبيـــــب مـــــن املـــــسؤولية أن يـــــنفض يـــــده مـــــن املـــــسألة برمتهـــــا 

 طالــــــــب املــــــــساعدة إىل طبيـــــــب العائلــــــــة وخاصــــــــة إذا كـــــــان هــــــــذا األخــــــــري غائبــــــــا حمـــــــيال
  .1 وتقتضي تدخال عاجال،وكانت احلالة ال حتتمل التأخري

جرميــــــة االمتنــــــاع عــــــن تقــــــدمي املــــــساعدة مبجــــــرد إخــــــالل الطبيــــــب بــــــااللتزام وتقــــــع 
بقواعــــــــد املهنــــــــة، وبالواجــــــــب اإلنــــــــساين، فــــــــال يــــــــشرتط أن يكــــــــون مــــــــن شــــــــأن تدخلــــــــه 

 يف إنقــــــاذ حيــــــاة املــــــريض، وأن خطئــــــه يف تقــــــدير مــــــدى الفائــــــدة مــــــن تقــــــدمي املــــــساعدة
  .املساعدة أو االستعجال يف التدخل ال يعفيه من املسؤولية اجلنائية

وعلـــــى ذلـــــك فـــــاملريض املهـــــدد مبـــــوت أكيـــــد وحـــــال، يعـــــد يف خطـــــر يتعـــــني علـــــى 
  .الطبيب تقدمي املساعدة له بقدر اإلمكان يف حدود املتاح له

 أيـــــــــــــضا املـــــــــــــريض اخلاضـــــــــــــع لرتكيـــــــــــــب أجهـــــــــــــزة اإلنعـــــــــــــاش ويـــــــــــــدخل يف ذلـــــــــــــك
ــــــــــصناعي، حيــــــــــث أنــــــــــه علــــــــــى الطبيــــــــــب أن يــــــــــستمر يف وضــــــــــع هــــــــــذه األجهــــــــــزة «: ال

للمـــــريض مـــــىت وجـــــدت فرصـــــة حقيقيـــــة لبقائـــــه علـــــى قيـــــد احليـــــاة، فـــــإذا امتنـــــع الطبيـــــب 
ون أيــــــة مــــــساعدة بعــــــد فــــــصل هــــــذه د أو تــــــرك املــــــريض يــــــعــــــن تركيــــــب هــــــذه األجهــــــزة

                                                             
  .227 مرجع سابق، صي،حبيب إبراهيم اخلليل 1
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 خاليـــــــا املـــــــخ فإنـــــــه يتـــــــسبب بـــــــذلك يف مـــــــوت  عـــــــن جـــــــسمه، وقبـــــــل مـــــــوتاألجهـــــــزة
مث يـــــــساءل جنائيـــــــا عـــــــن جرميـــــــة االمتنـــــــاع عـــــــن مـــــــساعدة شـــــــخص يف ومـــــــن املـــــــريض، 

  .1»خطر
ولعـــــــــل املـــــــــشكل األساســـــــــي الـــــــــذي قـــــــــد يثـــــــــار يف هـــــــــذه املـــــــــسألة، هـــــــــو العلـــــــــم 

  :باخلطر الوشيك، والذي قد يتم بطريقتني
 مباشــــــرة إمــــــا بطريقــــــة مباشــــــرة يف بعــــــض الظــــــروف اخلاصــــــة الــــــيت يكــــــون فيهــــــا -

ــــشخص املعــــــرض للخطــــــر الوشــــــيك، واإلشــــــكالية هنــــــا ال تطــــــرح، إذ أن هــــــذه  أمــــــام الــ
ــــــــشخص العــــــــادي املتمثــــــــل يف طلــــــــب اإلغاثــــــــة مــــــــن  الوضــــــــعية تعــــــــرض عليــــــــه التــــــــزام ال

ـــــــــشرطة، اإلســـــــــعاف ( ـــــــــه القـــــــــدرة علـــــــــى كيفيـــــــــة جتنـــــــــب هـــــــــذا ... ال أو أي شـــــــــخص ل
ـــــــــة املعروضـــــــــة عليـــــــــه خارجـــــــــة عـــــــــن)اخلطـــــــــر ـــــــــة مـــــــــا إذا كانـــــــــت احلال  نطـــــــــاق ، ويف حال

ــــــــــشخص يف  ختصــــــــــصه او تتطلــــــــــب قــــــــــدرات ووســــــــــائل ليــــــــــست حبوزتــــــــــه، وإذا كــــــــــان ال
ــــــــة خطــــــــر يــــــــستوجب تــــــــدخال ــــــــة ينــــــــشأ بالنــــــــسبة ًا حمــــــــضًا طبيــــــــًحال ، ففــــــــي هــــــــذه احلال

  :للطبيب التزام ذو صبغتني متداخلتني
صـــــــــبغة الواجـــــــــب اإلنـــــــــساين، والـــــــــيت متكنـــــــــه مـــــــــن االلتـــــــــزام بطلـــــــــب : أولهمـــــــــا  
  .اإلغاثة
ـــــــــيت تـــــــــستوجب تدخلـــــــــه الفـــــــــوري إمـــــــــا  صـــــــــبغة الواجـــــــــب:وثانيهمـــــــــا   املهـــــــــين ال

ىل  آخـــــــر خمـــــــتص، أو طلـــــــب نقـــــــل هـــــــذا الـــــــشخص إشخـــــــصيا أو باالســـــــتعانة بطبيـــــــب
 ولقــــــد ذهــــــب القــــــضاء الفرنــــــسي إىل أنــــــه إذا مل يقــــــم الطبيــــــب يف .املستــــــشفى مباشــــــرة

مثــــــل هــــــذه الوضــــــعية بتقــــــدمي اإلســــــعافات الالزمــــــة نتيجــــــة خطــــــأ يف التقــــــدير ال ميكــــــن 
ـــــــة مـــــــساءلته علـــــــى أســـــــاس ا رتكابـــــــه جنحـــــــة عـــــــدم تقـــــــدمي املـــــــساعدة لـــــــشخص يف حال

  .خطر
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تم إعالمــــــه بواســــــطة الغــــــري هــــــذه الوضــــــعية الــــــيت أو بطريقــــــة غــــــري مباشــــــرة أيــــــن يــــــ
الطبيـــــب ملـــــزم بالتنقـــــل  هـــــل : مـــــن بينهـــــا،أصـــــبحت تطـــــرح العديـــــد مـــــن اإلشـــــكاليات

 مـــــــن مدونـــــــة أخالقيـــــــات مهنـــــــة الطـــــــب متنـــــــع 21 املكـــــــان؟ علمـــــــا أن املـــــــادة نيإىل عـــــــ
  .1ا على الطبيب ممارسة الطب املتنقلمنعا بات

 مــــــن قــــــانون العقوبــــــات نـــــــستنتج 182نــــــه وبقــــــراءة حرفيــــــة لــــــنص املــــــادة أكمــــــا 
ستوجب يـــــــهــــــذه املــــــادة  ظـــــــاهر  إذ أن؛ن هــــــذه األخــــــرية مل تــــــنص علـــــــى هــــــذه احلالــــــةأ

 الـــــــــشيء الــــــــذي يفـــــــــرتض أن يكــــــــون الـــــــــشخص املعـــــــــين ،التــــــــدخل الفـــــــــوري والتلقــــــــائي
 األمـــــــر . مباشـــــــرة أمـــــــام الـــــــشخص يف حالـــــــة اخلطـــــــرامللـــــــزم بتقـــــــدمي املـــــــساعدة موجـــــــودا

ـــــساعدة أمـــــــــرا عـــــــــسريا أمـــــــــام غمـــــــــوض النـــــــــصوص القانونيـــــــــة  ـــــــــذي جيعـــــــــل تقـــــــــدمي املــــ ال
 وكــــــــذا أمــــــــام عــــــــدم إمكانيــــــــة الطبيــــــــب يف تقــــــــدير شــــــــدة اخلطــــــــر الوشــــــــيك ،وتناقــــــــضها
 ســــــيما عنــــــدما يــــــتم إبــــــالغ الطبيــــــب عــــــن طريــــــق اهلــــــاتف، هــــــذا مــــــا جعــــــل تهوحــــــساسي

 ويف هــــــذه احلالــــــة قــــــد يتعــــــرض ملــــــساءلة :مــــــا التــــــدخل، إنالطبيــــــب اجلزائــــــري بــــــني نــــــاري
تأديبيــــــة مــــــن طــــــرف جملــــــس أخالقيــــــات املهنــــــة ملمارســــــة الطــــــب املتنقــــــل، وإمــــــا تعرضــــــه 
للمـــــــساءلة اجلنائيـــــــة علـــــــى أســـــــاس عـــــــدم تقدميـــــــه املـــــــساعدة لـــــــشخص يف حالـــــــة خطـــــــر 

  . اجلزائري من قانون العقوبات182وفقا للمادة 

اجلزائــــــــري أن ينـــــــتهج علـــــــى ســــــــبيل وعلـــــــى هـــــــذا كـــــــان بــــــــاألحرى علـــــــى املـــــــشرع 
ــــــــذي ســــــــعى قــــــــدر املــــــــستطاع يف توضــــــــيح نطــــــــاق  املثــــــــال مــــــــنهج القــــــــضاء الفرنــــــــسي ال

 مـــــــن قـــــــانون العقوبـــــــات الفرنـــــــسي 02 الفقـــــــرة 6-223وكيفيـــــــة تطبيـــــــق نـــــــص املـــــــادة 
الـــــــيت تعاقـــــــب علـــــــى عـــــــدم تقدميـــــــه املـــــــساعدة لـــــــشخص يف حالـــــــة خطـــــــرة عنـــــــدما أقـــــــر 

 مثــــــل هــــــذه الوضــــــعية وإمنــــــا جمــــــرد اإللـــــــزام عــــــدم إلــــــزام الطبيــــــب باالنتقــــــال للمعاينــــــة يف

                                                             
ن 21انظــر املــادة   1  املتــضمن مدونــة أخالقيــات الطــب، 1992 مــاي 06 املــؤرخ يف 276-92ســوم التنفيــذي رقــم املر م
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جبمــــــــع املعلومــــــــات فــــــــإذا بــــــــدا لــــــــه أن هــــــــذه املعلومــــــــات الــــــــيت اســــــــتمدها مــــــــن املكاملــــــــة 
اهلاتفيــــــة كافيــــــة لتكــــــوين نظــــــرة حــــــول طبيعــــــة اخلطــــــر ومــــــدى صــــــحة متكنــــــه مــــــن اختــــــاذ 
القـــــــــرار الـــــــــالزم، مـــــــــا دام أن تقـــــــــدير ضـــــــــرورة االســـــــــتعجال الـــــــــذي يتطلـــــــــب التــــــــــدخل 

يـــــــــة للطبيـــــــــب وحـــــــــده حتـــــــــت رقابـــــــــة ضـــــــــمريه املهـــــــــين وقواعـــــــــد خيـــــــــضع للـــــــــسلطة التقدير
  .مهنته

 فــــــــإن االلتــــــــزام بالتــــــــدخل وتقــــــــدمي املــــــــساعدة يــــــــصبح ،وبالتــــــــايل يف هــــــــذه احلالــــــــة
 لكـــــن .واجبـــــا إذا مـــــا بـــــدا مظهريـــــا للطبيـــــب مـــــن هـــــذه املعلومـــــات بـــــأن اخلطـــــر وشـــــيك

إذا ثبــــــت أن الطبيـــــــب الـــــــذي مت إبالغــــــه بـــــــاخلطر الوشـــــــيك وكــــــان هـــــــو الوحيـــــــد الـــــــذي 
دوره تقــــــــــدير جــــــــــسامته ورفـــــــــض التــــــــــدخل بــــــــــدون أن يتـــــــــيقن أن هــــــــــذا اخلطــــــــــر ال مبقـــــــــ

يــــــستوجب تدخلــــــه الفــــــوري كمــــــا كــــــان مــــــن املفــــــروض عليــــــه القيــــــام بــــــه يكــــــون بــــــذلك 
  .1ممتنعا

ـــه االجتــــــــــاه احلــــــــــديث يف الفقــــــــــه، ومــــــــــا أكــــــــــده الفقيــــــــــه  وهــــــــــذا مــــــــــا ذهــــــــــب إليـــــــ
يم، إذ بـــــــأن التــــــسليم بـــــــالقول الـــــــسابق ال يتفــــــق مـــــــع العقــــــل واملنطـــــــق الـــــــسل) ليفاســــــري(

يــــــــذهب إىل القــــــــول بــــــــأن تكــــــــون الرقابــــــــة فأن تــــــــضامن األطبــــــــاء حيــــــــول دون إدانــــــــتهم، 
للــــــــسلطة القــــــــضائية، علــــــــى أن تــــــــستنري فيمــــــــا غمــــــــض عليهــــــــا بــــــــرأي الــــــــسلطة املهنيــــــــة 

  .2املختصة
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   : أال يكون تدخله يشكل خطورة عليه أو على الغير:ثالثا
 بــه ضـررا أو بغــريه حبيــث قِلحـُيإذا كـان مــن شـأن هــذا التــدخل أن ال تقـوم اجلرميــة 

 فالطبيـب الـذي يطلـب منـه معاينـة .ال تشكل تلك املساعدة خطـورة عليـه أو علـى غـريه
 دون تـــوفري وســـائل الوقايـــة الكافيـــة لـــه ال يـــسأل عـــن ٍمبـــرض خطـــري معـــدمـــريض مـــصاب 

امتناعه عن املساعدة ولو كـان املـريض يف حالـة خطـرة، وكـذلك إذا كانـت املـساعدة مـن 
ا إحلـاق  ضـرر بغـريه، حيـث أن قاضـي التحقيـق حملكمـة تيميمـون جملـس قـضاء أدرار شأ

 بــسبب انــشغاله حبــالتني مريــضةوجــه للمتابعــة يف حــق طبيــب رفــض عــالج ن ال  بــأقــضى
ـــام ملقـــر املريـــضة املعروضـــة عليـــه، وهـــو مـــا أياســـتعجاليتني أكثـــر مـــن حالـــة  دتـــه غرفـــة اال

لس   .1ا
ن احملكمــــــة هلــــــا ســــــلطة ب، إال أومــــــسألة تقــــــدير اخلطــــــر مــــــن صــــــالحيات الطبيــــــ

 مــــــدى وجــــــود اخلطــــــر علــــــى الطبيــــــب أو علــــــى الغــــــري وتطبيقــــــا لــــــذلك مــــــةءالرقابــــــة ملال
بإدانـــــــة طبيـــــــب رفـــــــض تقـــــــدمي املـــــــساعدة ملـــــــريض «: قـــــــضت إحـــــــدى احملـــــــاكم الفرنـــــــسية

  .2»هذقا هناك خطر عليه من إنحبجة أن مرضه غري خطري، دون أن يكون
   الثانيالمطلب

  .ة باألسرةجرائم االمتناع الماس
تمــــــع، فهــــــي اخلليــــــة األوىل الــــــيت تكــــــون  تعتــــــرب األســــــرة النــــــواة األساســــــية لبنــــــاء ا

تمــــــع،  بــــــصالحها يــــــصلح وبفــــــسادها يفــــــسد، وببقائهــــــا يبقــــــى وبفنائهــــــا ومنهـــــا هــــــذا ا
ة لبنـــــــيفــــــىن، مــــــا جعـــــــل أغلــــــب التـــــــشريعات تــــــسعى مــــــن أجـــــــل احلفــــــاظ علـــــــى هــــــذه ال
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ر احملبــــــة بــــــني الــــــزوجني وكــــــل صــــــابوضــــــع قواعــــــد أساســــــية تــــــسعى مــــــن خالهلــــــا لــــــربط أو
  .1 اجلزائري من الدستور58نص املادة ل  وفقافرد من أفراد العائلة

قـــــد نـــــص املـــــشرع يف نـــــصوص عديـــــدة ومتفرقـــــة علـــــى ضـــــبط حقـــــوق كـــــل زوج و
  .2ج.أ. ق3 ةادامل نص ومثالهعلى اآلخر 

ولتجـــــــــسيد هـــــــــذه احلمايـــــــــة تـــــــــدخل املـــــــــشرع بنـــــــــصوص قانونيـــــــــة تكـــــــــرس تلـــــــــك 
ـــــــة بـــــــني أفـــــــراد األســـــــرةاحلقـــــــوق والواجبـــــــات امل مـــــــه قـــــــانون األســـــــرة، نظ وهـــــــو مـــــــا ،تبادل

ــــــفة التجــــــــرمي علــــــــى األفعــــــــال الــــــــيت متــــــــس بكيــــــــان األســــــــرة  ومنهــــــــا مــــــــا أضــــــــفى بــــــــه صــ
 مـــــا نـــــص عليـــــه قـــــانون العقوبـــــات يف القـــــسم اخلـــــامس مـــــن الفـــــصل الثـــــاين ،ومتاســـــكها

ــــن اجلـــــــزء الثـــــــاين منـــــــه حتـــــــت عنـــــــوان تـــــــرك األســـــــرة املـــــــواد  ، 330مـــــــن البـــــــاب الثـــــــاين مـــ
331 ،332.  

 احلامــــــل  املواليــــــة بدايــــــة جبرميــــــة إمهــــــال املــــــرأةالنقــــــاطوهــــــو مــــــا ســــــأقوم بدراســــــته يف 
 331(ملــــــــــادة واج .ع. ق2 بنــــــــــد 3 )330مــــــــــادة (  جرميــــــــــة عــــــــــدم تــــــــــسديد النفقــــــــــة

  .)فرع أول( 1)ج.ع.ق

                                                             
تمع الدولة حبماية األسرة حتظى":  من الدستور اجلزائري على58تنص املادة  1  ."وا
ا يفاألسرة  تعتمد : "ج على أنه-أ- ق3تنص املادة  2  وحـسن احلـسنة والرتبيـة املعاشـرة وحـسن تكافـلوال الـرتابط على حيا

  ."االجتماعية اآلفات ونبذ اخللق
  :  دج100.000 إىل 20.001يعاقب بالسجن من شهرين إىل سنة و بغرامة من " :على أنه 330املادة تنص  3
املاديـــة املرتتبـــة علـــى  األدبيـــة أو التزاماتـــهأحـــد الوالـــدين الـــذي يـــرتك مقـــر أســـرته ملـــدة تتجـــاوز شـــهرين و يتخلـــى عـــن كافـــة ) 1

 القانونيـة و ذلــك بغــري سـبب جــدي، و ال تنقطــع مـدة الــشهرين إال بــالعودة إىل مقـر األســرة علــى الوصــايةالـسلطة األبويــة أو 
ائية ؛   وضع ينىبء عن الرغبة يف استئناف احلياة العائلية بصفة 

  ا حامل و ذلك لغري سبب جدي ؛الزوج الذي يتخلى عمدا و ملدة جتاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأ ) 2
أحـد الوالــدين الــذي يعـرض صــحة أوالده أو واحــدا أو أكثــر مـنهم أو بعــرض أمــنهم أو خلقهــم خلطـر جــسيم بــأن يــسيء ) 3

 علـــى الـــسكر أو ســـوء الـــسلوك أو بـــأن يهمـــل رعـــايتهم أو ال يقـــوم باإلشـــراف لالعتيـــادمعـــاملتهم أو يكـــون مـــثال ســـيئا هلـــم 
و يف احلـاالت املنـصوص  .واء كان قد قضى بإسقاط سلطته األبوية علـيهم أو مل يقـض بإسـقاطهاالضروري عليهم و ذلك س

  ." من هذه املادة فال تتخذ إجراءات املتابعة إال بناء على شكوى الزوج املرتوك2 و 1عليها يف 
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 لدراســـــــــة جرميـــــــــة عـــــــــدم تـــــــــسليم طفـــــــــل تم ختصيـــــــــصه فـــــــــالثـــــــــاني الفـــــــــرعأمـــــــــا 
  .ج.ع. ق3283 و3272واملنصوص عليها يف املادتني 

   األولالفرع
   وجريمة االمتناع عن تسديد النفقةجريمة إهمال المرأة الحامل

 وجرميــــة االمتنــــاع عــــن إمهــــال املــــرأة احلامــــل       أحــــاول يف هــــذا الفــــرع دراســــة جــــرمييت 
رة ومهــا احملــور الرئيـسي الــذي تقــوم عليــه سـتـسديد النفقــة باعتبارمهــا ميـسان بــأهم ركــائز األ

 وكذا األطفال فمن اجلفاء ىالإلنـسانية أن يـرتك الـزوج زوجتـه وهـو أال ومها الزوجة احلامل
ًيعلــم حبملهــا أو أن يرتكهــا ســواءا حبملهــا أو مــع أطفاهلــا بــدون نفقــة، فاملــشرع مل يكتفــي 

 ولعـــل ، يف حـــق هـــاذين العنـــصرينً الـــزوج بـــل حـــط مـــن مرتبتـــه وجعلـــه جانيـــاامبعاتبـــة هـــذ
عراض هـاذين اجلــرميتني علــى النحــو يف حــق نفـسه، ومنــه ســأحاول اســتاألصـح مــن ذلــك 

    :التايل

                                                                                                                                                                                    
 إىل 20.001يعاقـــــب بـــــاحلبس مـــــن ســـــتة أشـــــهر إىل ثـــــالث ســـــنوات و بغرامـــــة مـــــن " :أنـــــه علـــــى 331 املـــــادة تـــــنص - 1

 دج كــل مــن امتنــع عمــدا و ملــدة جتــاوز شــهرين عــن تقــدمي املبــالغ املقــررة قــضاء إلعالــة أســرته و عــن أداء كامــل 100.000
و يفـرتض أن  .قيمة النفقة املقررة عليه إىل زوجه أو أصوله أو فروعه و ذلك رغم صدور حكم ضـده بإلزامـه بـدفع نفقـة إلـيهم

 و ال يعتــرب اإلعــسار النــاتج عــن اإلعتيــاد علــى ســوء الــسلوك أو الكــسل أو الــسكر  عــدم الــدفع عمــدي مــا مل يثبــت العكــس،
و احملكمة املختصة باجلنح املشار إليها يف هذه املـادة هـي حمكمـة مـوطن أو  .عذرا مقبوال من املدين يف أية حالة من األحوال

  ."حمل إقامة الشخص املقرر له قبض النفقة أو املنتفع باملعونة
 بــه املطالبــة يف احلــق هلــم الــذين األشــخاص إىل رعايتــه حتــت موضــوعا طفــال يــسلم مــن كــل" :أنــه علــى 327 ادةاملــتــنص  2

  ."سنوات مخس إىل سنتني من باحلبس يعاقب
 دج 100.000 إىل 20.001 مــن بغرامـة و ســنة إىل شـهر مـن بــاحلبس يعاقـب": ج علــى أنـه-ع-ق 328 املـادةتـنص  3

 حبكـــم أو املعجــل بالنفـــاذ مــشمول حبكــم حـــضانته شــأن يف قـــضي قاصــر بتــسليم يقـــوم ال آخــر شــخص أي أو األم و األب
 أو خطفـه علـى الغـري محـل أو األمـاكن تلـك عـن إليـه وكلـت ممن خطفه من كل وكذالك به املطالبة يف احلق له من إيل ائي
 الــسلطة أســقطت قــد كانــت إذا ســنوات ثــالث إىل احلــبس عقوبــة وتــزاد .عنــف أو حتايــل بغــري ذلــك وقــع لــو و حــىت إبعــاده
  ."اجلاين عن األبوية
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  .  المرأة الحاملجريمة إهمال /ًأوال
 الـزوج الـذي يـرتك  أنوتدخل هذه اجلرمية حتت جرائم اإلمهال العائلي على اعتبار

يعتــــرب مهمـــال يف حــــق املــــرأة احلامــــل , زوجتـــه مــــع علمــــه حبملهـــا ملــــدة أكثــــر مـــن شــــهرين
اتـه اجلرميـة قـد وضـعها املـشرع كحمايـة للجنـني مـن  ولعـل ه.وكذلك يف حق ابنه احملمـول

 -ً أو تـأثر اجلنـني نفـسيا،التأثر مبـا قـد حيـدث حولـه ممـا قـد ينجـر عنـه سـقوط هـذا اجلنـني
ًو أعـين بــذلك أن حالــة األم احلامــل تــنعكس إجيابــا وســلبا علــى جنينهــا  فهجــران الــزوج -ً

طرابات نفـــسية لـــألم ً حتمـــا سيـــسبب اضـــ- مـــدة احلمـــل-لبيـــت الزوجيـــة يف هـــذه املـــدة 
 وحـــسن مـــا فعلـــه املـــشرع حبمايـــة األم احلامـــل وكـــذا ،هـــذا إذا مل يـــسقط اجلنـــني، احلامـــل

 يف هـذه الفـرتة - مـع علمـه حبمـل الزوجـة -الزوجيـة  اجلنني من تعـسف الـزوج برتكـه مقـر
  .330/2 املادة عليه تنصوهو ما 
 )I(ن املـــــــادي لقيـــــــام هاتـــــــه اجلرميـــــــة البـــــــد مـــــــن تـــــــوافر ركنيهـــــــا األساســـــــيني الـــــــركو

  .)II(والركن املعنوي 
I/الركن المادي لجريمة إهمال المرأة الحامل :   

ج فإنــــــــه لقيــــــــام هـــــــــذه اجلرميــــــــة البــــــــد مـــــــــن .ع. ق330/2وفقــــــــا لــــــــنص املـــــــــادة 
 تـــــــرك حمـــــــل -2-  قيـــــــام العالقـــــــة الزوجيـــــــة، -1: تـــــــوافر أربعـــــــة عناصـــــــر أساســـــــية هـــــــي

  . محل الزوجة-4- املدة ألكثر من شهرين، -3-الزوجية، 
   : قيام العالقة الزوجية-1
ستوجب هـــــذه اجلرميـــــة قيـــــام عقـــــد الـــــزواج وذلـــــك بعقـــــد رمســـــي صـــــحيح مقيـــــد تـــــ

 قـــــــــانون األســـــــــرة علـــــــــى أن 221يف ســـــــــجالت احلالـــــــــة املدنيـــــــــة حيـــــــــث نـــــــــصت املـــــــــادة 

                                                             
 إذا حبكـــم يثبـــت تــسجيله عـــدم حالـــة يف و املدنيــة، احلالـــة ســجل مـــن مبـــستخرج الــزواج يثبـــت": علــى أنـــه 22 املـــادةتــنص  1

  ."املدنية باحلالة تسجيله يتم و القانون هلذا وفقا أركانه توفرت
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ــــستخرج مــــــن ســــــجل احلالــــــة املدنيــــــة ويف حالــــــة عــــــدم تــــــسجيله يثبــــــت  الــــــزواج يثبــــــت مبــ
 وعليــــــه . ويــــــتم تــــــسجيله باحلالــــــة املدنيــــــةنونحبكــــــم إذا تــــــوافرت أركانــــــه وفقــــــا هلــــــذا القــــــا

ال ميكـــــن القـــــول بقيـــــام هـــــذه اجلرميـــــة بالنـــــسبة للـــــزواج العـــــريف، مـــــا مل يثبـــــت هـــــذا الـــــزواج 
  .ج.أ.ق 22حبكم قضائي طبقا ألحكام املادة 

   :ةي ترك مقر الزوج-2
ـــــــا رة الـــــــزوج مقـــــــر الزوجيـــــــة وتـــــــرك زوجتـــــــهويكــــــون مبغـــــــاد  لوحـــــــدها مـــــــع العلـــــــم أ

م اجلرميــــــة يف حــــــق الــــــزوج إذا مــــــا غــــــادرت الزوجــــــة حمــــــل الزوجــــــة حامـــــل، وعليــــــه ال تقــــــو
 إذا قامـــــت الزوجـــــة مبغـــــادرة مقـــــر  فـــــال تقـــــوم هـــــذه اجلرميـــــةومنـــــه ،واســـــتقرت عنـــــد أهلهـــــا

زوجيـــــة مـــــن تلقـــــاء نفـــــسها ومكثـــــت يف بيـــــت أهلهـــــا ألن العـــــربة مبغـــــادرة الـــــزوج بيـــــت ال
  .مقر بيت الزوجية مع علمه حبملها مع بقاء الزوجة فيه

 لــــــس اجلزائيــــــة الغرفــــــة عــــــن الــــــصادر القــــــرار حيثيــــــات يف اءلــــــذلك جــــــوتطبيقــــــا 
 للمــــــــــــتهم املنــــــــــــسوبة األفعــــــــــــال إن"...: 23/04/2002بتــــــــــــاريخ  بــــــــــــومرداس قـــــــــــضاء

 فـــــان عليـــــه و الزوجيـــــة البيـــــت غـــــادرت الـــــيت هـــــي الـــــضحية أن وثبـــــت طاملـــــا قائمـــــة غـــــري
 هإليــــــ ذهــــــب مــــــا هــــــذا و ."احلــــــال قــــــضية يف متــــــوفرة غــــــري األســــــرة تــــــرك جنحــــــة عناصــــــر
ــــــــصادر القــــــــرار كــــــــذلك  يف جــــــــاء إذ 07/01/2003بتــــــــاريخ  الغرفــــــــة نفــــــــس عــــــــن ال
 قــــــــــانون مــــــــــن 330 املــــــــــادة عناصــــــــــر أن امللــــــــــف مــــــــــن ثبــــــــــت أنــــــــــه حيــــــــــث:" حيثياتــــــــــه

ـــــــــضحية أن و الثابـــــــــت أن حبيـــــــــث املـــــــــتهم جتـــــــــاه ثابتـــــــــة غـــــــــري العقوبـــــــــات  الـــــــــيت هـــــــــي ال
 بــــــــــــــاألحوال املتعلقـــــــــــــة القـــــــــــــضية يف ثابـــــــــــــت هــــــــــــــو كمـــــــــــــا الزوجـــــــــــــي احملـــــــــــــل غـــــــــــــادرت
  .1"الشخصية

                                                                                                                                                                                    
جيــب أن تتــوفر يف عقــد الــزواج الــشروط " ، " ج بتبــادل رضــا الــزوجنيينعقــد الــزوا: "مكــرر علــى التــوايل9 و9ص املادتــان وتــن

  ".أهلية الزواج، الصداق، الويل، شاهدان، انعدام املوانع الشرعية للزواج: اآلتية
 وكــــذا  509/2002 فهــــرس 23/04/2002 بتــــاريخ بـــومرداس قــــضاء لــــس اجلزائيــــة الغرفـــة عــــن الــــصادر القــــرار :أنظـــر 1

 اجلنـــائي القـــانون يف الـــوجيز، بوســـقيعة حـــسن أ: مقتبـــسني عـــن ،07/01/2003 بتـــاريخ الغرفـــة نفـــس عـــن الـــصادر القـــرار
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 األحكــــــــــام خمتلــــــــــف علــــــــــى االطــــــــــالع خــــــــــالل مــــــــــن أنــــــــــه إىل اإلشــــــــــارة وجتــــــــــدر
ــــــــا األســــــــرة مقــــــــر تــــــــرك صــــــــحة بــــــــشأن والقــــــــرارات  اإلمهــــــــال جنحــــــــة بــــــــصيغة تــــــــأيت فإ

 اإلمهــــــال صــــــور مــــــن صــــــورة إال هــــــي مــــــا األســــــرة مقــــــر تــــــرك جنحــــــة أن رغــــــم العــــــائلي
 قـــــــانون مـــــــن 1-330 املـــــــادة ـــــــا جـــــــاءت ـــــــا خاصـــــــة أركـــــــان علـــــــى تقـــــــوم العـــــــائلي

  .باتالعقو
  :  ترك مقر الزوجية لمدة أكثر من شهرين-3

 ،جيــــــــب أن يــــــــستمر التخلــــــــي عــــــــن الزوجــــــــة احلامــــــــل ملــــــــدة أكثــــــــر مــــــــن شــــــــهرين
وعليـــــه فـــــإذا ادـعــــت الزوجـــــة الـــــشاكية أن زوجهــــــا تركهـــــا يف مقـــــر األســـــرة وهـــــي حامــــــل 

ن تثبـــــت بالـــــدليل القـــــاطع  فـــــإن عليهـــــا أ، وأنكـــــر الـــــزوج ذلـــــك،ملـــــدة أكثـــــر مـــــن شـــــهرين
ــــد تركهـــــــا ملـــــــدة أكثـــــــر مـــــــن شـــــــهرين متتـــــــاليني دون انقطـــــــاع، ألن  منـــــــه أن املـــــــشتكى قـــ

الـــــــرتك ملـــــــدة أقــــــــل مـــــــن شــــــــهرين كـــــــاملني فـــــــأكثر أو ملــــــــدة أكثـــــــر مــــــــن شـــــــهرين الــــــــذي 
يتخللـــــــــه انقطــــــــــاع بـــــــــالعودة إىل مقــــــــــر الزوجيـــــــــة يــــــــــوحي بالرغبـــــــــة يف اســــــــــتئناف احليــــــــــاة 

 ويزيـــــل عـــــن الفعـــــل صـــــفة التخلـــــي عـــــن الزوجـــــة احلامـــــل عمـــــدا ملـــــدة تتجـــــاوز ،املـــــشرتكة
  . وجيعل اجلرمية كأن مل ترتكب،الشهرين
  :  حمل الزوجة-4

جيــــــــب أن تكــــــــون الزوجــــــــة املتخلــــــــى عنهــــــــا حــــــــامال، وجيــــــــب أن يكــــــــون احلمــــــــل 
 وال يتحـــــــــدث عـــــــــن الزوجــــــــــة ، كـــــــــون املـــــــــشرع يتحــــــــــدث عـــــــــن احلمـــــــــل الظــــــــــاهرً،بينـــــــــا

 وبــــــذلك وجــــــب علــــــى .املفــــــرتض محلهــــــا كمــــــا هــــــو احلــــــال بالنــــــسبة جلرميــــــة اإلجهــــــاض
 وإثبــــــات ، وعلــــــم الــــــزوج بــــــذلك،قــــــدم مــــــا يثبــــــت وجــــــود احلمــــــلالزوجــــــة الــــــشاكية أن ت

 خالفـــــا هقيـــــام احلمـــــل يكـــــون بكـــــل الوســـــائل كالـــــشهادة الطبيـــــة ملعاينـــــة احلمـــــل، إال أنـــــ
                                                                                                                                                                                    

 2002 طبعــة اجلزائــر التوزيــع، و النــشر و للطباعــة هومــه دار   - األمــوال و األشــخاص ضــد اجلــرائم-األول اجلــزء– اخلــاص
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دم الوفـــــــــــاء جلنحـــــــــــة تـــــــــــرك مقـــــــــــر األســـــــــــرة ال يـــــــــــشرتط املـــــــــــشرع يف هـــــــــــذه اجلنحـــــــــــة عـــــــــــ
  .بااللتزامات العائلية

II/الركن المعنوي لجريمة إهمال المرأة الحامل :   
-اجلـــاين نيــة اجتــاه يف مثـــلواملت ،جنــائي قــصدال تـــوافرالبــد مــن  اجلرميـــة ذهم هــلقيــا

 عـــن الناجتـــة الواجبـــات مـــن والـــتملص العـــائلي بالوســـط الـــصلة قطـــع إىل -الوالـــدين أحـــد
 تـرك جنحـة تقتـضي وعليـه ،التأويـل تقبـل ال وبـإرادة ،القانونية الوصاية أو األبوية السلطة

 العائليــــة بواجباتــــه إخاللــــه خبطــــورة وعــــي علــــى الوالــــدة أو الوالــــد يكــــون أن األســــرة مقــــر
 وعلــى وأخالقهــم وســالمتهم األوالد صــحة علــى عنهــا ترتتــب قــد الــيت الوخيمــة وبالنتـائج
   . تربيتهم

وقــد جعــل املــشرع مــن الــسبب اجلــدي مــربرا للتخلــي عــن الزوجــة احلامــل، وأعفــى 
 خاصـــة تـــرغم صـــاحبها هـــي ظـــروفالـــزوج مـــن املتابعـــة واجلـــزاء يف حالـــة قيامـــه بـــذلك، و

حـــال توافرهـــا علـــى مغـــادرة مقـــر األســـرة و قـــد تكـــون هـــذه الظـــروف عائليـــة أو مهنيـــة أو 
  . عن هذه الظروف بالسبب اجلديج،-ع-ق 1-330صحية و عربت املادة 

 فـان ذلـك يـؤدي إىل ،مبفهوم املخالفة أنه إذا كان ترك مقر األسرة لـسبب جـديو
ة مفرتضة فعلـى الـزوج الـذي يـرتك مقـر أسـرته أن يثبـت  إال أن سوء الني،عدم قيام اجلرمية

 كـأن يكــون الـرتك مــن أجـل القيــام باخلدمـة الوطنيــة أو البحـث عــن ،قيـام الـسبب اجلــدي
  .1العمل أو لتحصيل العلم

 وعليه فان إبراز عدم وجـود الـسبب اجلـدي عنـصر ضـروري جيـب اإلشـارة إليـه يف 
القـــرار الـــصادر  و هكـــذا جـــاء يف .ألســـرة القاضـــي باإلدانـــة يف جنحـــة تـــرك مقـــر االقـــرار

 حيـث اسـتبعدت غرفـة املخالفـات ،عن جملس قضاء بومرداس 02/05/2001بتاريخ 

                                                             
  .14ص ،2002 ،الثانية الطبعة الرتبوية، لألشغال الوطين الديوان ،األسرة نظام على الواقعة اجلرائم ،العزيز عبد سعد  1
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تــرك مقــر األســرة بــسبب املــشاكل الــيت يعيــشها الــزوج مــع زوجتــه كــسبب جــدي واجلــنح 
حيـث تبـني ممـا سـبق أن : "وأدانت املتهم باجلرم املنسوب إليه إذ جاء يف حيثيات احلكم

ـــا املـــتهم متـــوفرة األركـــان باعتبـــاره خـــرج مـــن البيـــت تاركـــا مـــة  اإلمهـــال العـــائلي املتـــابع 
ا  .1"زوجته لوجود املشاكل ومل يرجع وعليه يتعني للمحكمة إدانته 

  : عن تسديد النفقة المقررة قانوناجريمة االمتناع ً/ثانيا
فهم وقلــــة  مل يعطــــه للزوجــــة وال لــــألوالد نظــــرا لــــضعًاأعطــــى اإلســــالم للرجــــل حقــــ

 حبيــث فــرض عليــه مبوجــب ، أي قوامــة الرجــل علــى املــرأة،حيلــتهم أال وهــو حــق القوامــة
 وهــــو واجـــب اإلنفــــاق علـــى الزوجــــة ً،هـــذا احلــــق واجبـــا أخالقيــــا، قبـــل أن يكــــون قانونيـــا

 وســــار علــــى ذلــــك التــــشريع الوضــــعي حبيــــث جعــــل هــــذا احلــــق خيــــص الزوجــــة .واألوالد
 ويعطــي للزوجــة ،هــذا اجلانــب يعــد إخــالال بالتزامــه فكــل تقــصري مــن الــزوج يف ،وأوالدهــا

احلـــق يف طلـــب النفقـــة ومتابعـــة الـــزوج مـــن أجـــل ذلـــك أمـــام القاضـــي اجلزائـــري مـــن أجـــل 
ذا االلتزام   .إجباره على الوفاء 

ولعــل هــذه اجلرميــة الــيت قـــد تقــوم يف حــق الــزوج مـــا هــي إال إخــالل بــالتزام النفقـــة 
شخــصية، حبيــث نــص املــشرع علــى ذلــك يف املــواد املنــصوص عليــه يف قــوانني األحــوال ال

  .ج.أ. ق80 إىل 74من 
النفقـــة علـــى األصـــول علـــى الفـــروع وكـــذا الفـــروع ج .أ. ق77 املـــادة وقـــد أوجبـــت

  . 2على األصول كل على حسب قدرته

                                                             
أحـسن بوسـقيعة، املرجـع : مقتبس عـن غرفة اجلنح واملخالفات 02/05/2001الصادر عن حمكمة بومرداس بتاريخ  القرار 1

  .146السابق، ص
حتيـــاج جتـــب نفقـــة األصـــول علـــى الفـــروع والفـــروع علـــى األصـــول حـــسب القـــدرة واال: "ج علـــى أن-أ- ق77تـــنص املـــادة  2

  ".ودرجة القرابة يف اإلرث
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ومنـــه ميكـــن القـــول أن الـــنص اجلنـــائي مـــا هـــو إال جانـــب ردعـــي اللتـــزام قـــد فرضـــه 
ين قبل الواجب القانوين، سـيما إذا مـا علمنـا أن هـذا الضمري واألخالق والواجب اإلنسا

 االمتنـــاع مـــن شـــأنه أن يـــصيب األســـرة بأضـــرار جـــسيمة قـــد يـــصعب تـــداركها فيمـــا بعـــد،
  .ج.ع. ق331املادة وفق ما نصت عليه 

عــــــسار ويفــــــرتض أن عــــــدم الــــــدفع عمــــــدي مــــــا مل يثبــــــت العكــــــس، وال يعتــــــرب اإل
ل أو الــــــسكر عــــــذرا مقبــــــوال مــــــن ء الــــــسلوك أو الكــــــسالنــــــاتج عــــــن االعتيــــــاد علــــــى ســــــو

  .املدين يف حالة من األحوال
هـــــي حمكمــــــة ســـــابقة الــــــذكر واحملكمـــــة املختــــــصة بـــــاجلنح املــــــشار إليهـــــا يف املــــــادة 

  .1موطن أو حمل إقامة الشخص املقرر له قبض النفقة أو املنتفع باملعونة
 هـــــــذه املـــــــادة جنـــــــد أن املـــــــشرع اجلزائـــــــري قـــــــد جـــــــرم فعـــــــل قراءمـــــــن خـــــــالل اســـــــت

ع عــــــــن تــــــــسديد النفقــــــــة وهــــــــذه اجلرميــــــــة الــــــــيت تــــــــدخل ضــــــــمن جــــــــرائم اإلمهــــــــال االمتنـــــــا
، والـــــــيت جيــــــــب لقيامهـــــــا تــــــــوافر العـــــــائلي أو جـــــــرائم التخلــــــــي عـــــــن االلتزامــــــــات الزوجيـــــــة

النقطــــــــة  مث ابــــــــني يف النقطتــــــــني التـــــــاليتنيتطرق إليهــــــــا يف أا املــــــــادي واملعنــــــــوي ســـــــركنيهـــــــ
  :رمية كما يلي إجراءات املتابعة واخلرباء املقررة هلذه اجلاملوالية

I : االمتنـــــاع عـــــن تـــــسديد النفقـــــة المحكـــــوم بهـــــا لجريمـــــة الـــــركن المـــــادي
   :قانونا

ــــــام الــــــــركن املــــــــادي هلــــــــذه اجلرميــــــــة وفقــــــــا لــــــــنص املــــــــادة  ج البــــــــد .ع. ق331لقيــ
  :من توافر عنصرين أساسيني مها

 صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة.  

                                                             
احملكمــة املختــصة بــاجلنح املــشار إليهــا يف هــذه املــادة هــي حمكمــة مــوطن أو حمــل إقامــة :"  أن علــى3 فــق331تــنص املــادة 1 

  ."الشخص املقرر له قبض النفقة أو املنتفع باملعونة
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 ـــــا  عليـــــه ملـــــدة تتجـــــاوز امتنـــــاع احملكـــــوم عليـــــه عـــــن أداء قيمـــــة النفقـــــة احملكـــــوم 
  .شهرين

  :  صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة-1
والنفقــــــة هــــــي كــــــل مــــــا يلــــــزم الحتيــــــاج الــــــشخص إشــــــباعا الحتياجاتــــــه الــــــضرورية 
مــــن مأكـــــل وملـــــبس وكـــــسوة ومـــــصاريف العـــــالج، وغــــري ذلـــــك ممـــــا هـــــو ضـــــروري للفـــــرد 
حــــــــــسب العـــــــــــرف الـــــــــــسائد، ويراعـــــــــــي يف تقــــــــــدير النفقـــــــــــة أن تكـــــــــــون بقـــــــــــدر حاجـــــــــــة 

ا واحملتاج إليهاتمع مراعاة املركز االجتماعي واملايل للملالشخص إليها    .1زم 
ج قــــــــد حــــــــصرها .ع. ق331وإن كــــــــان املــــــــشرع اجلزائــــــــري وفقــــــــا لــــــــنص املــــــــادة 

قــــــــد زاد علــــــــى و. 782يف النفقـــــــة الغذائيــــــــة فحــــــــسب إال أن قــــــــانون األســــــــرة يف املــــــــادة 
ا ذلــــــــك حبيــــــــث تــــــــشمل النفقــــــــة الغــــــــذاء والكــــــــسوة والعــــــــالج والــــــــسكن أو أجرتــــــــه ومــــــــ

  .يعترب من الضروريات يف العادة والعرف
م املـــــــادة ،أمــــــا بالنــــــسبة للمــــــستفيدين مـــــــن النفقــــــة ج .ع. ق331 فقــــــد حــــــدد

فقــــــــد تكــــــــون النفقــــــــة ناجتــــــــة عــــــــن ...". الزوجــــــــة أو أصــــــــوله أو فروعــــــــه : "... بنــــــــصها
 فـــــإذا كانـــــت النفقـــــة ناجتـــــة . أو عـــــن فـــــك رابطـــــة زوجيـــــة،رابطـــــة عائليـــــة مازالـــــت قائمـــــة

 فـــــــإن املـــــــستفيدين منهـــــــا هـــــــم الزوجـــــــة واألصـــــــول والفـــــــروع ، قائمـــــــةعـــــــن رابطـــــــة عائليـــــــة
 أمــــــــــــا إذا كانــــــــــــت .ج.أ. ق77 إىل 74 واملـــــــــــواد مــــــــــــن 37عمـــــــــــال بأحكــــــــــــام املــــــــــــادة 

ن منهـــــــــا هـــــــــم الزوجـــــــــة واألوالد جتـــــــــة عـــــــــن فـــــــــك رابطـــــــــة زوجيـــــــــة فاملـــــــــستفيدوالنفقـــــــــة نا
  .ج.أ. ق61، 75، 74القصر عمال بأحكام املواد 

                                                             
 .190، ص1972، ر نشر، القاهرةد والدين، بدون دا نظام األسرة بني االقتصا،ثروت أنيس األسيوطي: أنظر 1
 مـــن يعتـــرب مـــا و ، أجرتـــه أو الـــسكن و ، العـــالج و الكـــسوة و الغـــذاء : النفقـــة تـــشمل: ج علـــى أنـــه-أ-مـــن ق 78 املـــادة 2

   .العادة و العرف يف الضروريات
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احتباســــــــها وتــــــــسليمها نفــــــــسها لزوجهــــــــا ولعــــــــل الــــــــسبب يف نفقــــــــة الزوجــــــــة هــــــــو 
علــــــى حكــــــم اهللا، وقــــــصرها نفــــــسها عليــــــه حبكــــــم العقــــــد الــــــصحيح الســــــتيفاء املعقــــــود 

كـــــــل مـــــــن كـــــــان حمبوســـــــا حبـــــــق مقـــــــصودا «: عليـــــــه عمـــــــال باألصـــــــل الكلـــــــي املتمثـــــــل يف
ــــــا، فوجـــــب عليــــــه القيــــــام » لغـــــريه، كانــــــت نفقتــــــه عليـــــه ألنــــــه احتــــــبس منفعتـــــه لينتفــــــع 

  .1بكفايته
 فيــــــــشمل بــــــــذلك احلكــــــــم االبتــــــــدائي ،لحكــــــــم القاضــــــــي بالنفقــــــــةأمــــــــا بالنــــــــسبة ل

لــــــس واألوامــــــر الــــــصادرة عــــــن رئــــــيس احملكمــــــة، كمــــــا قــــــد  والقــــــرارات الــــــصادرة عــــــن ا
يكــــــــــون صــــــــــادرا عــــــــــن جهــــــــــة أجنبيــــــــــة ممهــــــــــورا بالــــــــــصيغة التنفيذيــــــــــة وفقــــــــــا لألشــــــــــكال 

  .ج.إ.م.إ. ق608 إىل 604والشروط املنصوص عليها باملواد 
بتـــــــــاريخ  غرفـــــــــة اجلـــــــــنح باحملكمـــــــــة العليـــــــــا عـــــــــنويف هـــــــــذا الـــــــــصدد صـــــــــدر قـــــــــرار 

مـــــــــن املقـــــــــرر قانونـــــــــا أن يتحمـــــــــل : "ه بأنـــــــــهبـــــــــحيـــــــــث قـــــــــضت مبوج ،16/04/1995
املــــــسؤولية اجلزائيــــــة كــــــل مــــــن امتنــــــع عمــــــدا وملــــــدة تفــــــوق الــــــشهرين عــــــن تقــــــدمي املبــــــالغ 

 مـــــا مل ًا ويبقـــــى االفـــــرتاض عـــــن عــــدم الـــــدفع عمـــــدي، إلعالـــــة أســــرتهًقـــــضاءاملاليــــة املقـــــررة 
س، ومـــــــىت ثبـــــــت صـــــــدور أمـــــــر قـــــــضائي اســـــــتعجايل يلـــــــزم املـــــــتهم بـــــــدفع يتثبـــــــت العكـــــــ

لــــــس قــــــد خرقــــــوا القــــــانون عنــــــدما قــــــضوا برباءتــــــه بــــــدعوى أنــــــه ال  النفقــــــة فــــــإن قــــــضاة ا
ائي يف النزاع   .2"يوجد حكم أو قرار 

  :يلي  ما لالعتداد بهويشرتط يف احلكم الذي يقضي بالنفقة
شيء املقــــــــضي فيــــــــه حبيـــــــــث أي حــــــــائزا لقــــــــوة الـــــــــ:  أن يكــــــــون قــــــــابال للتنفيـــــــــذ-

ائيــــــــــااســـــــــتنفذ كـــــــــل طــــــــــرق الطعـــــــــن العاديــــــــــة وال أو أن يكـــــــــون مــــــــــشم. ، أي أصـــــــــبح 
  .املعجلفاذ بالن

                                                             
  .395 مرجع سابق، ص ،حممد أمحد مصطفى أيوب 1
لة القضائية، 124384، ملف رقم 16/04/1995حمكمة عليا، غرفة اجلنح،  2   .192ص  ،2، عدد 1995، ا
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 أن يــــــتم التبليــــــغ الرمســــــي للمحكــــــوم عليــــــه قــــــضائيا بــــــاحلكم حــــــسب الــــــشروط -
ج، وذلــــــــك .إ.م.إ. ومــــــــا بعــــــــدها يف ق408واألشــــــــكال املنــــــــصوص عليهــــــــا يف املــــــــواد 

 أو التنفيـــــــــذ ،عـــــــــن باملعارضـــــــــة واالســـــــــتئنافحـــــــــىت يتـــــــــسىن للمحكـــــــــوم عليـــــــــه مـــــــــن الط
  . طواعية

ــــــاذات وهــــــذا مــــــا أكــــــدت عليــــــه   حيــــــث جـــــــاء ،احملكمـــــــة يف العديــــــد مــــــن قرارا
مـــــــــا  23/11/1982بتـــــــــاريخ يف قرارهـــــــــا الـــــــــصادر عـــــــــن غرفـــــــــة اجلـــــــــنح واملخالفـــــــــات 

 مــــــــن قــــــــانون العقوبــــــــات احلكــــــــم جزائيــــــــا 331 نــــــــص املــــــــادة ىإذا كــــــــان مــــــــؤد: "يلــــــــي
 عـــــن دفـــــع النفقـــــة مـــــن امتنـــــع عمـــــدا وملـــــدة جتـــــاوز شـــــهرينبـــــاحلبس والغرامـــــة علـــــى كـــــل 

ـــــا عليـــــه ـــــاً قـــــضاءاحملكـــــوم   ألنـــــه يـــــشرتط للمتابعـــــة اجلزائيـــــة ؛ لـــــصاحل مـــــن حكـــــم هلـــــم 
ي ــــــــذا اجلـــــــــرم أن يكـــــــــون احملكـــــــــوم عليـــــــــه قـــــــــد بلـــــــــغ وفقـــــــــا للقـــــــــانون بـــــــــاحلكم القاضـــــــــ

  .عد خطأ يف تطبيق القانونن القضاء خبالف ذلك يإ و،بالنفقة
ـــــــزوج كـــــــان قـــــــد حكـــــــم عليـــــــه ابـــــــت مبلـــــــففـــــــإن كـــــــان مـــــــن الث  اإلجـــــــراءات أن ال

 مـــــــدة لبـــــــدفع نفقـــــــة شـــــــهرية لزوجتـــــــه املطلقـــــــة، وأنـــــــه كلـــــــف بـــــــدفع هـــــــذه النفقـــــــة وأمهـــــــ
ــــــذا احلكــــــم، ولــــــذلك فــــــإن املتابعــــــة اجلزائيــــــة تكــــــون مكتملــــــة ينشــــــهر ــــه   عقــــــب تبليغــ

  .1"العناصر من أجل هذه اجلنحة
 تتجــــــــاوز  امتنـــــــاع المحكــــــــوم عليــــــــه مــــــــن أداء كامـــــــل النفقــــــــة لمــــــــدة-2
   :الشهرين

يتحقـــــق هـــــذا الـــــسلوك بامتنـــــاع اجلـــــاين عـــــن دفـــــع مبلـــــغ النفقـــــة احملكـــــوم بـــــه عليـــــه 
  .2ملدة تتجاوز الشهرين

                                                             
لة القضائية، 63194، ملف رقم 23/11/1982حمكمة عليا، غرفة اجلنح،  1   .190ص  ،3، عدد 1982، ا
، الطبعــة الثانيــة،  ديــوان املطبوعــات – جنــائي خــاص – شــرح قــانون العقوبــات اجلزائــري ،إســحاق إبــراهيم منــصور: أنظــر 2

  .153،ص 1998اجلامعية، 
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وقـــــــد أوجـــــــب املـــــــشرع اجلزائـــــــري أن يـــــــتم الوفـــــــاء بكامـــــــل قيمـــــــة النفقـــــــة احملكـــــــوم 
 وقـــــــــد اعتـــــــــربت احملكمـــــــــة العليـــــــــا يف قرارهـــــــــا ،، فالوفـــــــــاء اجلزئـــــــــي ال ينفـــــــــي اجلرميـــــــــةاـــــــــ

أن جـــــــرم عـــــــدم : "01/06/1982بتـــــــاريخ رفـــــــة اجلـــــــنح واملخالفـــــــات الـــــــصادر عـــــــن غ
ــــــا  فــــــاملتهم الــــــذي متاطــــــل يف دفــــــع النفقــــــة احملكــــــو،تــــــسديد النفقــــــة جنحــــــة مــــــستمرة م 
ا هلـــــذه اجلنحـــــة إىل حـــــني الـــــتخلص التـــــام عـــــن دفـــــع بـــــكعليـــــه لـــــصاحل زوجتـــــه يبقـــــى مرت

  .1"املبالغ اليت عليه
 فقــــــد جــــــاء يف قــــــرار ،جلرميــــــةكمــــــا أن الوفــــــاء الالحــــــق لفــــــوات املهلــــــة ال ينفــــــي ا

مـــــــــا  23/01/1990بتـــــــــاريخ احملكمـــــــــة العليـــــــــا غرفـــــــــة اجلـــــــــنح واملخالفـــــــــات الـــــــــصادر 
 تطبيقــــــا ســــــليما ملــــــا اثبتــــــوا يف قـــــــرارهم 331إن قــــــضاة املوضــــــوع طبقــــــوا املــــــادة : "يلــــــي

 أن املـــــتهم دفـــــع النفـقــــة بعـــــد انقـــــضاء املـــــدة القانونيـــــة احملـــــددة يف املـــــادة املـــــذكورة، وأنـــــه
ــــسديد الفتقـــــــاده القــــــدرة علـــــــى الوفــــــاء بالتزامـــــــه نتيجــــــة ظروفـــــــه عــــــرتف بتماطلـــــــها  يف التــ

  .2"االجتماعية الصعبة
وقـــــــد ذهـــــــب القـــــــضاء اجلزائـــــــري إىل اشـــــــرتاط التبليـــــــغ الرمســـــــي للتكليـــــــف بالوفـــــــاء 

 ويف ذلــــــــك قــــــــضت ، النفقــــــــةتــــــــسديدوحمــــــــضر االمتنــــــــاع إلدانــــــــة املــــــــتهم جبنحــــــــة عــــــــدم 
جـــــــاء فيـــــــه  18/01/2000اريخ بتـــــــاحملكمـــــــة العليـــــــا غرفـــــــة اجلـــــــنح واملخالفـــــــات قـــــــرار 

إن القــــــضاء بإدانـــــــة املــــــتهم بــــــدفع النفقـــــــة الغذائيــــــة للمطعــــــون ضـــــــدها دون : "مــــــا يلــــــي
ــــدفع وعــــــــــدم االمتثــــــــــال بـــــــــامللف يعــــــــــد خطــــــــــأ يف تطبيــــــــــق  تـــــــــوافر حمــــــــــضري اإللــــــــــزام بالـــــ

  .3"القانون

                                                             
لـــة القـــضائية، 23000، ملـــف رقـــم 01/06/1982حمكمـــة عليـــا، غرفـــة اجلـــنح واملخالفـــات،  1    ،2، عـــدد 1982، ا
 .181ص

لــــة القــــضائية، 59472، ملــــف رقــــم 23/01/1990حمكمــــة عليــــا، غرفــــة اجلــــنح واملخالفــــات،  2 ، 3، عــــدد 1992، ا
 .230ص

لة القضائية، ، 229680، ملف رقم 18/01/2000حمكمة عليا، غرفة اجلنح،  3   .364ص  ،1، عدد 2001ا
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II :الركن المعنوي لجريمة االمتناع عن تسديد النفقة المحكوم بها قانونا:   
 فاجلــاين ،ج جنــدها تتطلــب العمــد عــن أداء النفقــة.ع. ق331ادةمــن اســتقراء املــ

 وأن ذلـك املبلـغ نفقـة مـستحقة ، املبلغ احملكوم به عليـهئهالبد أن يكون عاملا بواجب أدا
ــائي ملـــزم  مث ميتنـــع عـــن الــدفع رغـــم ذلـــك، أي أن تتجـــه ،عليــه مبوجـــب حكـــم قـــضائي 

 نييد اجلنـائي بتـوافر عنـصرين أساسـإرادته إىل عدم السداد باختياره، وعليه يتحقـق القـص
  :مها

  علـــــــم املـــــــتهم بـــــــصدور حكـــــــم قـــــــضائي ضـــــــده واجـــــــب النفـــــــاذ بـــــــدفع النفقـــــــة -
  .وعلمه بالتنبيه عليه بالدفع

  .  اجتاه إرادة املتهم إىل فعل االمتناع عن دفع النفقة-
ويعتــــــرب اإلعــــــسار هــــــو الــــــسبب الوحيــــــد الــــــذي ميكــــــن قبولــــــه فعــــــال مــــــربرا لعــــــدم 

ــــــــسلوك أو الكــــــــسل عــــــــذرا عــــــــنيعتــــــــرب اإلعــــــــسار النــــــــاتج تــــــــسديد، كمــــــــا ال ال  ســــــــوء ال
ج .ع. ق331 وقـــــد اعتـــــربت املـــــادة .مقبـــــوال مـــــن املـــــدين يف أيـــــة حالـــــة مـــــن األحـــــوال

 ،أن عــــــدم الــــــدفع عمــــــدي مــــــا مل يثبــــــت املــــــتهم عكــــــس ذلــــــك، فــــــسوء النيــــــة مفرتضــــــة
ة، ذلــــــك أن عــــــدم علــــــى الزوجــــــفــــــال يقــــــع علــــــى عــــــاتق النيابــــــة إثبــــــات ســــــوء النيــــــة، وال 

ضها بإثبــــــات دحــــــ يعتــــــرب قرينــــــة قانونيــــــة علــــــى تــــــوافر ركــــــن العمــــــد، وهــــــي قابلــــــة لالــــــدفع
  . وبالتايل فهي قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس،العكس من طرف املتهم

III :المتابعة في جريمة عدم تسديد النفقة المحكوم بها قانونا:   
ـــــا األســـــباب الوى العموميـــــة مـــــىتللنيابـــــة احلـــــق يف حتريـــــك الـــــدع كافيـــــة  تـــــوافرت 

لــذلك، دون تعليقهــا علــى قيــد أو شــرط أو شــكوى الــشخص املــضرور، وقــد يفهــم مــن 
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ذلــــك أن ســــحب الــــشكوى أو التنــــازل فيهــــا ال يــــؤدي إىل انقــــضاء الــــدعوى العموميــــة، 
  .1باعتبار أن الشكوى ليست شرطا الزما للمتابعة

بتــــــــــــــــــاريخ  مــــــــــــــــــا أكدتــــــــــــــــــه احملكمــــــــــــــــــة العليــــــــــــــــــا يف قرارهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــصادر ذاوهــــــــــــــــــ
مـــــــــن املقـــــــــرر قانونـــــــــا أنـــــــــه تنقـــــــــضي الـــــــــدعوى : "ذي جـــــــــاء فيـــــــــهوالــــــــ 21/07/1998

ــــة ســــــحب الــــــشكوى إذا كانــــــت شــــــرطا الزمــــــا للمتابعــــــة، وملــــــا ثبــــــت  العموميــــــة يف حالــ
ـــة تتعلــــــــــق جبنحــــــــــة عــــــــــدم تــــــــــسديد النفقــــــــــة، وأن ســــــــــحب أيف قــــــــــضية احلــــــــــال  ن اجلرميـــــــ

ــــا يف قــــــــــــضية احلــــــــــــال ال يــــــــــــؤدي إىل انقــــــــــــضاء الــــــــــــدعوى  الــــــــــــشكوى أو التنــــــــــــازل عنهــــــــ
ــــــــشكوى ليــــــــست شــــــــرطا الزمــــــــا للمتابعــــــــةالعموميــــــــة باعتبــــــــار  علمــــــــا أنــــــــه عنــــــــد ، أن ال

مراجعــــــــة أوراق امللـــــــــف تبـــــــــني أن الطـــــــــرف املــــــــدين مل يـــــــــسحب طالبـــــــــا بتأييـــــــــد احلكـــــــــم 
إال أن املــــــشرع عــــــدل عــــــن ذلــــــك حبيــــــث جعــــــل : "املــــــستأنف فيــــــه يف القــــــانون اجلديــــــد

 بعــــــد ارتكــــــابيف القــــــانون اجلديــــــد  كــــــذلك الــــــصلح ،حية موقفــــــا للمتابعــــــةضصــــــفح الــــــ
  .2" احملكوم به مستحقاة ال ميحو هذه اجلرمية، ويظل مبلغ النفقةاجلنح

 اإلشــــــــارة إىل أن جرميــــــــة عــــــــدم تــــــــسديد النفقــــــــة مــــــــن اجلــــــــرائم املــــــــستمرة روجتــــــــد
ـــــــا مبوجـــــــب حكـــــــم  تتحقـــــــق كلمـــــــا امتنـــــــع احملكـــــــوم عليـــــــه عـــــــن أداء النفقـــــــة احملكـــــــوم 

فــــــــة ن غراملبــــــــدأ يف قرارهـــــــا الــــــــصادر عــــــــ وقــــــــد أكــــــــدت احملكمـــــــة العليــــــــا هــــــــذا .قـــــــضائي
إن جــــــرم : "والــــــذي جــــــاء فيــــــه مــــــا يلــــــي 01/06/1982بتــــــاريخ خالفــــــات اجلــــــنح وامل

عـــــدم تـــــسديد النفقـــــة جنحـــــة مـــــستمرة، فـــــاملتهم الـــــذي متاطـــــل يف دفـــــع النفقـــــة احملكـــــوم 
ــــــا عليــــــه لــــــصاحل زوجتــــــه يبقــــــى مرتكبــــــا هلــــــذه اجلنحــــــة إىل حــــــني الــــــتخلص التــــــام عــــــن 

  .3"دفع املبالغ اليت عليه

                                                             
  .116 املرجع السابق، ص ،أحسن بوسقيعةمقتبس عن    1
لة القضائية، 164848، ملف رقم 21/07/1998حمكمة عليا، غرفة اجلنح،  2  .194ص  ،3، عدد 1998، ا
لة القضائية، 23000، ملف رقم 01/06/1982حمكمة عليا، غرفة اجلنح،  3   .187ص  ،2 ، عدد1982، ا
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 331/3ذه اجلنحــــــــــــــة حــــــــــــــسب املــــــــــــــادة ويعــــــــــــــود اختــــــــــــــصاص النظــــــــــــــر يف هــــــــــــــ
ـــــــــه قـــــــــبض النفقـــــــــة أو املنتفـــــــــع .ع.ق ـــــــــشخص املقـــــــــرر ل ج حملكمـــــــــة مـــــــــوطن أو حمـــــــــل ال

باملعونـــــــــة، ويعتـــــــــرب ذلـــــــــك خروجـــــــــا عــــــــــن القواعـــــــــد العامـــــــــة لالختـــــــــصاص الـــــــــيت تقــــــــــرر 
 أو حمــــــــل إقامـــــــة املــــــــتهم او ،االختـــــــصاص بنظـــــــر اجلنحــــــــة حملكمـــــــة حمــــــــل وقـــــــوع اجلرميـــــــة

املـــــــشرع للـــــــدائن بالنفقـــــــة الـــــــذي حيـــــــق لـــــــه حمـــــــل القـــــــبض عليـــــــه، وهـــــــو امتيـــــــاز أعطـــــــاه 
التنـــــازل عليـــــه، فـــــإذا قـــــدم شـــــكواه أمـــــام حمكمـــــة مـــــوطن إقامـــــة املـــــتهم فـــــال جيـــــوز ألحـــــد 

  .ة الدفع بعدم االختصاصضيمن أطراف الق
– 01/06/1982بتــــــــــاريخ وهــــــــــذا مــــــــــا أكدتــــــــــه احملكمــــــــــة العليــــــــــا يف قرارهــــــــــا 

ج يف .ع. ق331أن املــــــــشرع أتــــــــى بــــــــالفقرة األخــــــــرية مــــــــن املــــــــادة  -الــــــــسالف الــــــــذكر
ــــــــــب عجــــــــــ زة صــــــــــاحل املــــــــــستحقني بالنفقــــــــــة ألن هــــــــــؤالء املــــــــــستحقني يكونــــــــــون يف الغال

ـــــــــك لكـــــــــي ال يتحـــــــــتم علـــــــــيهم كالزوجـــــــــة واألوالد وكـــــــــذا الوالـــــــــدا ن عنـــــــــد كربمهـــــــــا، وذل
ــــب إىل جهــــــــات قــــــــضائية بعيــــــــدة عـــــــن ســــــــكنهم، وعلــــــــى ذلــــــــك ف هــــــــؤالء لالتنقـــــــل املتعــــ

ـــــــــــذ ـــــــــــدفع دون املـــــــــــستفيدين مـــــــــــن هـــــــــــذه الفقـــــــــــرة وحـــــــــــدهم احلـــــــــــق يف التمـــــــــــسك  ا ال
  .1غريهم

  الثاني الفرع
  جريمة عدم تسليم طفل

خـــــــص املـــــــشرع الطفـــــــل احملـــــــضون بعنايـــــــة خاصـــــــة، حفاظـــــــا عليـــــــه مـــــــن التــــــــشرد 
والتــــــشتت بــــــني األبــــــوين أو غــــــريهم، فوضــــــع نــــــصوصا عقابيــــــة حتمــــــي هــــــذا الطفــــــل يف 

حاول التعـــــريج  وهـــــو مـــــا ســـــأ،حالـــــة عـــــدم تـــــسليمه ملـــــن هلـــــم احلـــــق يف كفالتـــــه وحـــــضانته
  :نيت املوالينقطتنيلعليه يف ا

                                                             
  .17 املرجع السابق، ص  مقتبس عن عبد العزيز سعد،1
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   . جريمة عدم تسليم طفل موضوع تحت رعاية الغير/ًأوال
 حتـت رعايتـه موضـوع جرميـة عـدم تـسليم طفـل ج علـى.ع. ق3271 املادةنصت

ا الفر بتواإىل األشخاص الذين هلم احلق يف املطالبة    :وضحها كالتايلأ واليت ،ثالثةأركا
I-ـــــسليم طفـــــل م ـــــركن المـــــادي لجريمـــــة عـــــدم ت وضـــــوع تحـــــت رعايـــــة  ال

   :الغير
   :لقيام الركن املادي هلذه اجلرمية البد من توافر جمموعة من الشروط هي

 جيـــــــــب أن يكـــــــــون الطفـــــــــل قـــــــــد وكـــــــــل إىل الغـــــــــري كمـــــــــا لـــــــــو مت توكيلـــــــــه إىل -1
حبيــــــث أن هـــــــذه اجلرميـــــــة ال .  أو حـــــــضانة، أو إىل مدرســــــة داخليـــــــة، أو مرضـــــــعة،مربيــــــة

  .2ة الزوجية منحلةتقوم يف حق الوالدين ولو كانت الرابط
ـــــــيت تفلـــــــو افرتضـــــــنا رفـــــــض األب تـــــــسليم الطفـــــــل إىل تمتـــــــع باألولويـــــــة  والدتـــــــه، ال

ج، .أ. ق64حـــــــــــسب املـــــــــــادة إذا اقتـــــــــــضت مـــــــــــصلحته ذلـــــــــــك يف حـــــــــــضانة الطفـــــــــــل 
وهـــــــذا قبـــــــل منحهـــــــا احلـــــــضانة مبوجـــــــب حكـــــــم قـــــــضائي، فـــــــال ميكـــــــن متابعـــــــة األب يف 

ـــــــة مـــــــن أجـــــــل ارتكابـــــــه هـــــــذه اجلرميـــــــة ـــــــة أي قبـــــــل  ألن األب يف ؛هـــــــذه احلال هـــــــذه احلال
ـــــــضائي فاصــــــــل يف حــــــــق احلــــــــضانة، يتمتــــــــع بالتــــــــساوي مــــــــع األم يف  صــــــــدور حكــــــــم قـ

 ألنــــــه مــــــع التنــــــازع يف حــــــق احلــــــضانة، وقيــــــام الــــــشك يف ؛رعايــــــة طفلــــــه واالحتفــــــاظ بــــــه
يــــــة قبــــــل أن يتقــــــرر كــــــن القــــــول بتوقيــــــع العقوبــــــة اجلزائأولويــــــة أحــــــدمها عــــــن اآلخــــــر ال مي

  . اجلهة القضائية املختصةأيهما صاحب احلق يف حضانة الطفل من
ســـــــنوات، كمـــــــا تبـــــــني ذلـــــــك مـــــــن ) 07(واألصـــــــل أن ال يتجـــــــاوز ســـــــن الطفـــــــل 

   .1ج.ع. ق442/3نص املادة 
                                                             

كـــل مـــن مل يـــسلم طفـــال موضـــوعا حتـــت رعايتـــه إىل األشـــخاص الـــذين هلـــم احلـــق يف : "ج علـــى.ع. ق327نـــصت املـــادة  1
  ". سنوات5املطالبة به يعاقب باحلبس من سنتني إىل 
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 وجـــــــــوب املطالبـــــــــة باحملـــــــــضون ممـــــــــن لـــــــــه احلـــــــــق يف احلـــــــــضانة، فقـــــــــد يكـــــــــون -2
األب أو األم أو الوصـــــــي، وبغـــــــض النظــــــــر أكـــــــان عهــــــــد هلـــــــذا الغــــــــري حبـــــــضانة الطفــــــــل 

  .رة أو كان بصفة مؤقتةبصفة مباشرة أو غري مباش
ثــــــل الــــــركن املــــــادي للجرميــــــة ســــــواء مي وجــــــوب قيــــــام عــــــدم تــــــسليم الطفــــــل، و-3

 أو امتناعـــــه عـــــن ،عـــــن طريـــــق امتنـــــاع مـــــن أوكـــــل إليـــــه الطفـــــل مؤقتـــــا عـــــن إرجاعـــــه ورده
  .2تعيني مكان تواجده

II-الركن المعنوي لجريمة عدم تسليم طفل موضوع تحت رعاية الغير :   
بـــد مـــن تــــوافر اجتـــاه نيـــة احلاضـــن إىل عـــدم تـــسليم الطفــــل لقيـــام هـــذه اجلرميـــة ال

 أو إىل ، من لـه احلـق يف املطالبـة بـهأو ،املوضوع حتت رعايته إىل من له احلق يف حضانته
االمتنــاع عــن اإلدالء باملكــان الــذي يوجــد فيــه الطفــل، مــع علمــه بــأن هــذا الــشخص لــه 

  .شخص أي صدر حكم يقضي بتسليم احملضون هلذا ال،حق احلضانة
ـــــــشأن :ثانيـــــــا  جريمـــــــة عـــــــدم تـــــــسليم طفـــــــل مخالفـــــــة بحكـــــــم قـــــــضائي ب

   :الحضانة
 األســــــرة مبحافظتــــــه علــــــى الطفــــــل كعنــــــصر افظ علــــــى كيــــــاناحملــــــاملــــــشرع  ارتــــــأى

، وكعنـــــصر مـــــضرور – يف حالـــــة بقـــــاء العالقـــــة – العالقـــــة بـــــني الـــــزوجني لتوطيـــــدفعـــــال 
شرع حاميـــــــا لـــــــه،  فكـــــــان املـــــــ– يف حالـــــــة احنـــــــالل العالقـــــــة الزوجيـــــــة –بالدرجـــــــة األوىل 

حـــــــــىت مـــــــــن أبويـــــــــه، حيـــــــــث عاقـــــــــب األب أو األم أو أي شـــــــــخص ال يقـــــــــوم بتـــــــــسليم 

                                                                                                                                                                                    
وبغرامـة مـن   علـى األكثـرشـهرين إىل األقـل علـى أيـام عـشر مـن بـاحلبس يعاقـب":  علـى أنـهمعدلـة:442 املـادة تـنص  1

  ".، أو بإحدى هاتني العقوبتني فقطدج20.000دج إىل 10.000
  ..."سنوات كاملة إىل ملجأ أو مؤسسة خريية) 7(ًوكل من قدم طفال تقل سنه عن سبع .....-3......-2......-1
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 328ً وفقـــــا ملـــــا نـــــصت عليـــــه املـــــادة قاصـــــر قـــــضى يف شـــــأن حـــــضانته بالنفـــــاذ املعجـــــل
  .1ج-ع-ق

 ومـــــن مث فـــــإن هـــــذه اجلرميـــــة كـــــسابقتها تقـــــوم علـــــى ركنـــــني أساســـــيني مهـــــا الـــــركن 
 يف النقــــــــاط املواليــــــــة بنــــــــوع مـــــــــن املــــــــادي وكــــــــذا الــــــــركن املعنــــــــوي وهــــــــو مــــــــا سأوضــــــــحه

  :التفصيل
I-عدم تسليم طفل مخالفة لحكم قضائي الركن المادي لجريمة :   

 جنــدها قـــد حــددت أربعـــة شــروط أساســـية  ق ع ج328 رجوعــا إىل نــص املـــادة
 واملـــــشرع اســـــتخدم ً،لقيـــــام هـــــذا الـــــركن، فاجلرميـــــة ال تقـــــوم إال إذا كـــــان احملـــــضون قاصـــــرا

 مــــصطلح الطفــــل الـــذي مل يبلــــغ ســـن الــــسابعة، ولــــذلك مـــصطلح القاصــــر ومل يـــستخدم
تنقـضي مـدة احلـضانة : "ج جندها تـنص علـى مـا يلـي.أ. ق65ىل نص املادة وبالرجوع إ

 وللقاضــي أن ميــدد احلــضانة ،األنثــى ببلوغهــا ســن الــزواجوســنوات، ) 10( هببلوغــ الــذكر
 علـى أن يراعـي يف ثانيـة،مل تتـزوج أمـا سـنة إذا كانـت احلاضـنة ) 16(إىل بالنسبة للذكر 

  ".احلكم بانتهائها مصلحة احملضون
ائيــــــــا : أمــــــــا الــــــــشرط الثــــــــاين وهــــــــو احلكــــــــم القــــــــضائي وســــــــواء أكــــــــان مؤقتــــــــا أو 

 يف حــــــق مــــــن وجــــــه إليــــــه أمــــــر القــــــضاء، ًقــــــضي بتــــــسليم احملــــــضون فإنــــــه يكــــــون نافــــــذاي
ـــــاه أن يكـــــون قـــــابال للتنفيـــــذ فـــــورا بقـــــوة القـــــانون، أو بقـــــوة مـــــضمون  ونفـــــاذ احلكـــــم معن

   .ماحلك

                                                             
 دج إىل 20.000مــــــــن شــــــــهر إىل ســــــــنة، وبغرامــــــــة مــــــــن بــــــــاحلبس يعاقــــــــب : "ج علــــــــى أنــــــــه.ع. ق328تــــــــنص املــــــــادة   1

ضي يف شــأن حــضانته حبكــم مــشمول بالنفــاذ قــدج، األب أو األم أو أي شــخص آخــر ال يقــوم بتــسليم قاصــر 200.000
ائي إىل من له احلق يف املط األمـاكن الـيت مـن البة به، وكذلك كل مـن خطفـه ممـن وكلـت إليـه حـضانته، أو املعجل أو حبكم 

وضـعه فيهــا، أو أبعــده عنـه، أو عــن تلــك األمــاكن، أو محـل الغــري علــى خطفـه، أو إبعــاده حــىت ولــو وقـع ذلــك بغــري حتايــل أو 
  .عنف

  "وتزاد عقوبة احلبس إىل ثالث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة األبوية عن اجلاين
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ا كانـــــــت احلـــــــضانة أو حـــــــق الزيـــــــارة حمـــــــل منازعـــــــة فـــــــال تقـــــــوم هـــــــذه اجلرميـــــــة، ذوإ
 بالنفـاذ مـشموال الزيـارة أو باحلـضانة احلكـم يـصبح مل طاملـا قائمـة املنازعـة وتكـون
 بفـوات أو العاديـة الطعـن طـرق باسـتنفاذ ائيـا يكـون واحلكـمًائيـا،   أو املعجـل
  .1ةالعادي الطعن مواعيد

 مـــــــن قـــــــانون األســــــــرة 62املـــــــادة  نـــــــصت: الـــــــث فهـــــــو احلـــــــضانةأمـــــــا الـــــــشرط الث
ّبرتبيتـــــه علـــــى ديـــــن أبيـــــه والـــــسهر  احلـــــضانة هـــــي رعايـــــة الولـــــد وتعليمـــــه والقيـــــام: " علـــــى

احلاضـــــــــن أن يكـــــــــون أهـــــــــال  علـــــــــى محايتـــــــــه وحفظـــــــــه صـــــــــحة و خلقـــــــــا ، ويـــــــــشرتط يف
  ".للقيام بذلك
 62املــادة   املــشرع اجلزائــري شــروط احلــضانة يف األهليــة بعــد تعريفــه هلــا يفحــصر

 ويـــشرتط يف((: ّمـــن قـــانون األســـرة اجلزائـــري، إذ نـــصت الفقـــرة الثانيـــة منهـــا علـــى أنـــه
  .2)) احلاضن أن يكون أهال للقيام بذلك

 مـــــــن هـــــــم األوىل  اجلزائـــــــري علـــــــى مـــــــن قـــــــانون األســـــــرة64املـــــــادة  تنـــــــصوقـــــــد 
ـــــــــــة مث" :بقوهلـــــــــــاباحلـــــــــــضانة  ـــــــــــدها مث أمهـــــــــــا مث اخلال أم األب ، مث  األم أوىل حبـــــــــــضانة ول

ــــــــــك وعلــــــــــى  األب مث األقربــــــــــون درجــــــــــة مــــــــــع مراعــــــــــاة مــــــــــصلحة احملــــــــــضون يف كــــــــــل ذل
  ."القاضي عندما حيكم بإسناد احلضانة أن حيكم حبق الزيارة

يالحــــــظ مــــــن خــــــالل نــــــص هــــــذه املــــــادة أن أصــــــحاب احلــــــق يف احلــــــضانة وفقــــــا 
وهلــــــــم مراتــــــــب ودرجــــــــات حمــــــــددة يف الــــــــشريعة والقــــــــانون أيــــــــضا ،  للقــــــــانون عديــــــــدو ن

بعـــــــضهم ورتـــــــبهم درجــــــة فدرجـــــــة مث تــــــرك الـــــــبعض اآلخـــــــر دون  ون ذكــــــرغــــــري أن القـــــــان
م ، ودون حتديد   .ندرجة قرابتهم من احملضو ذكر صفا

                                                             
 ،كليـــة احلقـــوق،  أبـــو بكـــر بلقايـــد، جامعـــة -دكتـــواه رســـالة – مـــصلحة احملـــضون يف القـــوانني املغاربيـــة لالســـرة، محيـــدو زكيـــة 1

  .205ص، 2005-2004 اجلزائر ، -تلمسان
  .218محيدو زكية، املرجع السابق، ص   2
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 املغـــــــريب والتونـــــــسي أحقيـــــــة األم ع املـــــــشروكـــــــذاومنـــــــه فقـــــــد قـــــــرر املـــــــشرع اجلزائـــــــر 
ـــــالس ةباحلـــــضان  عـــــن األب وهـــــو مـــــا قررتـــــه العديـــــد مـــــن أحكـــــام احملـــــاكم، وقـــــرارات ا
  .القضائية
لس أقر االجتاه، هذا ويف   أمـه، مـع وتتوفر تتأكد احملضون مصلحة أن األعلى ا

 حبيـث احلـضانة يف األم حتوزهـا الـيت املرتبـة هـذه علـى دال العبـارة صـريح فجـاء املنطـوق
 مراعـاة مـع األم جلهـة تعطـى احلـضانة يف األسـبقية أن املقـرر شـرعا مـن": أن علـى قضى

  . "1...ولدها انةحبض أوىل األم إن. احملضون مصلحة
لــس  قــرر كــذلك  املقــرر مــن": أن 1968 جــوان 12 بتــاريخ ذاتــها

 إىل حـضانته اإلسـالمية الـشريعة تـسند الولـد مـصلحة علـى حرصـا بأنـه شـرعا
  . "2الشرع يف احملددة األسباب من بسبب فيها حقها يسقط مل ما أوال األم

 تأييـدا لـس،ا قـضى 1968 نـوفمرب 13 بتـاريخ صـدر آخـر قـرار ويف
 ميكـن ال فإنـه احملـضون، ملـصلحة تطبيقـا بأنـه شـرعا املقـرر مـن" أن املبـدأ، لـذات

 عـدم أو ا  سـري خالفـت ـا أ يثبـت مل مـا أمـه مـن الولـد نـزع يف التفكـري
  . "3اإلسالمية الشريعة احدد اليت الشروط مواردها استقرار

 يف فإنـه احلـضانة يف األم أولويـة أقـر الـذي هـو األول االجتهـاد كـان وإذا
 تلــك مراجعــة فمــن. بــاألم احلــضانة يــربط الــذي املعيــار وضــع ذاتــه الوقــت

 تفقـد األم بـأن صـراحة قـال أصـدرها الـذي األعلـى لـسا أن يتبـني القـرارات،
 .احملضون مصلحة مع حضانتها تعارضت إذا حقها

                                                             
. ، ج1969، .س.إ.ق.ع.ج.، م25/09/1968خ، .ق.، أنظر جملس أعلى، غ334مقتبس عن محيدو زكية، ص   1
  .546، ص 2
  .240، ص 1969، .س.، ن12/06/1968، .م.، أنظر جملس أعلى، غ334مقتبس عن محيدو زكية، ص   2
  .129، نشرة سنوية، ص 13/11/1968، .م.، أنظر جملس أعلى، غ334 مقتبس عن محيدو زكية، ص  3
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 ىاألعلـ لـسا أن قانونـا، وصـياغته لغـة تركيبـه بطريقـة يعـين، القـول وهـذا
 أمـر أصـال بيـدها يعـد مل إذا إال طفلهـا حـضانة يف األولويـة هلـا األم أن يعتـرب
 وهكــذا. معنويـة أو الرقابـة هــذه كانـت ماديـة ورقابتــه، ورعايتـه مـصلحته حتقـق
 العكـسي الـدليل قابلـة القرينـة هـذه وتكـون للمـصلحة، مالزمـة األولويـة تكـون
  .1احلضانة مقومات فقدان على الربهان بإقامة

 ج جنــــــدها تقـــــــرر حــــــق الزيـــــــارة للـــــــزج،.أ. ق64 أنــــــه وبـــــــالرجوع لــــــنص املـــــــادة إال
هـــــل تقـــــوم جرميـــــة عـــــدم تـــــسليم طفـــــل خمالفـــــة حلكـــــم قـــــضائي يف مواجهـــــة حـــــق الزيـــــارة ف

  إذا امتنع احلاضن عن تسليم الطفل؟
االمتنـــــــــاع عـــــــــن تنفيـــــــــذ حكـــــــــم "ســـــــــعد إىل أن يـــــــــذهب األســـــــــتاذ عبـــــــــد العزيـــــــــز 

ج، وكــــــــذا .ع. ق328ن نــــــــص املـــــــادة الزيـــــــارة يـــــــشكل جرميــــــــة مـــــــستقلة مــــــــستنبطة مـــــــ
ذي حيكــــــــم علــــــــى القاضــــــــي الــــــــ: "ج والــــــــيت تــــــــنص علــــــــى أنــــــــه.أ. ق64نــــــــص املــــــــادة 

ق الزيــــــــارة للــــــــزوج حبــــــــيها أن حيكــــــــم يف احلكــــــــم نفــــــــسه بإســــــــناد احلــــــــضانة إىل مــــــــستحق
  .2"اآلخر

 فـــــــإن الـــــــركن املـــــــادي يعتـــــــرب قـــــــد حتقـــــــق ؛وعليـــــــه إذا مـــــــا تـــــــوافرت هـــــــذه الـــــــشروط
ضــــــوع حتــــــت رعايتــــــه إىل مــــــن أوكلــــــت إليــــــه حــــــضانته بامتناعــــــه عــــــن تــــــسليم الطفــــــل املو

االمتنــــــــــاع يــــــــــتم إثباتــــــــــه بواســــــــــطة احملــــــــــضر القــــــــــضائي بعــــــــــد إتبــــــــــاع و .حبكــــــــــم قــــــــــضائي
إجـــــراءات التنفيـــــذ، ولـــــذلك يـــــشرتط أن يكـــــون املمتنـــــع قـــــد علـــــم فعـــــال بوجـــــود احلكـــــم 
الــــــذي ميـــــــنح الطالــــــب حـــــــق املطالبــــــة باحملـــــــضون، وإال فــــــال ميكـــــــن اعتبــــــاره ممتنعـــــــا عـــــــن 

                                                             
.335محيدو زكية، املرجع السابق،ص   1  
الطبعـــة الثانيـــة، اجلزائـــر، رتبويـــة، رائم الواقعـــة علـــى نظـــام األســـرة، الـــديوان الـــوطين لألشـــغال ال اجلـــ،عبـــد العزيـــز ســـعد: أنظـــر 2
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وال ميكــــــــــن بالتــــــــــايل ،  إىل حاضــــــــــنه أو صــــــــــاحب احلــــــــــق يف حــــــــــضانتهتــــــــــسليم الطفــــــــــل
   .متابعته وال تسليط العقاب عليه

ــــــــــذا الـــــــــــــــــصدد جـــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــرار احملكمـــــــــــــــــة  الـــــــــــــــــصادر بتــــــــــــــــــاريخ  العليـــــــــــــــــاويف هـــــــ
مـــــــــىت ثبـــــــــت أن املـــــــــتهم مل يعلـــــــــن صـــــــــراحة عـــــــــن رفـــــــــضه : " كالتـــــــــايل19/07/1997

ما، ،تــــــــسليمه البنتــــــــني كمــــــــا يــــــــشهد  ولكــــــــن مهــــــــا اللتــــــــان رفــــــــضتا الــــــــذهاب إىل والــــــــد
بــــــذلك احملــــــضر القــــــضائي فــــــإن إدانــــــة املــــــتهم جبنحــــــة عــــــدم تــــــسليم البنتــــــني يعــــــد خرقــــــا 

  .1"للقانون
ويــــــستوي يف ذلــــــك أن ميتنــــــع عــــــن تــــــسليم احملــــــضون ملــــــن يقــــــرر لــــــه احلــــــق بــــــذلك 

 كمـــــــــن يـــــــــستفيد مـــــــــن حـــــــــق الزيـــــــــارة أو مـــــــــن ،مباشـــــــــرة، أو أن يقـــــــــوم بإبعـــــــــاد القاصـــــــــر
  .2جازهحضانة مؤقتة فينتهز وجود القاصر معه الحت

 أو ،ضانةاحلـــــ ممـــــن أوكلـــــت إليـــــه كمـــــن يقـــــوم خبطـــــف القاصـــــر وذلـــــك بأخـــــذهأو 
  .من األماكن اليت وضعه فيها

ق هــــــذه اجلرميــــــة بــــــ وتنط،ل الغــــــري علــــــى خطــــــف القاصــــــر وإبعــــــادهمــــــأو كمــــــن حي
 وميتنــــــع عــــــن تــــــسليمه إىل مــــــن ،علــــــى كــــــل مــــــن كــــــان القاصــــــر موضــــــوعا حتــــــت رعايتــــــه

لـــــى املـــــستفيد مـــــن احلـــــضانة الـــــذي ميتنـــــع  كمـــــا تنطبـــــق ع،ليـــــه حـــــضانتهإوكـــــل القـــــضاء 
  .3عن الوفاء حبق الزيارة أو حق احلضانة املؤقتة اليت منحها القضاء لغريه

  
  

                                                             
لـــــة 164848، ملـــــف رقـــــم 19/07/1996تـــــاريخ حمكمـــــة عليـــــا، غرفـــــة األحـــــوال الشخـــــصية واملواريـــــث، :  أنظـــــر1 ، ا

 .153ص ،1، عدد 1997القضائية، 
  .205محيدو زكية، املرجع السابق، ص  2
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II-الركن المعنوي لجريمة عدم تسليم طفل مخالفة لحكم قضائي :  
لقيـام هـذه اجلرميـة البــد مـن تـوافر عنــصري العلـم واإلدارة أي أن تـذهب نيــة األب 

ــذا الــسلوك الــسليب مــع علمــه بــصدور حكــم قــضائي يقــضي بتــسليم أو األم إىل القيــام 
  . كوم حبضانته أو حفظهالطفل احمل

ى أي من هذين العنـصرين انتفـت اجلرميـة، ففـي القـرار سـابق اإلشـارة إليـه فإذا انتف
مـىت ثبـت أن : "قـضت مبوجبـه بأنـه 19/07/1996بتـاريخ الصادر عـن احملكمـة العليـا 

ن رفض تـسليم البنتـني، ومل يلجـأ إىل أي منـاورة ملنـع الوالـدة مـن املتهم مل يعلن صراحة ع
ماتن رفـــضاحقهـــا يف الزيـــارة، بـــل أن البنتـــني مهـــا اللتـــ  كمـــا يـــشهد ،ا الـــذهاب إىل والـــد

بــذلك تــصريح احملــضر القــضائي فـــإن إدانــة املــتهم جبنحــة عـــدم تــسليم البنتــني يعــد خرقـــا 
  .1"للقانون

  الثالث المبحث
  متعلقة بالوظيفة العامةجرائم االمتناع ال

حاول التعـــــريج أســـــ قبـــــل الوقـــــوف علـــــى هـــــاتني اجلـــــرميتني واألركـــــان املكونـــــة هلمـــــا
ــــــــيت عاجلــــــــت هاتــــــــه اجلرميــــــــة  ًعــــــــرج علــــــــى بعــــــــض التــــــــشريعات مــــــــستعرضا النــــــــصوص ال

 وكـــــــــذا القـــــــــانون ةأمريكيــــــــ كاملــــــــشرع الفرنـــــــــسي واإليطــــــــايل وكـــــــــذا يف القــــــــوانني األجنلـــــــــو
  .) أولمطلب (ج.ع. ق138 و136املصري وصوال إىل نص املادتني 

ــــشرع اجلزائــــــري علــــــى هــــــذا النــــــوع مــــــن اجلــــــرائم يف القــــــسم الثالــــــثفقــــــد   نــــــص املــ
 والـــــيت –إســـــاءة اســـــتعمال الـــــسلطة ضـــــد األفـــــراد– حتـــــت عنـــــوان مـــــن قـــــانون العقوبـــــات

 136عاقبـــــــــت علـــــــــى جـــــــــرائم االمتنـــــــــاع املتعلقـــــــــة بالوظيفـــــــــة، حبيـــــــــث نـــــــــص يف املـــــــــادة 
  .)ثاني مطلب(الفصل يف الدعوى ج على جرمية امتناع القاضي عن .ع.ق

                                                             
   .153ص ،-سالف الذكر-19/07/1996القرار القضائي الصادر بتاريخ  1
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وامــــــــــــر واألحكــــــــــــام يف كمــــــــــــا نــــــــــــص علــــــــــــى جرميــــــــــــة االمتنــــــــــــاع عــــــــــــن تنفيــــــــــــذ األ
) إســـــاءة اســـــتعمال الـــــسلطة ضـــــد الـــــشيء العمـــــومي( مكـــــرر حتـــــت عنـــــوان 138املـــــادة

  .)لثثا مطلب(
  :  األولالمطلب

  القانون المقارنئية للقاضي عن إنكار العدالة في المسؤولية الجنا
لــى هــذا النــوع مــن اجلــرائم، ملــا فيــه مــن مــساس تــام بــسيادة عاقبــت التــشريعات ع

ريــات  صــالحيات قــد تــصل إىل املــساس حبالدولــة مــن قبــل التــابعني هلــا، فاملــشرع مــنحهم
ألفــراد، واقــصد بــذلك القــضاة فهــم الوحيــدين املخــول هلــم مبوجــب النــصوص الدســتورية ا

ولــذلك فكــل امتنــاع مــنهم والقانونيــة تقييــد حريــة الفــرد مــن أجــل احلفــاظ علــى التــوازن، 
  .لسلطةيعد مبثابة تعسف يف استعمال ا

وللوقــــوف علــــى موقــــف بعــــض التــــشريعات مــــن هــــذه اجلرميــــة ســــأتعرض بالدراســــة 
، مث  للمـسؤولية )أولفـرع (للمسؤولية اجلنائية للقاضي يف القـانونني الفرنـسي واإليطـايل 

ـــانيفـــرع (اجلنائيـــة للقاضـــي يف القـــوانني األجنلـــو إمريكيـــة ًوصـــوال للمـــسؤولية اجلنائيـــة ، )ث
     .)ثالث فرع(للقاضي يف القانونني املصري واجلزائري 

 ين فــي القــانونالعدالــة إنكــار عــن المــسؤولية الجنائيــة للقاضــي :الفــرع األول
      .  واإليطاليالفرنسي

 يوليــو 22 مــن قــانون العقوبــات الفرنــسي اجلديــد الــصادر يف 185نــصت املــادة 
، حبيث جاء نص املـادة شـامال حالـة امتنـاع القاضـي 1ار العدالة على جرمية إنك1992

                                                             
1 Article 185 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156 : " Le procureur de 
la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute 
ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention. 

Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq 
jours qui suivent la notification de la décision. 
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ــا اشــرتطت . عــن الفــصل يف الــدعوى أو إصــداره حكمــا يثبــت يقينــا أنــه غــري حمــق إال أ
ا األوىل أن يظل القاضي مصرا علـى ذلـك رغـم التنبيـه  للعقاب على هذه اجلرمية يف فقر

  .1عليه بإصدار احلكم من جانب رؤسائه
ون العقوبــات اإليطــايل املــسؤولية اجلنائيــة للقــضاة واملــوظفني مبقتــضى قــرر قــانكمــا 

ـا األوىل علـى أنـه328املادة  املوظـف العمـومي أو املكلـف : " منه، والـيت نـصت يف فقر
 والـــذي يـــرفض بـــدون حـــق، أو ميتنـــع، أو يتـــأخر عـــن عمـــل للوظيفـــة أو ،خبدمـــة عموميـــة

  ". حىت مليونني من اللرياتللخدمة يعاقب بالسجن حىت مدة سنة أو بالغرامة
: أمـــا الفقـــرة الثانيـــة مـــن ذات املـــادة فتـــنص علـــى املـــسؤولية اجلنائيـــة للقـــضاة بقوهلـــا

إذا كــان املوظــف العمــومي قاضــيا أو موظفــا يف النيابــة العموميــة يكــون هنــاك امتنــاع أو "
رفض أو تـأخري حـني تتـوافر الـشروط املنـصوص عليهـا يف القـوانني ليقـام ضـدهم الـدعوى 

  ".املدنية
 1988 لـسنة 117إال أنه مبقتضى قانون املـسؤولية املدنيـة اإليطـايل اجلديـد رقـم 

 17املـادة  حيـث أصـبحت  مـن قـانون العقوبـات اإليطـايل328/2فقد مت تعديل املـادة 
وإذا كـان املوظــف العمـومي قاضــيا : "بقوهلــا  القــانون اجلديـد علــى ذلـك التعـديلمـن هـذا

خري حــني تكــون قــد انقــضت اآلجــال املنــصوص عليهــا يف القــانون يتــوافر االمتنــاع أو التــأ
  .كي يتحقق إنكار العدالة

  
  

                                                                                                                                                                                    
En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de mise en 

accusation prévue par l'article 181, le procureur de la République dispose d'un délai 
d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel de la personne mise 
en examen. 

Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Celui-ci 
forme cet appel dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge par déclaration au 
greffe du tribunal".  

  .357 مرجع سابق، ص ،حممد مصطفى أيوب 1
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  الفرع الثاني
  للقضاة لمسؤولية الجنائيةا

  .ألنجلو أمريكية في القوانين العدالة إنكار عن
وفقـــــــــا للقـــــــــانون اإلجنليـــــــــزي فإنـــــــــه ال جيـــــــــوز مـــــــــساءلة القـــــــــضاة عـــــــــن عملهـــــــــم يف 

القــــــــانون األمريكـــــــي، فهـــــــو أيــــــــضا ال ة اقتبـــــــسها وذات اخلطـــــــ .1حالـــــــة إنكـــــــار العدالــــــــة
  .يز تقرير مسؤولية القضاة عن إنكار العدالةجي

أمريكيــــــــة أن القــــــــضاة معـــــــــصومون  جنلــــــــوفاملبــــــــدأ املــــــــستقر عليــــــــه يف القـــــــــوانني األ
م القـــــــضائية،  ـــــــة إنكـــــــار العدالـــــــة أثنـــــــاء ممارســـــــتهم الختـــــــصاصا مـــــــن املـــــــسؤولية يف حال

ــــــ دول علــــــى ذلــــــك املبــــــدأ باعتبــــــاره امتيــــــازا وقــــــد اســــــتقرت أحكــــــام القــــــضاء يف تلــــــك ال
  . للقضاة

ويفـــــــــسر هــــــــــذا املبــــــــــدأ علــــــــــى أن املــــــــــصلحة العامــــــــــة تقتــــــــــضي أن يكــــــــــون لــــــــــدى 
القــــــــضاة احلريــــــــة يف ممارســــــــة وظــــــــائفهم باســــــــتقالل وبــــــــدون خــــــــوف مــــــــن العواقــــــــب؛ إذ 
كيــــــف يــــــستطيع قــــــاض أن ميــــــارس وظيفتــــــه إذا كــــــان معرضــــــا ألن ترفــــــع ضــــــده دعــــــوى 

  .2ظر قضية مابشأن تصرف قد أتاه أثناء ن
  الفرع الثالث

  للقضاةالجنائية المسؤولية  
  . والجزائري المصريينإنكار العدالة في القانونعن 

                                                             
1 SMITH (S.A), Constitutional and Carv Penguim Dooks, London, 1971, P375. 

  .358ق، ص ب مرجع سا،حممد أمحد مصطفى أيوب
، 1975 احلياة العمليـة للنظـام القـضائي يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، جملـة جملـس الدولـة، مـصر، ،عاطف خليل: أنظر 2

  .150ص
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 121الــة يف املــادتني قــرر املــشرع املــصري مــساءلة القاضــي عــن جرميــة إنكــار العد
كــل قــاض امتنــع عــن احلكــم، : " علــى أنألوىل منهمــاحبيــث نــصت ا، م.ع. ق122و

 أنـــه غـــري حـــق، وكـــان ذلـــك بنـــاء علـــى ســـبب مـــن األســـباب أو صـــدر منـــه حكـــم ثبـــت
 مكـــرر أو 105املـــذكورة يف املـــادة الـــسابقة يعاقـــب بالعقوبـــة املنـــصوص عليهـــا يف املـــادة 

  ".بالعزل
  : كاآليت1957 لسنة 112وقد عدلت هذه املادة بالقانون رقم 

تــــــنص : يف البــــــاب اخلــــــامس مــــــن الكتــــــاب الثــــــاين مــــــن قــــــانون العقوبــــــات: ثالثــــــا
ـــــى عقــــــاب القاضــــــي الــــــذي يــــــصدر حكمــــــه بنــــــاء علــــــى التوســــــط، أو 121ة املــــــاد  علـ

األمــــــــر، أو الطلـــــــــب، أو الرجـــــــــاء، أو التوصـــــــــية، أو ميتنــــــــع عـــــــــن احلكـــــــــم بـــــــــسبب مـــــــــن 
  .ذلك باحلبس مدة ال تزيد عن سنتني وبالعزل

 قــــــــــد اســــــــــتحدث حكمــــــــــا جديــــــــــدا 1953 لــــــــــسنة 69وكمــــــــــا كــــــــــان القــــــــــانون 
وظــــــف العمــــــومي الــــــذي يقــــــوم  مكــــــرر يقــــــضي بعقوبــــــة الــــــسجن علــــــى امل105باملــــــادة 

  .بعمل من أعمال الوظيفة أو ميتنع عن أدائه نتيجة لرجاء أو حنوه
كمـــــــا ،كـــــــون بالـــــــسجن أو العزلي بتغلـــــــيظ العقـــــــاب ل121فقـــــــد عـــــــدلت املـــــــادة 

إذا امتنــــــع أحــــــد القــــــضاة يف غــــــري األحــــــوال املــــــذكورة : "علــــــى أنــــــه122نــــــصت املــــــادة 
ئيت جنيـــــه مـــــصري، ويعـــــد ممتنعـــــا عـــــن احلكـــــم يعاقـــــب بـــــالعزل وبغرامـــــة ال تزيـــــد عـــــن مـــــا

عـــــن احلكـــــم كـــــل قـــــاض أىب أو توقـــــف عـــــن إصـــــدار حكـــــم بعـــــد تقـــــدمي طلـــــب إليـــــه يف 
هــــــذا الــــــشأن بالــــــشروط املبنيــــــة يف قــــــانون املرافعــــــات يف املــــــواد املدنيــــــة والتجاريــــــة، ولــــــو 
ّاحــــــــتج بعــــــــدم وجــــــــود نــــــــص يف القــــــــانون أو بــــــــأن الــــــــنص غــــــــري صــــــــريح أو بــــــــأي وجــــــــه 

  .1"آخر

                                                             
  .264 – 259 مرجع سابق، ص،عبد الفتاح مراد 1
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عاقـب القاضـي أو املوظـف الـذي ميتنـع  فقـد املشرع اجلزائري  اختذهنحى ونفس امل
جيـــــوز : "ج حبيـــــث نـــــص علـــــى أنـــــه.ع. ق136عـــــن أداء وظيفتـــــه مبوجـــــب نـــــص املـــــادة 

حماكمة كل قاض أو موظـف إداري ميتنـع بأيـة حجـة كانـت عـن الفـصل فيمـا جيـب عليـه 
 بعـد أن يقضي فيه بني األطراف بعـد أن يكـون قـد طلـب إليـه ذلـك ويـصر علـى امتناعـه

دج وباحلرمـان 200.000 إىل 20.000التنبيه عليه مـن رؤسـائه، ويعاقـب بغرامـة مـن 
  ".من ممارسة الوظائف العمومية من مخس سنوات إىل عشرين سنة

كـــــــــل قـــــــــاض أو موظـــــــــف يطلـــــــــب : " علـــــــــى أنـــــــــه138كمـــــــــا نـــــــــص يف املـــــــــادة 
تــــــدخل القــــــوة العموميــــــة أو اســــــتعماهلا ضــــــد تنفيــــــذ قــــــانون أو حتــــــصيل ضــــــرائب مقــــــررة 

ــــــــــسلطة ،ونــــــــــاقان ــــر قــــــــــضائي، أو أي أمــــــــــر آخــــــــــر صــــــــــادر مــــــــــن ال  أو ضــــــــــد تنفيــــــــــذ أمــــــ
عمــــــل علــــــى حــــــصول هــــــذا الطلــــــب ي أو ، أو باســــــتعماهلا،أمر بتــــــدخلهايــــــ أو ،الــــــشرعية

  ".أو ذلك األمر يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات
كـــــــــــل موظـــــــــــف عمــــــــــــومي : "ج علـــــــــــى.ع. مكـــــــــــرر ق138ونـــــــــــص يف املـــــــــــادة 

ض، أو عرقـــــــل ، أو امتنـــــــع، أو اعـــــــرتقـــــــف حكـــــــم قـــــــضائياســـــــتعمل ســـــــلطة وظيفتـــــــه لو
ســـــــــنوات، ) 3( ثــــــــالث أشــــــــهر إىل) 6(عمــــــــدا تنفيــــــــذه يعاقــــــــب بــــــــاحلبس مـــــــــن ســــــــتة 

  ".دج 200.000 إىل 20.000 وبغرامة من
ويعاقــــــــب اجلــــــــاين فــــــــضال عــــــــن ذلــــــــك : " علــــــــى أنــــــــه139كمــــــــا نــــــــصت املــــــــادة 

 وذلــــــك مــــــن مخــــــس 14باحلرمــــــان مــــــن حــــــق أو أكثــــــر مــــــن احلقــــــوق الــــــواردة يف املــــــادة 
كمـــــــا جيـــــــوز أن حيـــــــرم مـــــــن  . األقـــــــل إىل عـــــــشر ســـــــنوات علـــــــى األكثـــــــرســـــــنوات علـــــــى

ممارســــــــة كافــــــــة الوظــــــــائف أو كافــــــــة اخلــــــــدمات العموميــــــــة ملــــــــدة عــــــــشر ســــــــنوات علــــــــى 
  ".األكثر
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مـــــــن خــــــــالل هــــــــذه النـــــــصوص القانونيــــــــة ميكــــــــن القـــــــول أن كــــــــال مــــــــن اجلــــــــرميتني 
ــــــا املعهــــــودة حــــــىت تقــــــوم، وهــــــو مــــــا ســــــأحاول التعــــــريج عليــــــه يف   الفــــــرعنيتتطلــــــب أركا

  .املواليني وفق ما سبق توضيحه
ومـــــــا جتـــــــدر اإلشـــــــارة إليـــــــه أن قـــــــانون العقوبـــــــات قـــــــد نـــــــص علـــــــى جمموعـــــــة مـــــــن 
اجلـــــــــرائم الـــــــــيت تعاقـــــــــب القاضـــــــــي أو املوظـــــــــف العمـــــــــومي يف حالـــــــــة امتناعـــــــــه أو عـــــــــدم 

 110 واملـــــــــــــادة110 واملــــــــــــادة109اســــــــــــتجابته لألحكــــــــــــام واألوامــــــــــــر كــــــــــــنص املــــــــــــادة
حاول الرتكيــــــــــــز علــــــــــــى املــــــــــــادتني وغريهــــــــــــا، ولــــــــــــذلك ســـــــــــأ ... 112مكـــــــــــرر، واملــــــــــــادة

ج بغـــــــــرض دراســــــــــة أركـــــــــان اجلرميــــــــــة، ولـــــــــيس الغــــــــــرض .ع. ق138، و136األوليـــــــــني
  .من ذلك استعراض اجلرائم كلها

  الثاني المطلب
  جريمة امتناع القاضي أو الموظف عن الفصل في الدعوى

بعــــــــد اســــــــتعراض املواقــــــــف املختلفــــــــة مــــــــن هــــــــذه اجلرميــــــــة واخللــــــــوص إىل أن كــــــــل 
ال إىل دراســـــــــــتها كجرميـــــــــــة وذلـــــــــــك  االنتقـــــــــــنـــــــــــاجيـــــــــــدر ب عليهـــــــــــا التــــــــــشريعات عاقبـــــــــــت

ـــــا، بدايـــــة بـــــا لركن املفـــــرتض والـــــذي ال تقـــــوم اجلرميـــــة إال بـــــه، وهـــــو ًبـــــالوقوف علـــــى أركا
  ).فرع ثاني ( ركنيها املادي واملعنويمث ،)فرع أول(القاضي أو املوظف
  . العنصر المفترض في فاعل الجريمة :الفرع األول

رتض يف جرميــــة امتنــــاع القاضــــي أو املوظــــف عــــن الفــــصل يف ينظــــر إىل الــــركن املفــــ
الـــدعوى مـــن زاويـــة صـــفة اجلـــاين املعهـــود لـــه بالفـــصل فيمـــا جيـــب أن يقـــضي فيـــه، حبيـــث 
اشـــرتط أن أحـــد االثنـــني إمـــا قاضـــيا أو موظفـــا معهـــود لـــه بالفـــصل فيمـــا جيـــب عليـــه أن 

  .يقضي فيه
  :التايلومنه ميكن وضع تعريف لكل من القاضي واملوظف على النحو 
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يــــــذهب الفقــــــه إىل القــــــول بــــــأن للقاضــــــي : التعريــــــف الفقهــــــي للقاضــــــي: أوال
  :معنيني

ينــــــــصرف إىل األفــــــــراد الــــــــذين يباشــــــــرون واليــــــــة :  ذو طبيعــــــــة شخــــــــصية/أولهمــــــــا
صــــــــطالح القاضــــــــي مبعــــــــىن ضــــــــيق علــــــــى القــــــــضاة االقــــــــضاء، ويف هــــــــذا املعــــــــىن يطلــــــــق 

  .حبكم مهنتهم
حـــــــــــــدة النموذجيـــــــــــــة يف ينـــــــــــــصرف إىل الو:  ذو طبيعـــــــــــــة موضـــــــــــــوعية/وثانيهمـــــــــــــا

اجلهــــــاز القــــــضائي وهــــــو مــــــا يــــــسمى أيــــــضا احملكمــــــة، ويقــــــصد باصــــــطالح القاضــــــي يف 
نظريــــــــة العمــــــــل القــــــــضائي املعـــــــــىن الفــــــــين الــــــــذي ينـــــــــصرف إىل شــــــــخص هــــــــذا العمـــــــــل 

  .1جبوانبه الشخصية واملوضوعية
   .التعريف القانوني للقاضي :ثانيا 

سابقني؛ حبيـــــث نـــــص ســـــار التـــــشريع علـــــى مـــــا درج عليـــــه الفقـــــه يف التعـــــريفني الـــــ
يـــــــشمل ســـــــلك القـــــــضاء : " أنـــــــه مـــــــن القـــــــانون األساســـــــي للقـــــــضاء علـــــــى02يف املـــــــادة

ــــــــــالس واحملــــــــــاكم، وكــــــــــذلك القــــــــــضاة  قــــــــــضاة احلكــــــــــم والنيابــــــــــة للمحكمــــــــــة العليــــــــــا وا
  ".العاملني يف اإلدارة املركزية لوزارة العدل

يـــــــتم التعيـــــــني األول بـــــــصفة : "القـــــــانون علـــــــى أنـــــــهذات  مـــــــن 03وتـــــــنص املـــــــادة
لـــــس قـــــاض  مبوجـــــب مرســـــوم رئاســـــي بنـــــاء علـــــى اقـــــرتاح وزيـــــر العـــــدل وبعـــــد مداولـــــة ا

  .2..."األعلى للقضاء 
وهنـــــا قـــــد يأخـــــذ القـــــانون اجلزائـــــي بـــــاملفهوم الواســـــع للقاضـــــي؛ إذ أنـــــه قـــــد مشــــــل 

  .هذه الفئة حىت قضاة جملس احملاسبة وجملس املنافسة

                                                             
  .349ص  مرجع سابق، ،حممد أمحد مصطفى أيوب 1
  . املتضمن القانون األساسي للقضاء06/09/2004 املؤرخ يف 0411القانون العضوي رقم أنظر،  2
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  : التعريف الفقهي للموظف العام: ثالثا
ـــــــا كلهـــــــا تنـــــــصب يف اجتـــــــاه واحـــــــد تعـــــــددت التعريفـــــــات ل لموظـــــــف العـــــــام إال أ

وهـــــــو املعيــــــــار العـــــــضوي الــــــــذي تـــــــستند وتــــــــشرتك فيـــــــه كــــــــل التعريفـــــــات علــــــــى أســــــــاس 
ـــــام للدولـــــــة، ولـــــــذلك ذهـــــــب األســـــــتاذ فـــــــالني إىل تعريـــــــف املوظـــــــف  خدمـــــــة املرفـــــــق العــ

كـــــل شـــــخص يعمـــــل يف خدمـــــة ســـــلطة وطنيـــــة ويـــــسهم بـــــصورة اعتياديـــــة : "العـــــام بأنـــــه
يـــــدار بطريقـــــة اإلدارة املباشـــــرة، ويـــــشغل وظيفـــــة دائمـــــة مدرجـــــة يف يف ســـــري مرفـــــق عـــــام 

  ".اإلطار اإلداري
هـــــو ذلـــــك الـــــشخص الـــــذي يـــــسهم بـــــصورة : "كمـــــا عرفـــــه األســـــتاذ بالنثـــــي بأنـــــه

  .1"دائمة يف تنفيذ نشاط مرفق عام إداري
  : التعريف القانوني للموظف العام: رابعا

يــــــع القــــــوانني الــــــيت ســــــنها تنــــــاول املــــــشرع اجلزائــــــري تعريــــــف املوظــــــف العــــــام يف مج
 متتبعــــــا يف ذلــــــك 66/133يف جمــــــال النظــــــام األساســــــي للوظيفــــــة العامــــــة عنــــــد األمــــــر 

ـــأثرا بــــــــه، حبيــــــــث عرفــــــــه بــــــــالرتكيز علــــــــى بيــــــــان الــــــــشروط،  ًمــــــــسار املــــــــشرع الفرنــــــــسي متـــــ
  .األساسية الواجب توافرها يف الشخص حىت يكتسب صفة املوظف العمومي

يعتـــــــرب موظفـــــــا : " منـــــــه أنـــــــه04ادة  يف املـــــــ06/03وقـــــــد عرفـــــــه مبوجـــــــب األمـــــــر 
كــــــل عــــــون عــــــني يف جمــــــال الوظيفــــــة العموميــــــة بــــــصفة دائمــــــة، ورســــــم يف رتبــــــة الــــــسلم 

  .2"اإلداري

                                                             
 الكتاب الثالـث، دراسـة مقارنـة، دار النهـضة العربيـة، – قضاء التأديب –داري إل القضاء ا،الطماويحممد سليمان أنظر،  1

  .354القاهرة، مصر، دون سنة، ص 
 القـانون األساسـي املتـضمن، 2006 يوليـو 15 املوافـق 1427 مجـادى الثانيـة عـام 19ّمـؤرخ يف  03-06مر رقم  األ،أنظر 2

  .العام للوظيفة العمومية
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وقـــــد اســـــتبعد املـــــشرع اجلزائـــــري بعـــــض فئـــــات العـــــاملني مـــــن نطـــــاق تطبيـــــق هـــــذا 
 القــــــضاة واملــــــستخدمون 03/06 مــــــن األمــــــر 2القــــــانون، وهــــــم حــــــسب نــــــص املــــــادة 

  . التابعني للدفاع الوطين ومستخدمو الربملانالعسكريون وشبه العسكريني
 فقـــــــد 1 مــــــن قــــــانون مكافحــــــة الفــــــساد– ب – 2إال أنــــــه وبــــــالرجوع إىل املــــــادة 

  :جاءت أكثر مشوال من سابقتها حبيث عرفت املوظف على أنه
 كـــــــــل شـــــــــخص يـــــــــشغل منـــــــــصبا تـــــــــشريعيا أو تنفيـــــــــذا أو قـــــــــضائيا أو أحـــــــــد -1"

ـــــــشعبية احملليـــــــة املنتخبـــــــة ســـــــواء  ـــــــالس ال أكـــــــان معينـــــــا أم منتخبـــــــا، دائمـــــــا أو مؤقتـــــــا، ا
  .مدفوع األجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته

 كـــــــل شـــــــخص آخـــــــر يتـــــــوىل ولـــــــو مؤقتـــــــا وظيفـــــــة أو وكالـــــــة بـــــــأجر أو بـــــــدون -2
ــــــــذه الـــــــصفة يف خدمــــــــة هيئــــــــة عموميـــــــة، أو مؤســــــــسة عموميــــــــة، أو  أجـــــــر، ويــــــــساهم 

ة مؤســـــــسة أخـــــــرى أيـــــــة مؤســـــــسة أخـــــــرى متلـــــــك الدولـــــــة كـــــــل أو بعـــــــض رأمساهلـــــــا أو أيـــــــ
  .تقدم خدمة عمومية

ـــــخص آخــــــــر معــــــــرف بأنــــــــه موظــــــــف عمــــــــومي أو مــــــــن يف حكمــــــــه -3  كــــــــل شـــ
ما   ".طبقا للتشريع والتنظيم املعمول 

مـــــــن خـــــــالل هـــــــذا الـــــــنص نـــــــستنتج أن املـــــــشرع قـــــــسم املوظـــــــف إىل أربـــــــع فئـــــــات 
  :هم على التوايل

 :ويـــــــدخل ضــــــــمن هــــــــؤالء:  ذوو املناصـــــــب التنفيذيــــــــة واإلداريـــــــة والقــــــــضائية-   
رئــــــــيس اجلمهوريــــــــة، أعــــــــضاء احلكومــــــــة، األشــــــــخاص العــــــــاملون يف اإلدارات العموميــــــــة 
ســــــواء الــــــدائمون أو املؤقتــــــون والــــــذين مــــــن خالهلــــــم ميكــــــن اســــــتخالص العناصــــــر الــــــيت 

  .يقوم عليها تعريف املوظف

                                                             
  . املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته2006 فرباير 20 املؤرخ يف 01-06القانون رقم أنظر،  1
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ـــــــــــــشخص يف الوظيفـــــــــــــة -    ــــة يعـــــــــــــني علـــــــــــــى أساســـــــــــــها ال  وجـــــــــــــود أداة قانونيـــــــــ
  ).داريمرسوم رئاسي تنفيذي، قرار إ(العمومية 
  . القيام بعمل دائم أي على وجه االستمرار-   
  . الرتسيم يف رتبة يف السلم اإلداري-   
  . ممارسة النشاط يف مؤسسة أو إدارة عمومية-   

دون أن ننـــــــــــــسى أن القـــــــــــــانون اجلزائـــــــــــــري أدخـــــــــــــل ضـــــــــــــمن تعريـــــــــــــف املوظـــــــــــــف 
الــــــشخص الــــــذي يــــــشغل منــــــصبا قــــــضائيا، وهنــــــا وقــــــع االلتبــــــاس بــــــني الــــــنص اجلزائــــــري 

ــــــــسلطة، ويــــــــدخل يف (Magistrat)الــــــــنص الفرنــــــــسي و ــــــــيت تعــــــــين مــــــــن ميتلــــــــك ال  وال
، أمـــــا مـــــصطلح القاضـــــي فيعـــــين بـــــه املفهـــــوم )القاضـــــي، الـــــوايل، رئـــــيس البلديـــــة(نطاقـــــه 
  .1الضيق

ـــــــــــم األشـــــــــــخاص الـــــــــــذين يـــــــــــشتغلون يف -     ذو الوكالـــــــــــة النيابيـــــــــــة، ويقـــــــــــصد 
الس الشعبية احمللية   .منصب تشريعي أو منتخبون يف ا

 كــــــل مــــــن يتــــــوىل وظيفــــــة أو وكالــــــة يف مرفــــــق عــــــام أو يف مؤســــــسة عموميــــــة -   
  .أو ذات رأس مال خمتلط

ـــــذه الـــــــصفة أن ينتمـــــــي اجلـــــــاين إىل أحـــــــد األشـــــــخاص املعنويـــــــة غـــــــري  وتقتـــــــضي هــ
  .2الدولة واجلماعات احمللية، وأن يكون له قسط من املسؤولية

 باســــــــــتقراء النـــــــــــصوص الــــــــــسابقة الـــــــــــيت:  مــــــــــن هـــــــــــم يف حكــــــــــم الوظـــــــــــائف-   
، فـــــإن هـــــذه الـــــصفة مـــــرت بعـــــدة مراحـــــل نظـــــرا "مـــــن هـــــم يف حكـــــم املوظـــــف"عرفـــــت 

الني االقتصادي والسياسي   .لالنعكاسات والتطورات احلاصلة يف ا
                                                             

 املتعلــق بالوقايــة مــن 06/01يف ظــل قــانون ] لعــاماملوظــف ا[ جرميــة الرشــوة الــسلبية ،عــادل مــستار وموســى فــاروقأنظــر،  1
 .167الفساد ومكافحته، جملة االجتهاد القضائي، العدد اخلامس، ص 

، 06/01، منقحـة مـن ضـوء قـانون 4، ط2جـرائم الفـساد، ج: اص الـوجيز يف القـانون اجلزائـي اخلـ،قيعةسـحـسن بو: أنظر 2
  .14مكافحته، ص  املتعلق بالوقاية من الفساد و20/02/2006املؤرخ يف 
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ن مفهــــــوم املوظــــــف يف القــــــانون اجلنــــــائي خيتلــــــف عــــــن مــــــا هــــــو عليــــــه يف أحيــــــث 
دلول القـــــــانون اإلداري، وبالتـــــــايل جنـــــــد املـــــــشرع اجلزائـــــــي اجلزائـــــــري مل يتوقـــــــف عنـــــــد املـــــــ

ــــــام املعــــــــروف لــــــــدى فقهــــــــاء القــــــــانون اإلداري، بــــــــل تعــــــــداه إىل  ــــــــضيق للموظــــــــف العــ ال
  .1مدلول أوسع وحسب نوعية اجلرم املرتكب

   الفرع الثاني
   والمعنويالركن المادي

  . في جريمة امتناع القاضي أو الموظف في الفصل في الدعوى
عــــــــن احلكــــــــم يتــــــــوافر الــــــــركن املــــــــادي هلــــــــذه اجلرميــــــــة يف حالــــــــة امتنــــــــاع القاضــــــــي 

ج بقيـــــــــام القاضـــــــــي أو املوظـــــــــف بـــــــــالرفض .ع. ق136املنـــــــــصوص عليهـــــــــا يف املـــــــــادة 
أو التوقـــــــــف عـــــــــن اإلجابـــــــــة علـــــــــى عريـــــــــضة قـــــــــدمت لـــــــــه، أو عـــــــــن الفـــــــــصل يف قـــــــــضية 

 أو أي حجــــــــــة 2صــــــــــاحلة للحكــــــــــم اســــــــــتجابة ألمــــــــــر أو طلــــــــــب أو رجــــــــــاء أو توصــــــــــية
ئه، أخــــرى، وذلـــــك بعـــــد أن يكـــــون قــــد طلـــــب إليـــــه ذلـــــك بعــــد التنبيـــــه عليـــــه مـــــن رؤســـــا

وبإعــــــذاره برســــــالة مكتوبــــــة عــــــن طريــــــق حمــــــضر قــــــضائي، علــــــى اعتبــــــار أن اإلعــــــذار ال 
  .يكون إال عن طريق رسالة رمسية من قبل موظف خمتص

: تــــــوافر القــــــصد اجلنــــــائي بعنــــــصريهفيقــــــوم مــــــىت  الــــــركن املعنــــــوي هلــــــذه اجلرميــــــة أمــــــا
  .العلم واإلدارة

وظــــــــف،  ويتحقـــــــق عنـــــــصر العلـــــــم مـــــــىت ثبـــــــت أنـــــــه يعلـــــــم بـــــــصفته كقـــــــاض أو م
 وبأنـــــــه ينـــــــصب علــــــــى عريـــــــضة مقدمـــــــة لـــــــه أو علـــــــى قــــــــضية ،وعلمـــــــه مباهيـــــــة امتناعـــــــه
  .عذاره من رؤسائهأصاحلة للحكم وعلمه ب

                                                             
 .168 مرجع سابق، ص ،روقاعادل مستار وموسى ف 1
بوعــات اجلامعيــة، اإلســـكندرية، ، دار املط2003 اجلـــرائم الــسلبية يف قــانون العقوبـــات، ،حممــد عبـــد احلميــد األلفــي: أنظــر 2

 .22صبدون طبعة، 
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أمـــــــــا عنـــــــــصر اإلرادة فيجـــــــــب أن تتجـــــــــه إرادة اجلـــــــــاين إىل رفـــــــــض التوقـــــــــف عـــــــــن 
 ، أو عــــــن الفــــــصل يف القــــــضية الــــــصاحلة للحكــــــم،اإلجابــــــة علــــــى العريــــــضة املقدمــــــة لــــــه

أو توجيــــــه أو رجــــــاء أو أي غــــــرض آخــــــر حبيــــــث أن املــــــشرع اســــــتجابة ألمــــــر أو طلــــــب 
  .1اجلزائري مل حيدد السبب بل تركه على إطالقه

ايـــــــة الكــــــــالم عــــــــن هـــــــذه اجلرميــــــــة، أن جرميــــــــة  ومـــــــا جتــــــــدر اإلشـــــــارة إليــــــــه قبــــــــل 
امتنــــــاع القاضــــــي أو املوظــــــف عــــــن الفــــــصل يف الــــــدعوى مــــــن اجلــــــرائم الــــــشكلية الــــــيت ال 

سلوك املكــــــون هلــــــا ضــــــرر أو خطــــــر، كمــــــا ال يــــــشرتط فيهــــــا القــــــانون أن ينــــــتج عــــــن الــــــ
ــــة االمتنــــــــاع عــــــــن احلكــــــــم ألنــــــــه مبجــــــــرد حلــــــــول أوان احلكــــــــم  يتــــــــصور الــــــــشروع يف حالــــ
ـــرب اجلرميـــــة كاملـــــة، ومعـــــىن ذلـــــك أنـــــه إمـــــا أن يتحقـــــق االمتنـــــاع فتقـــــع  دون إصـــــداره، تعتــ

  .2اجلرمية، وإما أال يعترب متحققا بعد فال تقع اجلرمية أصال
  الثالث المطلب

استعمال الموظف وجريمة  3ناع الموظف عن تنفيذ األوامر واألحكامامتجريمة 
  .سلطته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا

                                                             
  .23 مرجع سابق، ص ،حممد عبد احلميد األلفي 1
  .201 ص  مرجع سابق،،عبد الفتاح مراد 2

ــا األحكـام واألوامــر الــصادرة مـن احملكمــة أو أيــة جهـة خمتــصة، وهــي : المقــصود باألحكـام القــضائية   3 ويقــصد 
اجلهـات القــضائية أو اهليئــات شــبه القــضائية مدنيــة كانــت أو إداريــة أو جنائيــة، كهيئــات التحكــيم وأحكــام احملكمــني الوطنيــة 

  .3والئية الصادرة من احملاكم، وأوامر النيابة العامة املختلفةواألجنبية الواجبة التنفيذ، واألوامر ال

وبنـاء عليـه ميكـن القـول أنـه حـىت تقـوم هـذه اجلرميـة البـد وأن يـصدر هـذا احلكـم مـن جهـة خمتـصة قانونـا بــذلك، وأن 
ائيا أو مشموال بالنفاذ املعجل، وأال يوجد إشكال قانوين قد يـؤدي إىل وقـف التنفيـذ،  وهـو مـا سأوضـحه يكون هذا احلكم 

  :يف النقاط التالية

احملكمــة : "إ علــى أنــه.م.إ. ق32تــنص املــادة :  صــدور حكــم أو أمــر مــن احملكمــة أو مــن أيــة جهــة خمتــصة قانونيــا-
  ...".هي اجلهة القضائية ذات االختصاص العام وتتشكل من أقسام ميكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة 
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لــس القـضائي بــالنظر يف اسـتئناف األحكــام الــصادرة : "ون علـى أنــه مــن نفـس القــان34كمـا تــنص املـادة  خيـتص ا

  ".عن احملاكم يف الدرجة األوىل ويف مجيع املواد، حىت ولو كان وصفها خاطئا

 حتــت عنــوان األحكــام 312 إىل298كمــا نــص قــانون اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة يف الفــصل اخلــامس مــن املــواد 
احلكـم الـصادر قبـل الفـصل يف املوضـوع هـو احلكـم اآلمـر بـإجراءات حتقيـق أو : " على أنه298دة األخرى حبيث نص يف املا

  .تدبري مؤقت ال حيوز هذا احلكم حجية الشيء املقضي فيه

  ".ال يرتتب على هذا احلكم ختلي القاضي عن النزاع

قــسم الثالــث، وكــذا األوامــر علــى  ال–كمــا نــص يف القــسم الثــاين منــه علــى األوامــر االســتعجالية وكــذا أوامــر األداء 
  .– القسم الرابع –العرائض 

كما نص يف الكتاب اخلامس من هذا القانون علـى الطـرق البديلـة حلـل النزاعـات حبيـث نـص يف البـاب األول علـى 
  .الصلح والوساطة، ويف الباب الثاين فيه على التحكيم

ج وكــذا .إ.م.إ. ق605وفقـا لـنص املـادة. ب اجلزائـريأضـف إىل ذلـك األحكـام األجنبيـة الواجبـة التطبيـق علـى الـرتا
  .األحكام اجلزائية الصادرة عن احملاكم اجلزائية

ائيا أو مشموال بالنفاذ املعجل طبقا للقانون-   :  أن يكون احلكم أو األمر 

 ال يكـون إال املقصود بذلك أن يكون احلكم الصادر من جهـة القـضاء املـدين أو اجلنـائي قـابال للتنفيـذ، وأن التنفيـذ
ال جيــوز التنفيــذ اجلــربي إال بــسند : "إ.م.إ. ق600مبوجــب ســند تنفيــذي، والــسندات التنفيذيــة هــي الــيت نــصت عليهــا املــادة 

  :تنفيذي والسندات التنفيذية هي

  .أحكام احملاكم اليت استنفذت طرق الطعن العادية واألحكام املشمولة بالنفاذ املعجل -1
  .األوامر االستعجالية -2
  . األداءأوامر -3
  .األوامر على العرائض -4
  .أوامر حتديد املصاريف القضائية -5
الس القضائية وقرارات احملكمة العليا املتضمنة التزاما بالتنفيذ -6   .قرارات ا
  .أحكام احملاكم اإلدارية وقرارات جملس الدولة -7
  .حماضر الصلح أو االتفاق املؤشر عليها من طرف القضاة واملودعة بأمانة الضبط -8
 .م التحكيم املأمور بتنفيذها من قبل رؤساء اجلهات القضائية واملودوعة بأمانة الضبطأحكا -9

 .الشيكات والسفاتج، بعد التبليغ الرمسي لالحتجاجات إىل املدين طبقا ألحكام القانون التجاري -10
 والعاريـة واهلبـة العقود التوثيقية السيما املتعلقة باإلجيارات التجاريـة والـسكنية احملـددة املـدة، وعقـود القـرض -11

 .والوقف والبيع والرهن والوديعة
 .حماضر البيع باملزاد العلين بعد إيداعها بأمانة الضبط -12
 .أحكام رسو املزاد على العقار -13
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ً إىل جرميتني قد يرتكبهما املوظف سواءا بنفسه وبإرادته، الفرعني املوالنيأتعرض يف 
   . ها له القانونوذلك بارتكابه لسلوك سليب، أو بواسطة السلطة اليت منح

   الفرع األول
  :امتناع الموظف عن تنفيذ األوامر واألحكامجريمة 

وجـــــب املـــــشرع علـــــى املوظـــــف العمــــــومي القيـــــام علـــــى تنفيـــــذ القـــــوانني واللــــــوائح أ
املختلفـــــة واألوامـــــر الـــــصادرة مـــــن احلكومـــــة، وينبغـــــي علـــــيهم تنفيـــــذ األحكـــــام واألوامــــــر 

تـــــــوافرت الـــــــشروط القانونيـــــــة الالزمـــــــة الـــــــصادرة مـــــــن احملـــــــاكم واجلهـــــــات املختـــــــصة مـــــــىت 
  .لتنفيذها

ــــــــصادرة ضـــــــــد اجلهـــــــــات احلكوميـــــــــة قابلـــــــــة للتنفيـــــــــذ مـــــــــىت  وتكـــــــــون األحكـــــــــام الـ
فقـــــــد اشـــــــرتط القـــــــانون وجـــــــوب اكتـــــــساب احلكـــــــم . تــــــوافرت الـــــــشروط الالزمـــــــة لـــــــذلك

ائيا أو مشموال بالنفاذ املعجل   .الصيغة التنفيذية حبيث يكون هذا احلكم 
ائيــــــــا إال أنــــــــه كمــــــــا أنــــــــه قــــــــد يكتــــــــسب احلكــــــــ ــــــــصيغة التنفيذيــــــــة، ويــــــــصري  م ال

يتوقــــــــف لوجــــــــود مــــــــربر قــــــــانوين، كرفــــــــع دعــــــــوى اســــــــتعجالية تتطلــــــــب وقــــــــف التنفيــــــــذ، 
ــــــــك يف  وكامتنــــــــاع اإلدارة عمــــــــدا عــــــــن تنفيــــــــذ األحكــــــــام ويكــــــــون امتناعهــــــــا مــــــــربرا، وذل
حـــــاالت معينــــــة منـهــــا عــــــدم تـــــوافر االعتمــــــادات املاليـــــة الالزمــــــة للتنفيـــــذ، أو أن يكــــــون 

                                                                                                                                                                                    
  ".وتعترب أيضا سندات تنفيذية كل العقود واألوراق األخرى اليت يعطيها القانون صفة السند التنفيذي

تنفيـذ مبوجبـه، هـو ذلـك الـسند الـذي أمهـر بالـصيغة التنفيذيـة، وهـو مـا نــصت كمـا أن الـسند التنفيـذي الـذي يـتم ال
  .ج.إ.م.إ. ق601عليه املادة 

وهـو شـرط جـوهري، قـد يـؤدي حتققـه أو ثبوتـه إىل انعـدام :  عدم وجـود إشـكاالت قانونيـة تـؤدي إىل وقـف التنفيـذ-
وظـف املخـتص هـو سـبب لوقـف التنفيـذ، فيتحقـق هاته اجلرمية يف حق املوظف على اعتبـار أن اإلشـكال الـذي قـد يعـرتض امل

هذا اإلشكال يتم وقف التنفيذ مؤقتا إىل غاية البت فيه من قبل رئيس احملكمة اليت يباشر يف دائـرة  اختـصاصها التنفيـذ وفقـا 
  .ج.إ.م.إ. ق611لنص املادة
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الف يف فهــــــــم منطــــــــوق احلكــــــــم، أو مدلولــــــــه، أو غموضــــــــه، أو أن يكــــــــون هنـــــــاك اخــــــــت
  . 1التنفيذ سببا لوقوع مساس بالنظام العام يف الدولة

ـــان األخــــــــرى يكــــــــون االمتنــــــــاع عــــــــن تنفيــــــــذ األحكــــــــام بــــــــدون  ويف بعــــــــض األحيـــــ
 والــــــذي يعــــــد تدخلــــــه ضــــــرورة ، وتعنتــــــا مــــــن املوظــــــف املخــــــتص بالتنفيــــــذ،مــــــربر قــــــانوين

  .2حتمية إلجراء التنفيذ
تلــــــك الــــــصادرة ضــــــد اجلهــــــات احلكوميــــــة، : ويقــــــصد بتنفيــــــذ األوامــــــر واألحكــــــام

أمــــــــا األحكـــــــــام الــــــــصادرة ضـــــــــد أفــــــــراد لـــــــــصاحل أفــــــــراد آخـــــــــرين، فــــــــإن األصـــــــــل أن دور 
ـــــــــة   يقتـــــــــصر علـــــــــى التـــــــــسهيل واملعاونـــــــــة يف عمليـــــــــة -باعتبارهـــــــــا ســـــــــلطة عامـــــــــة-الدول

قومــــــــون التنفيــــــــذ بواســــــــطة موظفيهــــــــا مــــــــن حمــــــــضرين ورجــــــــال الــــــــسلطة العامــــــــة الــــــــذين ي
  .بإجراء التنفيذ اجلربي مىت طلب الصادر لصاحله احلكم ذلك

ودراســــــة جرميــــــة االمتنــــــاع عــــــن تنفيــــــذ القــــــوانني واألحكــــــام واألوامــــــر تتطلــــــب أن 
ـــــــا لثالثـــــــة املبينـــــــة يف املـــــــادة  ج مبيننـــــــا بـــــــذلك أهـــــــم .ع. مكـــــــرر ق138أعـــــــرض ألركا

لقـــــــــوانني ظــــــــروف انتفــــــــاء مــــــــسؤولية املوظــــــــف يف حالــــــــة امتناعــــــــه عــــــــن تنفيــــــــذه هــــــــذه ا
  :واألوامر واألحكام وذلك يف الفروع املوالية كالتايل

الـــــركن المفتـــــرض فـــــي جريمـــــة امتنـــــاع الموظـــــف عـــــن تنفيـــــذ األوامـــــر  :أوال
  : واألحكام

ينظر إىل الركن املفرتض يف جرمية امتناع املوظف عـن تنفيـذ األوامـر واألحكـام مـن 
ون، حبيــث اشــرتط أن يكــون موظفــا زاويــة صــفة اجلــاين املعهــود لــه القيــام مبــا أمــر بــه القــان

  .معهودا له بتنفيذ هذه األوامر أو األحكام
  :ومنه ميكن وضع تعريف املوظف على النحو التايل

                                                             
  .70 مرجع سابق، ص ،عبد الفتاح مراد 1
 .367حممد أمحد مصطفى ديب، مرجع سابق، ص  2
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I/ التعريف الفقهي للموظف العام :  
ــــا كلهــــا تنــــصب يف اجتــــاه واحــــد وهــــو  تعــــددت التعريفــــات للموظــــف العــــام إال أ

يفـــات علـــى أســـاس خدمـــة املرفـــق العـــام املعيـــار العـــضوي الـــذي يـــستند ونـــشرتك فيـــه التعر
كـــل شــــخص : "للدولـــة، ولـــذلك ذهــــب األســـتاذ فـــالني إىل تعريــــف املوظـــف العـــام بأنــــه

اعتياديــة يف ســري مرفــق عــام يــدار بطريقــة يعمــل يف خدمــة ســلطة وطنيــة ويــسهم بــصورة 
  ".اإلدارة املباشرة، ويشغل وظيفة دائمة مدرجة يف اإلطار اإلداري

هــو ذلــك الــشخص الــذي يــسهم بــصورة دائمــة : "نثــي بأنــهكمــا عرفــه األســتاذ بال
  .1"يف تنفيذ نشاط مرفق عام إداري

II/التعريف القانوني للموظف العام  :  
تنـاول املـشرع اجلزائــري تعريـف املوظـف العــام يف مجيـع القـوانني الــيت سـنها يف جمــال 

املــشرع  متتبعــا يف ذلــك مــسار 66/133النظــام األساســي للوظيفــة العامــة عنــد األســر 
 بــه، حبيــث عرفــه بــالرتكيز علــى بيــان الــشروط، األساســية لواجــب توافرهــا ًاتــأثرمالفرنــسي و

  .يف الشخص حىت يكتسب صفة املوظف العمومي
يعتـرب : " منـه حيـث نـص علـى أنـه04 يف املـادة 06/03وقد عرفه مبوجب األمـر 

ــــذه دائمــــة ورســــم يف رت بــــة الــــسلم موظفــــا كــــل عــــون عــــني يف جمــــال الوظيفــــة العموميــــة 
  .2"اإلداري

وقد استبعد املشرع اجلزائري بعض فئات العـاملني مـن نطـاق تطبيـق هـذا القـانون، 
 القـضاة واملـستخدمني العـسكريني والـشبه 03/06 من األمـر 2وهم حسب نص املادة 

  . التابعني للدفاع الوطين ومستخدمو الربملاننيالعسكري
                                                             

 الكتاب الثالث، دراسة مقارنة، دار النهضة العربيـة، القـاهرة، -قضاء التأديب–ماوي، القضاء اإلداري سليمان الط: أنظر 1
  .354مصر، دون سنة، ص 

  . املتعلق بالقانون األساسي للوظيفة العامة03/06األمر رقم : أنظر 2
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 فقـــد جـــاءت 1 مكافحـــة الفـــساد مـــن قـــانون-ب-2إال أنـــه وبـــالرجوع إىل املـــادة 
  :أكثر مشوال من سابقتها حبيث عرفت املوظف على أنه

ــــالس -1"  كــــل شــــخص يــــشغل منــــصبا تــــشريعا أو تنفيــــذا أو قــــضائيا أو أحــــد ا
الــــشعبية احملليــــة املنتخبــــة ســــواء أكــــان معينــــا أو منتخبــــا دائمــــا أو مؤقتــــا مــــدفوع األجــــر، 

  .بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته
ص آخـــر يتـــوىل ولـــو مؤقتــــا وظيفـــة أو وكالـــة بـــأجر أو بـــدون أجــــر،  كـــل شـــخ-2

ـذه الـصفة يف خدمـة هيئـة عموميـة أو مؤسـسة عموميـة أو أيـة مؤسـسة أخــرى  ويـساهم 
  .متلك الدولة كل أو بعض رأمساهلا أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية

 كــــل شــــخص آخــــر معــــرف بأنــــه موظــــف عمــــومي أو مــــن يف حكمــــه طبقــــا -3
ماللتشريع    ".والتنظيم املعمول 

مــن خــالل هــذا الــنص نــستنتج أن املــشرع قــسم املوظــف إىل أربــع فئــات هــم علــى 
  :التوايل

رئـــــيس : ويــــدخل ضـــــمن هــــؤالء:  املناصــــب التنفيذيــــة واإلداريـــــة والقــــضائيةذوو -
اجلمهورية، أعـضاء احلكومـة، األشـخاص العـاملون يف اإلدارات العموميـة سـواء الـدائمني 

صــــر الــــيت يقــــوم عليهــــا تعريــــف  والــــذين مــــن خالهلــــم ميكــــن اســــتخالص العناأو املـــؤقتني،
  :املوظف

 وجـــود أداة قانونيـــة يعـــني علـــى أساســـها الـــشخص يف الوظيفـــة العموميـــة ملرســـوم -
  ).قرار إداري(رئاسي تنفيذي 

  . القيام بعمل دائم أي على وجه االستمرار-
  . الرتسيم يف رتبة يف السلم اإلداري-
  .ط يف مؤسسة أو إدارة عمومية ممارسة النشا-

                                                             
  .ق بالوقاية من الفساد ومكافحته املتعل2006 فرباير 20 املؤرخ يف 01/06القانون رقم : أنظر 1
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دون أن ننسى أن القانون اجلزائـري أدخـل ضـمن تعريـف املوظـف الـشخص الـذي 
يــــــشغل منــــــصبا قــــــضائيا، وهنــــــا وقــــــع االلتبــــــاس بــــــني الــــــنص اجلزائــــــري والــــــنص الفرنــــــسي 

(Magistrat) القاضـــي، الـــوايل، ( والـــيت تعـــين مـــن ميتلـــك الـــسلطة، ويـــدخل يف نطاقـــه
  .1لح القاضي فيعين به املفهوم الضيق، أما مصط)رئيس البلدية

ــــــم األشــــــخاص العــــــني يــــــستغلون يف منــــــصب و ذو-  الوكالــــــة النيابيــــــة، ويقــــــصد 
الس الشعبية احمللية   .تشريعي أو منتخبني يف ا

 كـــل مـــن يتـــوىل وظيفـــة أو وكالـــة يف مرفـــق عـــام أو يف مؤســـسة عموميـــة أو ذات -
  .رأس مال خمتلط

اين إىل أحـــد األشـــخاص املعنويـــة غـــري الدولـــة وتقتـــضي هـــذه الـــصفة أن ينتمـــي اجلـــ
  .2واجلماعات احمللية، وأن يكون له قسطا من املسؤولية

مـن هـم "باستقرائنا للنـصوص الـسابقة الـيت عرفـت :  من هم يف حكم الوظائف-
، فــإن هــذه الــصفة مــرت بعــدة مراحــل نظــرا لالنعكاســات والتطــورات "يف حكــم املوظــف

الني االقتصا   .دي والسياسياحلاصلة يف ا
حيـث أن مفهــوم املوظــف يف القـانون اجلنــائي خيتلــف عــن مـا هــو عليــه يف القــانون 
اإلداري، وبالتــايل جنــد املــشرع اجلزائــي اجلزائــري مل يتوقــف عنــد املــدلول الــضيق للموظــف 
العـام املعـروف لـدى فقهـاء القـانون اإلداري، بــل تعـداه إىل مـدلول أوسـع وحـسب نوعيــة 

  .3اجلرم املرتكب
  :الركن المادي في جريمة امتناع الموظف عن تنفيذ األوامر واألحكام :انياث

                                                             
 املتعلــق بالوقايــة مــن 06/01يف ظــل قــانون ] املوظــف العــام[عــادل مــستار وموســى فــاروق، جرميــة الرشــوة الــسلبية : أنظــر 1

  .167الفساد ومكافحته، مقال منشور، جملة االجتهاد القضائي، العدد اخلامس، ص 
  .14، ص مرجع سابق، جرائم الفساد، قيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاصسحسن بو 2
  .168روق، مرجع سابق، ص اعادل مستار وموسى ف 3
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يتـــوافر هـــذا الـــركن يف حالـــة تـــدخل موظـــف باســـتعمال ســـطوة وظيفتـــه يف توقيـــف 
تنفيـذ أي أمــر أو حكــم، وذلــك بــدفع املوظـف املخــتص إىل االمتنــاع عــن التنفيــذ، بــدون 

ق أحكــام القــانون ســواء كانــت قواعــد مــربر شــرعي يف املــسألة، أو املــسائل املتعلقــة بتطبيــ
 أو أحكــام صــادرة مــن أي ، أو أوامــر صــادرة مــن احلكومــة، أو قواعــد تــشريعية،دســتورية

ا وأنواعها، وأوضح ذلك فيما يلي   :من احملاكم على اختالف درجا
I- القواعد الدستورية:  
وهــــــــــي جمموعــــــــــة القواعــــــــــد القانونيــــــــــة الــــــــــيت حتــــــــــدد نظــــــــــام احلكــــــــــم يف الدولــــــــــة، "
ـــــوق واحلريــــــات العامــــــة لألفــــــراد، وتقــــــرر األســــــس واألهــــــداف واملقومـــــــات وتوضــــــح  احلقـ

ــــــــــة الــــــــــــيت تنــــــــــــشئ وتــــــــــــنظم الــــــــــــسلطات العامــــــــــــة  الــــــــــــسياسية واالقتــــــــــــصادية واالجتماعيــ
ـــدد نطــــــاق اختــــــصاص كــــــل منهــــــا وكيفيــــــة ممارســــــة هــــــذه االختــــــصاصات،  مجيعهــــــا، وحتـــ
 ويرتتــــــــب علــــــــى ذلــــــــك أن تــــــــسمو هــــــــذه القواعــــــــد وحتتــــــــل املرتبــــــــة علــــــــى قمــــــــة التنظــــــــيم
القــــــانوين للدولــــــة، وتبعــــــا لــــــذلك تلتــــــزم مجيــــــع هــــــذه الــــــسلطات بــــــاحرتام هــــــذه القواعــــــد 

ـــــــــأن متــــــــــــارس اختـــــــــــصاصها يف احلــــــــــــدود املرســـــــــــومة هلــــــــــــا  وعلـــــــــــى الوجــــــــــــه املبــــــــــــني يف ،بــ
  .1"الدستور

ومـــــــن البـــــــديهي أن كافـــــــة ســـــــلطات الدولـــــــة ومواطنيهـــــــا خمـــــــاطبون بكافـــــــة قـــــــوانني 
 ال جيـــــوز معـــــه اخلـــــروج عليهـــــا الدولـــــة، وعلـــــى رأســـــها مبـــــادئ وأحكـــــام الدســـــتور، ومبـــــا

فــــــإذا اســــــتعمل مــــــسؤول ســــــلطة وظيفتــــــه يف وقــــــف . ســــــواء مــــــن احلكــــــام أو احملكــــــومني
، 138تنفيـــــــذ أي حكـــــــم أو مبـــــــدأ مـــــــن مبـــــــادئ الدســـــــتور فإنـــــــه يتـــــــابع بـــــــنص املـــــــادة 

                                                             
 األحكـام العامـة جلرميـة االمتنـاع عـن تنفيـذ األحكـام واألوامـر الـواردة ،د اللمـساوي، أشـرف فـايز اللمـساويفايز السي: أنظر 1

، دار عمـــاد للنــــشر، 1998 لــــسنة 174ون  عقوبـــات واإلدعــــاء املقابـــل فيهــــا وفقـــا ألحـــدث النــــصوص بالقـــان123باملـــادة 
  .30، ص 2006مصر، الطبعة الثانية، 
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اســـــــــتغالل موظـــــــــف ســــــــلطة وظيفتـــــــــه كحرمـــــــــان مــــــــواطن تتـــــــــوافر فيـــــــــه شـــــــــروط : مثاهلــــــــا
  .الرتشح أو التعيني من احلصول على حقه

II- القواعد التشريعية :  
 –جمموعــــــــــة القــــــــــوانني الــــــــــيت تــــــــــصدرها الــــــــــسلطة التــــــــــشريعية يف الدولــــــــــة "وهــــــــــي 

 وهـــــي اجلهـــــة الـــــيت متلـــــك حـــــق إصـــــدار القواعـــــد العامـــــة امللزمـــــة الـــــيت حتكـــــم –الربملـــــان 
تــــــصرفات اجلماعــــــة يف الدولــــــة، والــــــيت أصــــــبحت تتكــــــون مــــــن جملــــــسني بعــــــدما كانــــــت 

لــــــس الواحــــــد، وقــــــد جتــــــ سدت هــــــذه االزدواجيــــــة يف الربملــــــان اجلزائــــــري تأخــــــذ بنظــــــام ا
ميـــــــارس : " والــــــيت تـــــــنص علـــــــى مــــــا يلـــــــي1996 مـــــــن دســـــــتور 98مــــــن خـــــــالل املــــــادة 

لـــــس الــــــشعيب الـــــوطين وجملــــــس  الـــــسلطة التـــــشريعية برملــــــان يتكـــــون مــــــن غـــــرفتني ومهــــــا ا
  .1"األمة وله السيادة يف إعداد القانون والتصويت عليه

وعـــــــة مـــــــن املـــــــواطنني حـــــــق مباشـــــــر بـــــــنص ومنـــــــه إذا مـــــــا تقـــــــرر للمـــــــواطن أو جمم
قـــــــانوين قـــــــائم ومعمـــــــول بـــــــه، واســـــــتعمل موظـــــــف ســـــــلطة وظيفتـــــــه لوقـــــــف تنفيـــــــذ هـــــــذا 

  .ج.ع. ق138النص يف حقهم طبقت عليه أحكام املادة 
III- اللوائح والمراسيم:   

ـــا جمموعـــــة القـــــرارات اإلداريـــــة الـــــيت تتـــــضمن قواعـــــد عامـــــة جمـــــرد وغـــــري  ــ ويقـــــصد 
فيذيــــــة بإصــــــدار هــــــذه اللــــــوائح اســــــتنادا إىل الدســــــتور، شخــــــصية، وختــــــتص الــــــسلطة التن

حيـــــــث أن الـــــــسلطة الالئحيـــــــة هـــــــي ســـــــلطة اســـــــتثنائية يف ميـــــــدان التـــــــشريع يلـــــــزم لكـــــــي 
  .تكون مشروعة أن تستند إىل أساس دستوري

                                                             
  .1996الدستور اجلزائري أنظر،  1
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ــــصدورها عـــــــــن ســـــــــلطة إداريـــــــــة باعتبارهـــــــــا ممارســـــــــة لـــــــــسلطة  وتتميـــــــــز املراســـــــــيم بـــــ
 يف التمييـــــــز بـــــــني القـــــــانون الـــــــذي عامـــــــة، ويعتـــــــرب هـــــــذا العنـــــــصر املعيـــــــار املعـــــــول عليـــــــه

  .خيتص الربملان بإقراره، واملرسوم الذي ختتص السلطة التنفيذية بوضعه
ومـــــن ناحيـــــة أخـــــرى تتـــــصف القواعـــــد الالئحيـــــة بالعموميـــــة والتجريـــــد ممـــــا مييزهـــــا 
ــــــة الــــــــــــصادرة عــــــــــــن اإلدارة مثلهــــــــــــا يف ذلــــــــــــك مثــــــــــــل  عــــــــــــن القــــــــــــرارات اإلداريــــــــــــة الفرديــــــ

  .1الالئحة
ملراســـــــيم مـــــــن أهــــــــم وســـــــائل اإلدارة الالزمـــــــة ملباشـــــــرة أوجــــــــه وتعتـــــــرب اللـــــــوائح أو ا

نــــــشاطها، وتعــــــد عمــــــال إداريــــــا طبقــــــا للمعيــــــار العــــــضوي واجبــــــة اإلتبــــــاع والتنفيــــــذ مــــــن 
ا القـــــــــوة امللزمــــــــة مبجـــــــــرد صــــــــدورها، وإال وقعـــــــــوا  قبــــــــل املــــــــوظفني العمـــــــــوميني الكتــــــــسا

  .حتت طائلة العقاب اجلنائي
IV- األوامر الصادرة من الحكومة :  

 أغـلـــــب الفقــــــه إىل أن األوامــــــر الــــــصادرة مــــــن احلكومــــــة، هــــــي القــــــرارات يــــــذهب
  .2اإلدارية بأنواعها املختلفة

وقــــــــد تعــــــــددت التعريفـــــــــات يف شــــــــأن القــــــــرار اإلداري، كـــــــــون هــــــــذا االخـــــــــتالف 
ينـــــــصب علـــــــى اجلزئيـــــــات، أمـــــــا مـــــــا يتعلـــــــق جبـــــــوهر ماهيـــــــة القـــــــرار اإلداري فلـــــــم يكـــــــن 

تــــصريح وحيــــد : "ميــــد هــــو ريــــو بأنــــههنــــاك اخــــتالف بــــني الفقهــــاء فيــــه، فقــــد عرفــــه الع
الطـــــــــرف عـــــــــن اإلدارة صـــــــــادر عـــــــــن ســـــــــلطة إداريـــــــــة خمتـــــــــصة بـــــــــصيغة النفـــــــــاذ بقـــــــــصد 

كـــــل عمـــــل حقـــــوقي وحيـــــد : "، بينمـــــا يعرفـــــه األســـــتاذ فـــــالني بأنـــــه"إحـــــداث أثـــــر قـــــانوين

                                                             
  .92 مرجع سابق، ص ،عبد الفتاح مراد 1
 وخالف ذلك يعتقده جانب آخر على اعتبار أنه كثريا ما توجد أوامر صادرة من احلكومة وواجبة النفاذ وال يعتـرب مـن قبـل 2

 .33 مرجع سابق، ص ، فايز السيد اللمساوي، أشرف فايز اللمساوي،اريةدالقرارات اإل
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ــــــل اإلدارة املخـــــــــتص وقابـــــــــل حبـــــــــد ذاتـــــــــه أن حيـــــــــدث آثـــــــــارا  الطـــــــــرف صـــــــــادر عـــــــــن رجـــ
  .1"قانونية

كـــــل عمـــــل صـــــادر مـــــن فـــــرد أو : " الطمـــــاوي بأنـــــهكمـــــا عرفـــــه الـــــدكتور ســـــليمان
  .2"هيئة تابعة لإلدارة أثناء أداء وظيفتها

أمــــــا يف اجلزائــــــر فقــــــد أشــــــارت جمموعــــــة مــــــن النــــــصوص القانونيــــــة يف حمتواهــــــا إىل 
 مـــــــــن قـــــــــانون 1 فـــــــــق274فعلـــــــــى ســـــــــبيل املنـــــــــال تـــــــــنص املـــــــــادة . القـــــــــرارات اإلداريـــــــــة

داريــــــة باحملكمــــــة العليــــــا ابتــــــدائيا تنظــــــر الغرفــــــة اإل: "اإلجــــــراءات املدنيــــــة علــــــى مــــــا يلــــــي
ائيا   :و

ـــــــــــصادرة مـــــــــــن -1  الطعـــــــــــون يف القـــــــــــرارات التنظيميـــــــــــة أو القـــــــــــرارات الفرديـــــــــــة ال
  ...".السلطة اإلدارية 

ــــــادة أعـــــــــاله أدى بـــــــــبعض الفقهـــــــــاء للقـــــــــول بـــــــــأن املـــــــــشرع  إن حمتـــــــــوى هـــــــــذه املـــ
ـــــــا القـــــــرارات التنظيميـــــــة أو القـــــــرارات الفرديـــــــة الـــــــصا درة اجلزائـــــــري عـــــــرف القـــــــرارات بأ

  .من السلطة اإلدارية
غـــــــري أن هـــــــذا التعريـــــــف الـــــــذي يعتمـــــــد علـــــــى املعيـــــــار العـــــــضوي مل يعـــــــد كافيـــــــا 

  .خاصة بعد التغريات األخرية اليت تعرض هلا القانون اإلداري يف اجلزائر
ممـــــــــــــا حـــــــــــــدا باملـــــــــــــشرع اجلزائـــــــــــــري إىل اســـــــــــــتعمال املعيـــــــــــــار املـــــــــــــادي، يف املـــــــــــــادة 

 1998 مــــــــاي 30املــــــــؤرخ يف  01-98مــــــــن القــــــــانون العــــــــضوي رقــــــــم ) 9(تاســــــــعةال
ــــــس الدولــــــــة وتنظيمــــــــه وعملــــــــه الــــــــيت تــــــــنص علــــــــى مــــــــايلي : املتعلـــــــق باختــــــــصاصات جملــ

ائيا يف"   :يفصل جملس الدولة ابتدائيا و

                                                             
  .158، ص2004 ، طبعة خامسة، دار املطبوعات، مصر الوجيز يف القانون اإلداري،،مازن راضي ليلوأنظر،  1
  .252، ص 1996  الوجيز يف القانون اإلداري، دار الفكر العريب، مصر، ،سليمان حممد الطماويأنظر،  2
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 الطعــــــــون باإللغــــــــاء املرفوعــــــــة ضــــــــد القــــــــرارات التنظيميــــــــة أو الفرديــــــــة الــــــــصادرة -
ات املهنيــــــــة عــــــــن الــــــــسلطات اإلداريــــــــة املركزيــــــــة، واهليئــــــــات العموميــــــــة الوطنيــــــــة واملنظمــــــــ

غـــــــــري أنـــــــــه جتـــــــــدر اإلشـــــــــارة أن التـــــــــشريع اجلزائـــــــــري املتعلـــــــــق بالـــــــــسلطة ...". الوطنيـــــــــة 
  .1اإلدارية وبأنشطتها املختلفة مل يعرف تعريفا دقيقا القرارات اإلدارية

وفيمــــــا خيــــــص مـــــــسألة طلــــــب حتـــــــصيل ضــــــرائب مقــــــررة قانونـــــــا ميكــــــن القـــــــول أن 
ة قيـــــام املوظـــــف العمـــــومي  مكـــــرر تـــــضمنت صـــــورة الـــــركن املـــــادي يف حالـــــ138املـــــادة 

بتــــــأخري حتــــــصيل األمـــــــوال والرســــــوم الـــــــيت يــــــستعمل املوظــــــف العـــــــام ســــــلطة وظيفتـــــــه يف 
تـــــــأخري حتـــــــصيلها، ومثاهلــــــــا مـــــــا يــــــــستحق علـــــــى مـــــــستأجر األرض الزراعيــــــــة مـــــــن مــــــــال 

. 2معــــــني يدفعــــــه للحكومــــــة، ومــــــا يــــــستحق علــــــى املــــــستورد مــــــن رســــــوم مجركيــــــة معينــــــة
 رســـــوم للدولـــــة ويقـــــوم املوظـــــف العـــــام ومـــــا يـــــستحق علـــــى أي مـــــواطن مـــــن ضـــــرائب أو

  .3بتأخريها
ج .ع. ق138ومــــــــا ميكــــــــن اإلشــــــــارة إليــــــــه مــــــــن خــــــــالل اســــــــتقراء نــــــــص املــــــــادة 

ـــــا جـــــاءت غامـــــضة وغـــــري منـــــسقة ممـــــا يـــــصعب معـــــه إدراك مـــــا يـــــ عى إليـــــه املـــــشرع، سأ
وهــــــو مـــــــا انتهجـــــــه .  خــــــاطئ للـــــــنص األصـــــــليٍإمــــــا خطـــــــأ يف تركيــــــب املعـــــــىن أو تفـــــــسري

ــــــا جــــــاءت واضــــــحة بــــــسيطة املــــــشرع املــــــصري يف نــــــصوص  قــــــانون العقوبــــــات حبيــــــث أ
: م علـــــــى أنـــــــه.ع. ق123دالـــــــة علـــــــى املعـــــــين فقـــــــد نـــــــص املـــــــشرع املـــــــصري يف املـــــــادة 

ـــاحلبس والعــــــزل كــــــل موظــــــف عمــــــومي اســــــتعمل ســــــلطة وظيفيــــــة يف وقــــــف " يعاقــــــب بـــ
تنفيــــــــذ األوامــــــــر الــــــــصادرة مــــــــن احلكومــــــــة أو أحكــــــــام القــــــــوانني أو اللــــــــوائح أو تــــــــأخري 
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لرســـــــوم، أو وقـــــــف تنفيـــــــذ حكــــــم أو أمـــــــر صـــــــادر مـــــــن احملكمـــــــة أو حتــــــصيل األمـــــــوال وا
  ".من أي جهة خمتصة

  .إضافة إىل مسألة اإلعذار أو اإلنذار من قبل املوظف املختص
وهــــــــــو مــــــــــا مل جنــــــــــده يف النــــــــــصوص القانونيــــــــــة اجلزائريــــــــــة :  احملــــــــــضر القــــــــــضائي-

ــــسألة خبـــــــالف املـــــــشرع املــــــصري فقـــــــد نـــــــص علــــــى ذلـــــــك صـــــــراحة يف  بالنــــــسبة هلـــــــذه املــ
بعـــــد مـــــضي مثانيـــــة أيـــــام مـــــن إنـــــذاره : "... م بقولـــــه.ع. ق523 مـــــن املـــــادة 2قـــــرة الف

  .1..."على يد حمضر 
عــــن تنفيــــذ األوامـــــر  الموظـــــف امتنــــاعجريمــــة فـــــي الــــركن المعنــــوي  ً:ثالثــــا
  : واألحكام

: لقيــام هــذه اجلرميــة اشــرتط املــشرع صــراحة وجــوب تــوافر القــصد اجلنــائي بعنــصريه
 بـأن لـه سـلطة وظيفيـة –بـصفته كموظـف-بد أن يكون عاملا فاملوظف ال. العلم واإلدارة

ســـواء اجتـــاه مرؤوســـيه أو اجتـــاه العمـــل الـــذي يـــراد القيـــام بـــه، كمـــا يـــشرتط كـــذلك العلـــم 
ا أن تكــون ســـببا مباشــرا لقيـــام  ـــذه اجلرميــة والـــيت مــن شـــأ بالوقــائع واملالبـــسات احمليطــة 

  .هذه اجلرمية
  .داث ذلك السلوك السليبأما اإلرادة فتحصل اجتاه الرغبة إلح

   الفرع الثاني
  استعمال الموظف سلطتهجريمة 

  :تناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا لوقف تنفيذ حكم قضائي أو ام
لقيــام هــذه اجلرميــة البــد مــن تــوافر العناصــر جمتمعــة، والــيت تــدخل يف تكــوين الــركن 

 صــفته كموظــف عــام اعــل اجلرميــة وهــيك عــن الــركن املفــرتض واملتمثــل يف فاملــادي ناهيــ
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خمــتص، والــذي بــدوره يــصدر منــه الــسلوك املتمثــل يف امتناعــه عــن تنفيــذ احلكــم أو وقفــه 
 وذلــك بــالتعرض إىلوضــحه يف النقــاط املواليــة، أوهــو مــا س. أو اعرتاضـه أو عرقلتــه عمــدا

  . واملعنوياملاديركين اجلرمية 
ذ حكــم الــركن المــادي لجريمــة اســتعمال الموظــف ســلطته لوقــف تنفيــ :أوال

  : تناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمداقضائي، وام
 وظيفتـــــه لوقـــــف تنفيـــــذ حكـــــم ة اســـــتعمل الفاعـــــل ســـــلطىتويتـــــوافر هـــــذا الـــــركن مـــــ

 أو عمل على ذلك شخصيا كامتناعه عن تنفيذ حكـم مـدين مـشمول بالـصيغة ،قضائي
دفع مبلــغ معـني علـى ســبيل التعـويض، أو يوقــف يـ والـذي قــد يلـزم شخـصا مــا ،التنفيذيـة

أو ميتنـــع أو يعرقـــل أو يعـــرتض األمـــر الـــصادر مـــن احملكمـــة التجاريـــة بوضـــع أختـــام علـــى 
أمـــوال املفلـــس، أو األمــــر الـــصادر مــــن النيابـــة العموميــــة بتكليـــف أحــــد ضـــباط البــــوليس 

  .1بتفتيش شخص معني
 يف حالة امتناع قضاة النيابة العامة أو عرقلتهم، لتسخري استعمال القوة وكذا

أيام من تاريخ إيداع طلب التسخرية وفقا ملا ) 10(عشرةأقصاه العمومية يف أجل 
  .ج.إ.م.إ. ق604نصت عليه املادة

الركن المعنـوي لجريمـة اسـتعمال الموظـف سـلطة وظيفتـه لوقـف تنفيـذ  :ثانيا
  : تناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمداحكم قضائي أو ام

 :هاجلنــائي بعنــصريلقيــام هــذه اجلرميــة اشــرتط املــشرع صــراحة وجــوب تــوافر القــصد 
بـأن  –بـصفته كموظـف- يف كال الصورتني البد أن يكـون عاملـا  فاملوظف.العلم واإلدارة

لـه سـلطة وظيفيـة ســواء اجتـاه مرؤوسـيه أو اجتــاه العمـل الـذي يـراد القيــام بـه، كمـا يــشرتط 
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ا أن تكــون ســببا  واملالبــساتكــذلك العلــم بالوقــائع ــذه اجلرميــة والــيت مــن شــأ  احمليطــة 
  .اشرا لقيام هذه اجلرميةمب

ة، واملقصود ة فتحصل مبجرد حتقق صورة من الصور املذكورة يف املادادرأما اإل
شريطة . إليهاحداث ذلك السلوك السليب بإحدى الصور املشار بذلك اجتاه الرغبة إل

ذكر أ ، خارج عن إرادته قد حيول دون إمكانية إمتام إجراءات التنفيذأن ال يتوافر سبب
  :ك على سبيل املثال ما يليمن ذل
I - قد يتعذر على  :االمتناع عن التنفيذ لغموض منطوق الحكم وأسبابه

 يف منطوق احلكم، أو األسباب املكلمة – كيفية التنفيذ إذا كان–جهة اإلدارة معرفة 
  .له، لبس أو غموض، فيجب الرجوع إىل اجلهة املصدرة للحكم لتفسريه

II - خشية وقوع قالقل أو اضطرابات أو فتن االمتناع عن تنفيذ الحكم 
  : تمس األمن والنظام العام

جلهة اإلدارة أن متتنع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ إذا كان يرتتب على تنفيذه 
ولئن : " يف مصر بأنهإخالل باألمن والنظام العام، وقد قضت احملكمة اإلدارية العليا

 حكما قضائيا وإال كان خمالفا كان ال جيوز للقرار اإلداري يف األصل أن يعطل
للقانون، إال أنه إذا كان يرتتب على تنفيذ احلكم فورا إخالل خطري بالصاحل العام 

 عندئذ الصاحل العام على تنة أو تعطيل سري مرفق عام، فريجحيتعذر تداركه كحدوث ف
 ولكن مبراعاة أن الضرورة تقدر بقدرها، وأن يعوض صاحب الشأن إن ،الصاحل اخلاص

  .1"كان لذلك وجه
لة املوظف املختص الذي ميتنع عن التنفيذ، إذا ما ومنه ميكن القول بعدم مساء

 أو مانع من ، أو سبب من أسباب اإلباحة،توافر لديه سبب جدي قد مينعه من ذلك

                                                             
  .380 مرجع سابق، ص ،محد مصطفى أيوبأحممد  1



  صور جريمة االمتناع وتطبيقاتها : الفصل الثاني
  

- 217 - 

موانع املسؤولية، أو أي مربر قانوين آخر ميكن من خالله للموظف أن ميتنع عن 
  . اجلنائي لديه وبالتايل ميكن مساءلته عنهاالتنفيذ وال يتوافر القصد
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  :الخاتمة 
ا مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة ، ميكـــن القـــول أن احلـــضارات علـــى اخـــتالف مـــشار

وتنوعهــا كانــت الــسباقة إىل وضــع تــشريعات وقــوانني قــد ال يكــون الوصــول إليهــا بــاألمر 
  . م عن تطور هذه احلضارات وعراقتهااهلني، أو باألحرى يف الوقت القصري، مما ين

علـــى اجلــــرائم الـــسلبية ملختلـــف أنواعهــــا فعلـــى اخـــتالف املراحـــل جنــــد التنـــصيص 
ــــذه  وأصــــنافها حــــىت وإن صــــح القــــول بــــأن الــــدافع إىل ذلــــك مل يكــــن هدفــــه االهتمــــام 
اجلرمية، بل أغراض قد تكـون سياسـية أو أخالقيـة أو دينيـة، إال أن هـذا كلـه ال مينـع مـن 
القـــــول بـــــأن هـــــذه األســـــباب كلهـــــا هـــــي عبـــــارة عـــــن عوامـــــل أساســـــية لتكـــــوين القاعـــــدة 

  .انونيةالق
ومــن هــذا املنطلــق كــان ظهــور هــذه اجلــرائم كتأصــيل هلــا، بــل وترتيــب هلــا يف كــل 

 ٍكـل مـن القـانون املـصرييظهـر يف  ومـا .من املنظومـات القانونيـة علـى اخـتالف العـصور
 ناهيك عـن الـشرائع الـسماوية الـيت كـان هلـا الفـضل يف وضـع ، واليوناين والروماينالقدمي 

ـال للـنقص البتـةوص القانالنصالعديد من  . ونية، ومنها اجلرائم السلبية، فهي مل تـرتك ا
فقد تضمنت الشريعة اإلسالمية يف نصوصها من القرآن والسنة وكـذا آراء الفقهـاء هـذه 

  .اجلرائم ونظمت أحكامها
ًفــاملتتبع ملــا ســبق جيــد أن الــشريعة اإلســالمية نظمــت نــوعي اجلرميــة الــسلبية ســواء 

ـــــرد ـــــا جـــــل جـــــرائم االمتنـــــاع ا ، أو االرتكـــــاب بطريـــــق االمتنـــــاع، كمـــــا درســـــت يف طيا
كالـــشروع، واالشـــرتاك، وجرميـــة القتـــل باالمتنـــاع، : املــشاكل الـــيت قـــد تثريهـــا هـــذه اجلـــرائم

وهــــذا مــــا جيعلنــــا نقــــول أن الــــشريعة . ورابطــــة الــــسببية، واملــــسؤولية اجلنائيــــة عــــن االمتنــــاع
الفــــضل الكبــــري يف تنظــــيم هــــذه اإلســــالمية مل يكــــن هلــــا الــــسبق وحــــسب، بــــل كــــان هلــــا 

ا وهو ما ال نكاد نلمسه يف العديد من القوانني الوضعية احلديثة   .اجلرائم والعناية 
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 عنـــصر إجيــايب وعنــصر ســـليب، :إىل عنــصرين ينقــسمإذا كــان الــسلوك اإلنـــساين و
و فــراغ أو جمــرد ، ولــيس مــن الــصحة القــول بأنــه عــدم أاالمتنــاع هــو الــشكل الــسليب لــهف

 فهـــو صـــورة للـــسلوك اإلنـــساين، ولـــه كيانـــه املـــادي؛ ذلـــك أنـــه يـــصدر إزاء ،ينتـــصور ذهـــ
 وميثـــل تـــصرف صـــاحبه يف مواجهتهـــا، كمـــا أن مـــن بـــني عناصـــره ،ظـــروف ماديـــة معينـــة

 فإنـــه -أي ظـــاهرة ذات كيـــان إجيـــايب -اإلرادة قـــوة نفـــسية فعالـــة  وملـــا كانـــت .»اإلرادة«
تعبـــري آخـــر فإنـــه إذا بهرة إجيابيـــة، وينبـــين علـــى ذلـــك بالـــضرورة وصـــف االمتنـــاع بأنـــه ظـــا

ثبــت أن مـــن بــني عناصـــر ظــاهرة مـــا عنــصرا إجيابيـــا، اقتــضى بالـــضرورة أن توصــف هـــذه 
ا إجيابية   .1الظاهرة بأ

 ففــي الوقــت الــذي ذهــب بعــضهم ، مفهــوم االمتنــاعحــولاختلــف الفقهــاء وقــد 
، واملالحـظ أن ًايـ قانونًاخـر يعطيـه مفهومـ جنـد الـبعض اآل،إىل أن االمتناع مفهوم طبيعـي

 املفهــوم الطبيعــي دون املفهـوم القــانوين شــأنه شــأن الفعــل ســواء ون يرجحــأغلـب الفقهــاء
وإذا كانــــت  ويف ذات الوقــــت فهــــو ســــلوك إرادي البــــد مــــن تــــوافر اإلرادة فيــــه، ،بــــسواء
ً يف االمتنــاع إرادة مانعــة، كمــا أن االمتنــاع أيــضا لــيس فهــييف الفعــل إرادة دافعــة اإلرادة 
هــو كــف عــن بــل فعــل،  حالــة ســكون أو عــدم حركــة أو الال  العــدم أو الفــراغ، ومعنــاه
  . مبلكة اإلحساس لدى اإلنسان املالحظ للحقيقة الطبيعية ذلكميكن إدراكو .العمل

 لــيس هـوف . طبيعيــة وشـرعية يف ذات الوقــت:مستـانًوتبعـا لـذلك فــإن االمتنـاع لــه 
 القــانون، وهــذا املعــىن جيــد لــه صــدى  إحجــام عــن القيــام بعمــل إجيــايب يتطلبــهبــلعــدما، 

يف فكـــرة التجـــرمي، ذلـــك أن القـــانون يهـــدف إىل محايـــة جمموعـــة مـــن املـــصاحل األساســـية، 
لـــزام بالقيـــام اإلو أطلـــب اإلحجـــام عـــن األعمـــال الـــيت متـــس هاتـــه املـــصاحل، بإمـــا وذلـــك 

  .بأعمال الزمة حلمايتها
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يـة بارتكـاب الفعــل  أن حيـدث املـساس بـاحلق حمـل احلما-نـد املـشرعع-ستوي ويـ
ً جيرمــه ألن فيــه كفــا عــن األداء الــالزم فهــواملــؤمث أو اإلحجــام عــن أداء العمــل املطلــوب، 

  .حلماية حق أو مصلحة واجبة احلماية، وهذا هو اجلانب الطبيعي لالمتناع

 صـــــعوبة يف النـــــه إ :مـــــن خـــــالل الوصـــــول إىل طبيعـــــة االمتنـــــاع ميكـــــن القـــــولو  
ني االمتنـــاع والنتيجـــة اإلجراميـــة رجوعـــا إىل املاهيـــة القانونيـــة االعـــرتاف بعالقـــة الـــسببية بـــ

لالمتنــاع والــيت تــستخلص مــن الفعــل اإلجيــايب الــذي يفرضــه القــانون، ويفــرتض االمتنــاع 
إتيـــان هـــذا الفعـــل هـــو واإلحجـــام عنـــه، فاالمتنـــاع هـــو املقابـــل القـــانوين للفعـــل اإلجيـــايب، 

لفعـــل اإلجيـــايب والنتيجـــة اإلجراميـــة، فـــإن إذا اثبـــت تـــوافر عالقـــة الـــسببية بـــني او ،هنقيـــض
ذلـــك يعـــد إثباتـــا هلـــذه العالقـــة يف وجههـــا اآلخـــر بـــني االمتنـــاع وهـــذه النتيجـــة، فلـــو أتـــى 

  .اجلاين الفعل اإلجيايب ما حدثت النتيجة
ل وهــو شـرط لــدخف ،لواجـب القـانوينجتــرمي الـسلوك الـسليب هــو ا  مـصدركمـا أن

لنتيجـــة، حبيـــث ال يكـــون ث لداحملـــاالمتنـــاع يف نطـــاق عبـــارة الـــنص الـــذي جيـــرم الـــسلوك 
شمل  علـى حنـو يـلالمتنـاع كـذلك شـامال بـليب، هذا السلوك مقتـصرا علـى الفعـل اإلجيـا

فالواجــــب القـــانوين عنــــصر حيـــدد نطــــاق عــــدم دم املــــشروعية النـــابع عــــن هـــذا الــــنص، عـــ
  .املشروعية الذي يقرره النص

 يف جــرائم  املـسامهة بنــشاط سـليبإىل نتيجـة مفادهــا، إمكانيـة قيــام كمـا توصــلت
وكـــــذا .  ومنـــــه تتحقـــــق صـــــور املـــــسامهة املنـــــصوص عليهـــــا يف القـــــانون اجلزائـــــرياالمتنـــــاع،

ذهــب الــرأي الــراجح يف الفقــه إىل ، أمــا الــشروع فقــد  فيهــاإمكانيــة قيــام الــدفاع الــشرعي
ـــــرد وإمكانيــــة  تــــصوره يف جــــرائم االرتكــــاب بطريـــــق عــــدم تــــصوره يف جــــرائم االمتنــــاع ا

  .االمتناع

ضــرورة املــساواة بــني الــسلوك اإلجيــايب والــسلوك الــسليب هــو ه بــ التنويــه ممــا جيــدرو
بوضع نصوص صرحية جترم كـل سـلوك امتنـاع قـد يـؤدي إىل وقـوع ضـرر للغـري، حبيـث ال 
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 يف ًباحـــصر الـــسلوك الـــسليب ســـبعـــدم ممـــا جيعـــل يـــرتك املـــشرع جمـــاال للـــشك أو التأويـــل، 
 –ورة ظـــــ مــــشينة غـــــري حمً وإن كانـــــت ال تعتـــــرب جــــرائم بـــــل أفعـــــاال–تزايــــد هـــــذه اجلــــرائم 

ــرمني مــن العقــاب، واملتتبــع جيــد أن اجلرميــة الــسلبية فاقــت  وبالتــايل إفــالت العديــد مــن ا
  .يف مداها اجلرمية اإلجيابية

نص صـريح يف التـشريع اجلزائـري يقـرر صـالحية الـسلوك عدم وجود لمس يكما 
الـسليب أو االمتنــاع لتحقيــق نتيجــة، وال يكــون ذلـك إال بــاعرتاف املــشرع صــراحة بعالقــة 

  مـا جيعـل؛السببية بني االمتناع  والنتيجـة اإلجراميـة، ومبـسؤولية املمتنـع عـن تلـك النتيجـة
ً خـــصوصا يف وتلـــك الـــيت ترتكـــب بطريـــق االمتنـــاعني اجلـــرائم اإلجيابيـــة قائمـــة بـــساواة املـــ

 بـني اجلرميـة يفـاوت نـصوص قـانون العقوبـات ألدركنـا متامـا أن املـشرع عنا، فلو تتبالعقوبة
حــــاالت يف (اإلجيابيــــة واجلرميــــة الــــسلبية، فعقوبــــة اجلرميــــة الــــسلبية قلمــــا تــــصل إىل جنايــــة 

  . خمالفاتوأغلبها ،ا جنحهبعض، بل ً)نادرة جدا
 كمعاملــة  ومعاملتــه، النظــر يف مــسألة عقوبـة الــشريك يف اجلرميــة الـسلبيةه إىلبـوأن

مــــا ي ؤديــــان إىل نفــــس النتيجــــة الــــشريك يف اجلرميــــة اإلجيابيــــة خــــصوصا إذا مــــا علمنــــا أ
ــــال كونـــه مل يعـــرتف مبــــسؤولية يعـــابال و اإلجراميـــة،  علـــى القــــضاء اجلزائـــري يف هـــذا ا

 وبالتــايل غيــاب الـنص يتبعــه فــراغ .مببــدأ شــرعية اجلـرائمالـشريك يف جــرائم االمتنــاع تقيـدا 
  . يف ذلكقضائي

دور تفعيـــل  بـــل البـــد مـــن ،ولعـــل الـــنقص ال ينـــسب للنـــصوص القانونيـــة وحـــدها
الفقــه يف التأصــيل هلــذه اجلرميــة ووضــع الــضوابط الــيت قــد تــساعد املــشرع يف الوصــول إىل 
وضع نصوص تشريعية يف مسألة اجلرمية السلبية، وإن كانـت الكتابـات يف هـذا املوضـوع 

  .قليلة جدا خصوصا يف اجلزائر
 اجلمعيـــــات واهليئــــات الناشـــــطة وكـــــذا ىل الـــــدور األساســــي الـــــذي تلعبــــهَإضــــافة إ

روح األخـوة واحملبـة واالبتعـاد عـن لـ ًوسائل اإلعالم يف نشر ثقافة املساعدة والتعـاون إمنـاء



 222

 يف والقـــــضائيةالـــــسلبية، وذلـــــك بغـــــرض مـــــساعدة اجلهـــــات اخلاصـــــة كاجلهـــــات األمنيـــــة 
ــرم أو ا إلدالء بالـــشهادة إلثبـــات بـــراءة شـــخص اإلبــالغ عـــن اجلرميـــة أو القـــبض علـــى ا

تمع  بتبــصري الفــرد بــاخلطر الــذي قــد حيــد وذلــك،ًأ أو خطــًمقبــوض عليــه زورا ق بــه وبــا
، وهـو مـا امن جراء سكوته ونكوله عن مد يد املساعدة سواء للدولـة أو ملـن حيتـاج إليهـ
تمع، وكل خصلة محيدة تـنطمس حتـل حم لهـا األنانيـة جيعل اجلرمية تزداد انتشارا داخل ا

  .والكراهية وحب الذات
 للجرميـــة الـــسلبية حقهـــا، فلـــو مل يعطيـــا التـــشريع والقـــضاء اجلزائـــريني نفـــإً وأخـــريا

دركنـا أن املـشرع بوضـعه هلـذه املـادة أل كنص عام ج -ع-ق182رجعنا إىل نص املادة 
ا اخلط الفاصلنتغاضى ع تـاج  يف حـني أن هـذا الـنص قـد حي، اجلرمية السلبية متاما وكأ

تمعـات،إىل جتديد ودراسة تمعـات يقتـضي ، فاجلرميـة الـسلبية تتطـور بتطـور ا  وتطـور ا
 لتطــور ًتطــور التــشريع، وتطــور التــشريع يقتــضي تطــور القــضاء، والقــضاء قــد يكــون ســببا

  .مسه يف القضاء اجلزائري وهو ما مل نل.إجيايبالتشريع إذا ما كان له دور 
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   الكريمالقرآن *
  .المراجع العامة: أوال
 :غة العربيةلالب) 1
  :  أحسن بوسقيعة-1

 اجلــرائم ضــد األشــخاص – اجلــزء األول – الــوجيز يف القــانون اجلنــائي اخلــاص -
  . 2002واألموال، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 

 واألعمـال، املـال ئمجـرا الفـساد، جـرائم اخلـاص، اجلزائـي القـانون يف  الـوجيز-
 فيفـري 20ضـوء قـانون  يف ومتممـة منقحـة الثالثـة الطبعـة الثـاين، اجلـزء التزويـر، جـرائم

  . 2006املتعلق بالفساد، دار هومة، اجلزائر، 2006
 قــانون العقوبــات يف ضــوء املمارســة القــضائية، الطبعــة الثانيــة، الــديوان الــوطين -

 .  2006لألشغال الرتبوية، اجلزائر، 
 والقانونيـــــــة، دار االجتماعيـــــــة، فلـــــــسفة تـــــــاريخ الـــــــنظم أحمـــــــد إبـــــــراهيم حـــــــسنى -2

  .2003املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 
  ، دار النهـــضة  القـــسم العـــام–، قـــانون العقوبـــات املـــصري أحمـــد عـــوض بـــالل -3

   .2004، العربية، القاهرة
، –خـــاص  جنــائي –، شــرح قــانون العقوبــات اجلزائــري إســحاق إبــراهيم منــصور -4

  1998ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، 
ن العقوبـــــات، دار ، شـــــرح األحكـــــام العامـــــة يف قـــــانوإســـــماعيل محمـــــود إبـــــراهيم -5

  .النهضة، القاهرة
، )علـى الـشرح الكبـري (، حاشـية الدسـوقي الدسوقي شمس الدين، محمد عرفـة -6

   .4مطبعة الباين احلليب وأوالده، ج
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ـــــــنظم القانونيـــــــة  حـــــــسنالعربـــــــيالـــــــسيد  -7 ـــــــشرائع دراســـــــة يف تطـــــــور ال ، أصـــــــول ال
  .2000واالجتماعية، دار النسر الذهيب، اإلسكندرية، 

، احملتـــاج إىل معرفـــة معـــاين ألفـــاظ الـــشربيني شـــمس الـــدين محمـــد بـــن الخطيـــب -8
 .4، ج1997-ه1418، سنة 1املنهاج، دار املعرفة، بريوت، طبعة

 دار نـــشر، بـــدون بـــني االقتـــصاد والـــدين، ، نظـــام األســـرةثـــروت أنـــيس األســـيوطي -9
 .1972 القاهرة،

، منـشورات احللـيب -دراسـة مقارنـة–، نظرية اجلرميـة املتعديـة القـصد جالل ثروت -10
  .2003 طبعة، بدوناحلقوقية، بريوت لبنان، 

ج ، املوســوعة اجلنائيــة، دار العلــم للجميــع، بــريوت، لبنــان، جنــدي عبــد الملــك -11
  .1941 ، الطبعة الثانية،5

االجتهــــاد القــــضائي، الــــديوان الــــوطين للمطبوعــــات اجلامعيــــة،  ،جياللــــي بغــــداد -12
  .10839 حتت رقم 1975 01.01قرار قضائي بتاريخ، . 2اجلزائر، اجلزء

، – األحكـام العامـة للجرميـة –، شـرح قـانون العقوبـات اجلزائـري هنامرضا فرج  13-
  1976انية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الطبعة الث

   :رمسيس بهنام -14
  . 1971  النظرية العامة للقانون اجلنائي، منشأة املعارف، اإلسكندرية،-
رم، منشأة املعارف، اإلسكندرية، -   .1976 اجلرمية وا
  . 1981 نظرية التجرمي يف القانون اجلنائي، مطبعة شركة اإلسكندرية، -
املعــــــارف، اإلســــــكندرية، ، منــــــشأة -القــــــسم العــــــام- شــــــرح قــــــانون العقوبــــــات-
1982. 

  . اجلرائم املضرة باملصلحة العمومية، منشأة املعارف، اإلسكندرية-
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، مـــــسؤولية األطبـــــاء واجلـــــراحني املدنيـــــة، املركـــــز القـــــومي رمـــــضان جمـــــال كامـــــل -15
  .2005الطبعة األوىل، لإلصدارات القانونية، مصر، 

  :الطماويمحمد  سليمان -16
، الكتــاب الثالــث، دراســة مقارنـــة، دار –التأديــب  قــضاء – القــضاء اإلداري -

  .النهضة العربية، القاهرة، مصر
  .1996  الوجيز يف القانون اإلداري، دار الفكر العريب، مصر-

شـــرح قـــانون اإلجـــراءات املدنيـــة اجلزائـــري ، اجلـــزء الثـــاين طــــرق  :  ســـليمان بـــارش-17
  2006التنفيذ، دار اهلدى عني مليلة ، اجلزائر ، 

، جـــــرائم اخلطـــــأ الطــــيب والتعـــــويض عنهــــا، دار الفكـــــر اجلـــــامعي ريف الطبـــــاخشــــ -18
  .اإلسكندرية

والنـــشر،  ، املـــوجز يف تـــاريخ القـــانون، دار دجلـــة للطباعـــةعبـــد الرحمـــان البـــراز -19
 .بغداد
   .1986، القانون اجلنائي عند الفراعنة، القاهرة، عبد الرحيم صديقي -20
قعــة علــى نظــام األســرة، الــديوان الــوطين لألشــغال ، اجلــرائم الواعبــد العزيــز ســعد -21

  .2002الرتبوية، اجلزائر،  الطبعة الثانية، 
ـــــز فهمـــــي -22 ، مدونـــــة جوســـــتيان يف الفقـــــه الرومـــــاين، مطبعـــــة الكاتـــــب عبـــــد العزي

  .1989 املصري، القاهرة،
، اجلـــزء – القـــسم العـــام –، شـــرح قـــانون العقوبـــات عبـــد العظـــيم مرســـي وزيـــر -23

  .2011ة العامة للجرمية، مطبعة التحرير، مصر، الطبعة التاسعة،األول النظري
، ، شــــرح قــــانون العقوبــــات، قــــسم عــــام، اجلــــزء األول، اجلرميــــةعبــــد اهللا ســــليمان -24

  .1996 اجلامعية، اجلزائر ، ديوان املطبوعات
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ــــل -25 ــــد الجلي ــــا عــــدنان حمــــودي عب ، نظريــــة احلقــــوق واحلريــــات العامــــة وتطبيقا
  . 1975 دار النشر، القاهرة،املعاصرة، بدون 

  :علي عبد القادر القهوجي -26
، املــسؤولية اجلنائيــة، اجلـزاء اجلنــائي، الــدار – القــسم العـام – قـانون العقوبــات -

  .2000اجلامعية، اإلسكندرية، 
  شـرح قـانون العقوبـات، القــسم العـام، دار املطبوعـات اجلامعيـة، اإلســكندرية،-
2004.  

  : فتوح الشاذلي-27
  .2001، أبو العزم للطباعة، -القسم العام-شرح قانون العقوبات  -
، النظريــة العامــة للجرميــة واملــسؤولية -القــسم العــام– قــانون العقوبــات املــصري -

  .2008واجلزاء اجلنائي، 
، الـوجيز يف القـانون اإلداري، طبعـة خامـسة، دار املطبوعـات، مازن راضـي ليلـو -28

  .2004 مصر،
  :مأمون سالمة -29

  القــاهرة،، مطبعــة دار الفكــر العــريب،-اجلرميـة- قـانون العقوبــات، القــسم العــام-
1976.  

  .1984  القسم اخلاص ، دار النهضة العربية، القاهرة، – قانون العقوبات -
، رضا املريض عن األعمال الطبيـة واجلراحيـة، دراسـة مقارنـة، مأمون عبد الكريم -30

  .2006درية مصر، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكن
، جــرائم االعتــداء علــى األشــخاص، الطبعــة الثالثــة، دار النهــضة محمــد الفاضــل -31

  .1965اإلسكندرية، 
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ــــو عــــامر -32 ، قــــانون العقوبــــات اللبنــــاين، الــــدار اجلامعيــــة للطباعــــة محمــــد زكــــي أب
  .1981 والنشر، بريوت،

  : محمود محمود مصطفى -33
 دار النهـــــضة، اإلســـــكندرية، الطبعـــــة  شـــــرح قـــــانون العقوبـــــات، القـــــسم العـــــام،-
  .1955الثالثة، 

الطبعـة الـسادسة،    شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار مطـابع الـشعب،-
1964.  

، شــــرح قـــانون العقوبـــات، القـــسم العـــام، دار النهــــضة محمـــود نجيـــب حـــسني -34
   .1962 العربية، القاهرة،

لـــد ، املوســـوعة العربيـــة لالجتهـــادمحمـــود زكـــي شـــمس -35 ات القـــضائية اجلزائيـــة، ا
 .2000التاسع، منشورات احلليب احلقوقية، 

، دار العلــوم للنـــشر، عنابـــة، ، الـــوجيز يف القـــانون اجلنــائي العـــاممنــصور رحمـــاني -36
2006.  

، ) اإلداريالتنظــــيم اإلداري، النــــشاط(، الــــوجيز يف القــــانون اإلداري ناصــــر لبــــاد -37
  .2005الطبعة األوىل، 

 .1969، تاريخ القانون، دار الطباعة للنشر، بريوت لبنان، يكنزهدي  -38
  :باللغة األجنبية) 2

 
1- BOUZAT Pierre ، Traite théorique et pratique de droit pénal, librairie 
dalloz. Paris, 1951. 
2- DEGIOS : «Traité élémentaire de droit criminel », 2Ed 1922, No 165. 
3-DONNE DIEU de ORLE VABRES, Traité élémentaire de droit 
criminel et de législation pénale comparée, Paris, 1947. 
4-LEVASSEUR et DOUCET (J.P), Droit pénal appliqué, Droit pénal 
général, Cujas. 
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5- ROUX GA: “COURS de droit criminel Français”,red, tom1, 2éd, 1927. 
6-SMITH (S.A) constitutional and Carv Penguim Dooks, London, 1971. 
7-JORGE VIDAL et GORGE MAGNOL, Cours de droit criminel et des 
sciences penitentaire T 1, 1947. 

  .صةصخمتالمراجع ال: ثانيا
 :باللغة العربية

  : المؤلفات- أ
، جرائم االمتناع بني الفقه اإلسالمي والقانون أشرف عبد القادر قنديل أحمد -1

  .2010، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، - دراسة مقارنة–الوضعي 
، دار -دراسة مقارنة–ولية املدنية ، االمتناع مصدر للمسؤأيمن سعد سليم -2

  .2003النهضة العربية، القاهرة، 
تمع االشرتاكي، حبيب إبراهيم الخليلي -3 ، مسؤولية املمتنع املدنية واجلنائية يف ا

  .1979ديوان املطبوعات اجلامعية، 
، السببية اجلنائية بني الفقه والقضاء، دراسة حتليلية مقارنة، مطبعة رؤوف عبيد -4
  .1984الستقالل الكربى، ا

–، أحكام رابطة السببية يف اجلرائم العمدية وغري العمدية عبد الحكيم فودة -5
  .دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية-دراسة عملية على ضوء الفقه وقضاء النقض

، جرائم االمتناع عن تنفيذ األحكام وغريها من جرائم االمتناع، عبد الفتاح مراد -6
  .ر ، طبعة األوىلبدون دار النش

، االشرتاك بالتحريض ووضعه يف النظرية العامة عبد الفتاح مصطفى الصيفي -7
  . دار النهضة العربية، القاهرة– دراسة مقارنة –للمسامهة اجلنائية 

، األحكام العامة جلرمية االمتناع فايز السيد اللمساوي، أشرف فايز اللمساوي -8
عقوبات واإلدعاء املقابل فيها وفقا  123ردة باملادة عن تنفيذ األحكام واألوامر الوا
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، الطبعة مصر،  للنشر، دار عماد1998 لسنة 174ألحدث النصوص بالقانون 
  .  2006الثانية، 

 دراسة –، املساعدة كوسيلة للمسامهة التبعية يف اجلرمية محمد رشاد أبو عرام -9
  .2003وىل،  دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األ،–مقارنة 

، اجلرائم السلبية يف قانون العقوبات، دار محمد عبد الحميد األلفي - 10
  .2003املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 

  :محمود نجيب حسني - 11
 جرائم االمتناع واملسؤولية اجلنائية عن االمتناع، دار النهضة العربية، القاهرة، -

1986. 
،  الثانيةلعربية، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة اجلنائية يف التشريعات اةاملسامه -

1992.  
، رسالة دكتوراة، مكتبة - دراسة مقارنة-  مزهر جعفر عبد، جريمة االمتناع - 12

  .الثقافة للنشر والتوزيع، عمان األردن
بني الفقه "، االمتناع عن عالج املريض هشام محمد مجاهد القاضي - 13

، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، –دراسة مقارنة  –" اإلسالمي والقانون الوضعي
  . 2007الطبعة األوىل، 

  :أطروحات الدكتوراه والمذكرات -ب
، النظرية العامة لالمتناع يف الشريعة اإلسالمية والقانون إبراهيم عطا عطا شعبان -1

 .1981، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، -دراسة مقارنة–اجلنائي الوضعي 
 رسالة دكتوراه، – دراسة مقارنة –، التحريض على اجلرمية المجذوبأحمد  -2

  .1970جامعة القاهرة، 
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، - دكتواه رسالة – مصلحة احملضون يف القوانني املغاربية لالسرة،  حميدو زكية-3
  .2005-2004 اجلزائر ، - تلمسان،كلية احلقوق،  أبو بكر بلقايدجامعة 

 دراسة مقارنة ، رسالة –األصلية يف اجلرمية ، املسامهة فوزية عبد الستار علي -4
  .1968دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 

، النظرية العامة لالمتناع يف القانون اجلنائي، رسالة  محمد أحمد مصطفى أيوب-5
 .2003دكتوراه، جامعة القاهرة، 

، –ارنة  دراسة مق–، املسؤولية اجلنائية لألطباء  محمد أسامة عبد اهللا قايد-6
  .1983رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، كلية احلقوق، سنة 

، االمتناع عن املساعدة يف القانون اجلنائي املصري محمد كامل رمضان محمد -7
  .1988واملقارن، رسالة دكتوراه ، جامعة عني مشس، القاهرة، 

بية ، النظرية العامة للتمييز بني اجلرمية اإلجياحسني أحمد الصواف محمد -8
  م.س.رسالة دكتوراة، د–والسلبية يف القانون املقارن 

، رابطة السببية اجلنائية وأثرها على املسؤولية اجلنائية يف اجلرائم  ناكرو حميدة-9
، جامعة اجلزائر، معهد العلوم القانونية -رسالة ماجستري–العمدية وغري العمدية 

  .1979- 1978واإلدارية والسياسية، اجلزائر العاصمة، 
  :باللغة األجنبية )2

1- Bernard Schumann, The principles governing crimes of omision. Rue. 
Inte. De. Dr. Pen (vol 55) 1983. 
2- Karl heInz GOSSEL Grim of omission.rev.imt.do dr.pen (vol.ss). 1983. 

  .املقاالت: ثالثا
ئيا يف التشريع اجلزائري، ملتقى ، مسؤولية الطبيب املمتنع جنابلعيدي فريد -1

  .د معمري، تيزي وزو، اجلزائر، كلية احلقوقووطين، جامعة مول
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، جرائم تعريض للخطر عن طريق االمتناع، جملة احملكمة العليا، بودالي محمد -2
  .2006اجلزائر، العدد الثاين، 

جملة ، مسؤولية الطبيب عن تقدمي العالج يف القانون اجلزائري،  رايس محمد-3
  .2006احملكمة العليا، العدد الثاين، 

يف ظل ] املوظف العام[، جرمية الرشوة السلبية عادل مستار وموسى فاروق -4
 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مقال منشور، جملة االجتهاد 06/01قانون 

  .القضائي، العدد اخلامس
لواليات املتحدة األمريكية، ، احلياة العملية للنظام القضائي يف اعاطف خليل -5

  .1975جملة جملس الدولة، مصر، 
، خطر االعتداء الشرعي يف جملة القانون واالقتصاد،  عليفوزية عبد الستار -6

  .1984، 4 – 3العدد 
، سببية االمتناع يف الشريعة اإلسالمية وقانون  محمد ضيف محمد إبراهيم-7

 .1993القاهرة، العقوبات، حبث يف القانون اجلنائي، جامعة 
لد  محمود زكي شمس-8 ، املوسوعة العربية لالجتهادات القضائية اجلزائية، ا

 .2000التاسع، منشورات احلليب احلقوقية، 
  .النصوص القانونية: رابعا

  .1996 الدستور اجلزائري -1
 املتضمن القانون 06/09/2004 املؤرخ يف 11- 04القانون العضوي رقم  -2

   .األساسي للقضاء
، يتضمن قانون العقوبات 1966 يونيو08 ؤرخ يفامل 154-66مر رقم األ-3
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  : ملخص بالعربية
انقــسمت آراء الفقهــاء يف القــول باملــسامهة الــسلبية أو بطريــق االمتنــاع فمــنهم مــن رفــض 
القـول بوجـود مـسامهة سـلبية وفقــا ملبـدأ االسـتعارة املطلقـة، حيــث يـشرتط أن يكـون فعـل الــشريك 

الســـتعارة باملـــساعدة إجيابيـــا ، ومـــنهم مـــن ذهـــب إىل القـــول بوجـــود املـــسامهة الـــسلبية وفقـــا ملبـــدأ ا
النــسبية بــني الفاعــل والــشريك باملــساعدة، فــال يــشرتط أن يكــون فعــل االشــرتاك إجيابيــا وهــو حمــور 

أحكـــام احملـــاكم  هــذا البحـــث، وذلـــك باســـتعراض أهـــم اآلراء الفقهيـــة والنـــصوص القانونيـــة، وكـــذا
  .متوصال بذلك ملوقف املشرع اجلزائري من املسامهة السلبية بكل صورها

   التحريض- االشرتاك- االمتناع-املسامهة-السلوك: حيةالكلمات المفتا

Résumé en langue française : 

L’abstention participative a fait l’objet d’une polémique doctrinale. D’aucuns 
nient totalement l’existence de cette matière, pour eux, l’acte de participation ne peut 
être que positif. D’autres, par contre, soulignent que l’acte de participation ne se limite 
pas seulement aux actes positifs, mais il renferme également une certaine catégorie 
d’actes négatifs. 

En présence de cette divergence doctrinale, on s’est demandé quelle est la 
position du législateur algérien à cet égard sans pour autant passer sous silence la 
position du droit comparé, notamment français en la matière. 

Mots-clés : abstention, participation,  droit, comparé, positif, négatif.  

English summary : 
Scholars 'Opinions are divergent as to the negative contribution Or 

obsentention among those who reject the notion of negative contribution according to 
the principale of obsolute substitution  

the action of the partner by collaboration is positive ,and those who support 
the opinion of a negative contribution according to the principale of relative 
substitution between the main doer and the collaboration ,So ,a positive collaboration is 
not necessary and it constitute the objective of this research paper , For this purpose 
the main opinions , legislative texts and decision token by court , in addition to the 
position of the algerian legislation are examined. 
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