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  المسئولية الجنائية عن جرائم

  الدعارة في القانون المصري وا�ماراتي

  مقدمة 

ل���م تك���ن العقوب���ة ف���ي ظ���ل نش���أة الدول���ة الحديث���ة تتض���من م���ن ب���ين مقاص���دھا ا�ساس���ية 

بمعن��ي أنھ��ا كان��ت تھ��دف إل��ي م��ا ھ��و أھ��م م��ن مج��رد عق��اب م��ذنب . إن��زال العق��اب بالم��ذنب

عل���ي ذنب���ه وج���اني عل���ي جريمت���ه، وھ���و حف���ظ كي���ان الدول���ة م���ن ا1ض���طراب ال���داخلي ال���ذي 

فيم��ا بي��نھم وم��ا ق��د يح��دث م��ن فوض��ى ولھ���ذا  ق��د يح��دث ب��ين ا�ف��راد نتيج��ة الث��أر الشخص��ي

ك���ان لزام���اً عليھ���ا الت���دخل معاقب���ة الج���اني عل���ي جريمت���ه تمن���ع فوض���ي الث���أر الشخص���ي م���ن 

ناحي���ة خاص���ة ف���ي حال���ة الفلوفي���ه، وم���ن ناحي���ة أخ���رى لتص���ل إل���ي الث���أر الع���ادل ع���ن طري���ق 

  .)١(العقوبة التي تقدرھا لكل جريمة

ب����ين الدول����ة وب����ين م����ن ينص����رف عن����ه  وم����ن ث����م غ����دت المس����ئولية الجنائي����ة ع>ق����ة

  .وھذا ما يمكن أن نطلق عليه النظام القانوني للدولة الحديثة. )٢(أوامرھا ونواھيھا

وم����ن خ����>ل ھ����ذا النظ����ام الق����انوني عم����دت الدول����ة الحديث����ة إل����ي أ1 تج����رم إ1 النش����اط أو 

ورھ���ا، الس���لوك ال���ذي ق���د يھ���دد مص���لحة تحميھ���ا وتص���ونھا حفظ���اً لكيانھ���ا وحماي���ة لتحقي���ق تط

ولھ����ذا ك����ان لزام����اً عليھ����ا تحدي����د مجموع����ة المص����الح وا�م����وال الت����ي عليھ����ا عب����ر قواع����د 

جزائي����ة مح����ددة تج����اه أي نش����اط أو س����لوك يھ����در ھ����ذه المص����الح المحمي����ة أو حت����ى يھ����ددھا 

  .)٣(لتحقق لنظامھا القانوني الثبات وا1ستقرار

ل إھ����دار وھ����ذا الس����لوك أو ذل����ك النش����اط ال����ذي ق����د يھ����دد كي����ان المجتم����ع م����ن خ����>

مص���الحة المحمي���ة أو تھدي���دھا يرص���ده المش���رع العق���ابي م���ن خ���>ل ال���نص علي���ه نص���اً جنائي���اً 

حت���ى يق���ع عل���ي ا�ف���راد التزام���اً س���لبياً با1متن���اع ع���ن إتي���ان ھ���ذا الس���لوك أو ذل���ك النش���اط، 

وعل��ي ھ��ذا يع��د وق��وع الجريم��ة م��ن الف��رد إخ��>1ً بھ��ذا ا1لت��زام مم��ا يرت��ب ف��ي حق��ه التزام��اً 

د نتيج���ة ل>لت���زام ا�ول، وھ���و التزام���ه با1ستس���>م للعقوب���ة الت���ي تح���ددھا ال���دول م���ن يع��� -آخ���ر

                                                            

(
1
)carraud. (R).: paris de driat criminal, paris, 1934. P. 23.  

(
2
)Chanas. (F). respansabiliteciviletrespanssabilitepeuale, ed, mauth-restien, paris 

1927. P. 7.  

� �/�����	
� ���� ��� �����	
� ����� ���� ��� ���� ������ ��� ����	
� � �
�!" �!#  �$��	� ����
� %���
 ����
& ������ / ������
�� '�(�� )� '*�����
� ����+�
� '��, ��
�*�� �
�� -���)� ��� ��
� ����. '/�����

 �	
� �01�
� ��� �'	0�
�� ����!23!" ��3!4.  
(
6
) � / ������7� )� �����8
 ��9���
� ��	���
� ��� �:����;7� �
�� � ������
� -���	;�
� ������
� ����+� ����9 <(�

!226" ��6!.  



- ٢  - 

، وھ���ذه ھ���ي المس���ئولية الجنائي���ة والت���ي تعن���ي )١(خ���>ل مش���رعھا وتطبقھ���ا م���ن خ���>ل قاض���يھا

  .)٢(بقول آخر، التزام الفرد بأن يجيب عن اGثار القانونية لجريمته

فك����رة الجريم����ة م����ن حي����ث أن تحق����ق  إ1 أن فك����رة المس����ئولية الجنائي����ة تختل����ف ع����ن

ا�ول�����ي 1 يك�����ون إ1 بت�����وافر اHرادة الح�����رة وا1ختي�����ار واHدراك وق�����ت ارتك�����اب الجريم�����ة 

لفاعلھ���ا حت���ى تنعق���د مس���ئوليته عنھ���ا ويس���تحق العق���اب المق���در لھ���ا ولھ���ذا ف���> يكف���ي لمس���اءلة 

يم��ة ف��ي ح��د الفاع��ل جنائي��اً ع��ن فعل��ه ال��ذي يع��د جريم��ة وفق��اً ل��نص ق��انوني مج��رد تحق��ق الجر

خاص����ة بع����د انتص����ار نظري����ة المفھ����وم الشخص����ي للجريم����ة عل����ي نظري����ة المفھ����وم . )٣(ذاتھ����ا

الموض����وعي الت����ي م����ا كان����ت ت����رتكن إ1 إل����ي تحق����ق الجريم����ة فق����ط دون النظ����ر إل����ي أي����ة 

عوام���ل أخ���رى ق���د تت���وافر ف���ي ش���خص الفاع���ل والت���ي تبل���ورت ف���ي الم���ذھب الكنس���ي الش���ھير 

  :الذي اعتمد مقولة

  .)٤(" غير مشروع سئل عن جميع نتائجه ولو لم يكن يريدھامتي أتي فع>ً "

أم����ا ال����راجح وفق����اً لنظري����ة المفھ����وم الشخص����ي للجريم����ة ف����إن بنيانھ����ا الق����انوني 1 يكتم����ل إ1 

  .)٥(بتوافر إرادة حرة وواعية بجوار كيانھا المادي المتمثل في الفعل الذي يعد جريمة

يمث����ل ا�ول الفع����ل ال����ذي يع����د جريم����ة وفق����اً ولھ����ذا ف����إن الجريم����ة 1 تق����وم إ1 عل����ي ركن����ين 

ل���نص ق���انوني آم���ر وھ���و م���ا يع���رف ب���الركن الم���ادي ويمث���ل الث���اني عل���م وإرادة الفاع���ل وق���ت 

ارتك���اب فعل���ه ال���ذي يع���د جريم���ة بم���ا ھ���و مق���دم علي���ه م���ع تمتع���ه با1ختي���ار واHدراك وق���ت 

لفقھ���اء ارتك���اب جريمت���ه وھ���و م���ا يع���رف ب���الركن المعن���وي للجريم���ة، وھن���اك بعض���اً م���ن ا

يض���يفون إل���ي ھ���ذين ال���ركنين ركن���اً ثالث���اً يس���مونه ب���الركن الش���رعي وھ���و ال���ذي يمث���ل ال���نص 

الق����انوني ال����ذي يح����رم الس����لوك وإن ك����ان ھ����ذا ال����رأي مرجوح����اً �ن ال����ركن الش����رعي بھ����ذا 

المعن��ي م��ا ھ��و إ1 وص��ف أو حك��م ين��تج ع��ن مطابق��ة الس��لوك م��ع قاع��دة جنائي��ة مبرم��ة وھ��و 
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أو نش���اط يخ���الف القاع���دة القانوني���ة يع���د س���لوك غي���ر ش���رعي رك���ن مفت���رض �ن أي س���لوك 

  .)١(بالضرورة

  أھمية الموضوع 

يكتس���ب موض���وع ھ���ذا البح���ث أھميت���ه م���ن محاول���ة تس���ليط الض���وء عل���ي مھن���ة قديم���ة 

كان�����ت و1 ت�����زال أح�����د أھ�����م ا�م�����راض المجتمعي�����ة وا�خ>قي�����ة المزمن�����ة ف�����ي المجتم�����ع 

  .اHنساني

ي نظ�����ر المش����رعين والفقھ�����اء والب�����احثين وكم����ا اكتس�����بت مھن����ة ال�����دعارة أھمي�����ة ف����

اكتس���بت ك���ذلك المس���ئولية الجنائي���ة ع���ن الفع���ل اHجرام���ي والت���ي تط���ورت عب���ر ال���زمن من���ذ 

أن كان���ت العص���ور القديم���ة 1 تعت���رف بالحري���ة أو ا1ختي���ار 1نعق���اد ھ���ذه المس���ئولية الجنائي���ة 

ان���ت تل���ك وكان���ت 1 تعت���رف بالخط���أ حي���ث أن ك���ل الج���رائم عمدي���ة فق���ط وغي���ر ذل���ك فق���د ك

  . العصور تخضع غير اHنسان سواء كان حيوان أو جماد للمسئولية الجنائية

وق���د انقس���م أرب���اب الفك���ر والفلس���فة ح���ول أس���اس المس���ئولية الجنائي���ة فبعض���ھم ك���ان 

يؤسس����ھا عل����ي الحري����ة وا1ختي����ار والفري����ق الث����اني أسس����ھا عل����ي الجب����ر والحتمي����ة، كم����ا ل����م 

ه المس���ألة الت���ي أدت إل���ي ظھ���ور م���ذاھب الحري���ة يس���لم الفق���ه اHس���>مي م���ن الخ���وض ف���ي ھ���ذ

والجبري����ة وا�ش����اعرة، حي����ث اتج����ه الم����ذھب ا�ول إل����ي الق����ول ب����أن اHنس����ان مس����ئو1ً ع����ن 

  . أفعاله �نه حد في اختيار أفعاله حرية مطلقة

واتج���ه الم���ذھب الث���اني إل���ي أن اHنس���ان ل���يس ح���راً ف���ي اختي���ار أفعال���ه �ن���ه مجب���ر 

علي����ه س���لفاً م����ن قب����ل الخ���الق س����بحانه وتع����الي، وح����اول  عل���ي الس����ير ف����ي طري���ق ق����د كت����ب

ف����ي  الم����ذھب الثال����ث التوس����ط ب����ين الف����ريقين بقول����ه أن اHنس����ان مخت����اراً �فعال����ه مض����طراً 

اختي����اره وھ����ذا الم����ذھب ا�خي����ر وإن ك����ان ا�ق����رب إل����ي الص����واب إ1 أن ال����راجح ف����ي الفق����ه 

ك���ان ھ���ذا ا1ختي���ار مق���در  اHس��>مي أن لQنس���ان الحري���ة ف���ي اختي���ار الخي���ر والش��ر حت���ى ول���و

ل���ه س���لفاً وبالت���الي ف���إن قواع���د المس���ئولية ف���ي الش���ريعة اHس���>مية تنعق���د كامل���ة ض���د كام���ل 

الحري���ة وا1ختي����ار وتنع����دم أو تخف���ف ض����د م����ن تنع���دم لدي����ه ھ����ذه الحري���ة أو ت����نقص حس����ب 

ا�ح���وال، وق���د س���ايرت الم���ذاھب والم���دارس الوض���عية م���ا س���بقت  إلي���ه الش���ريعة اHس���>مية 

  .ونمنذ قر

وفيم����ا يخ����ص المس����ئولية الجنائي����ة ف����ي ج����رائم ال����دعارة ف����> تختل����ف ع����ن القواع����د 

  .العامة المقررة للمسئولية الجنائية

                                                            

(
1
)carraud, precisdedrait criminal, paris 1934, 15 eme edition, n, 74, p. 976" 
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  :إشكالية موضوع البحث

تثي���ر دراس���ة وبح���ث ج���رائم ال���دعارة العدي���د م���ن المش���اكل القانوني���ة، ومنھ���ا التميي���ز 

التش�����ريعات الجنائي�����ة ب�����ين ھ�����ذه الجريم�����ة وج�����رائم الزن�����ا والت�����ي ورد ال�����نص عليھ�����ا ف�����ي 

المقارن����ة، إل����ى جان����ب العدي����د م����ن الص����ور اGخ����ر، للج����رائم ا�خ>قي����ة مث����ل ا1تج����ار ف����ي 

البش���ر، واس���تغ>ل ا�طف���ال ف���ي ممارس���ة ال���دعارة، وج���رائم ال���دعارة الدولي���ة، وھ���ذه الص���ور 

كلھ����ا ش����كلت بع����ض الص����عوبات الخاص����ة ب����التجريم العق����اب، وم����دى الحاج����ة إل����ى وج����ود 

  .ستقلة بكل مجموعة من المجموعات السابقةتشريعات جنائية م

وتث���ور المش���كلة أيض���اً بالنس���بة لج���رائم ال���دعارة الدولي���ة وا1تج���ار ف���ي البش���ر، والت���ي 

ت���تم ممارس���تھا م���ن جان���ب ش���بكات الجريم���ة المنظم���ة الت���ي تعم���ل عب���ر ح���دود ال���دول، وم���ن 

جريم��ة ق��د ي��تم يمثل��ه ذل��ك م��ن تص��ادم ب��ين الق��وانين والتش��ريعات الجنائي��ة لل��دول، حي��ث أن ال

التخط��يط بھ��ا ف��ي دول��ة وي��تم نق��ل ا�ش��خاص م��ن دول��ة إل��ى أخ��رى، بھ��دف ممارس��ة ال��دعارة 

  ٠في دول أخرى، وھكذا

وھ����ذه ا�م����ور تش����كل ص����عوبات جم����ة، بس����بب التط����ور ال����ذي ط����رأ عل����ى ممارس����ة 

  .ھذه المھنة، من جانب ا�شخاص المنخرطين في مثل ھذا النشاط اHجرامي

لمش��رع ال��وطني ف��ي حاج��ة إل��ى إع��ادة النظ��ر ف��ي التش��ريع ا�م��ر ال��ذي أص��بح مع��ه ا

  . الجنائي المنظم لھذه الجريمة

  أھداف البحث 

 تحديد ماھية  جرائم الزنا  الدعارة والفرق بينھما   - ١

بي����ان فش����ل التش����ريعات  الجنائي����ة ف����ي محارب����ة ج����رائم الزن����ا وال����دعارة  ودلي����ل  - ٢

ل����نص عل����ي ا1عتي����اد  ذل����ك تزاي����د ج����رائم الع����رض نتيج����ة اHباحي����ة الجنس����ية  وا

كش����رط لتوقي����ع العق����اب عل����ي ال����دعارة  باHض����افة إل����ي توقي����ع عقوب����ات بس����يطة 

 علي الجاني 

توض����يح أوج����ه ال����نقص والقص����ور ف����ي التش����ريعات الوض����عية  بش����أن تج����ريم  - ٣

أفع���ال الزن���ا وال���دعارة نتيج���ة اقتف���اء أث���ر التش���ريعات ا�جنبي���ة 1س���يما التش���ريع 
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مب��ادئ منھ��ا مب��دأ الحري��ة الجنس��ية  وھ��و م��ا الجن��ائي الفرنس��ي  الق��ائم عل��ي عل��ي 

  يتعارض  مع مبادئ الشريعة اHس>مية 

  .خطة البحث

  المسئولية الجنائية عن جرائم الدعارة في القانون المصري وا�ماراتي 

  ا)حكام العامة للمسئولية الجنائية: الفصل ا)ول

  أساس المسئولية الجنائية : المبحث ا�ول

  محل المسئولية الجنائية : المبحث الثاني

  شروط المسئولية الجنائية: المبحث الثالث

  درجات المسئولية الجنائية : المبحث الرابع

  موانع المسئولية الجنائية : المبحث الخامس

ف,,,ي   المس,,,ئولية الجنائي,,,ة ع,,,ن ج,,,رائم ا/عتي,,,اد عل,,,ي ال,,,دعارة و التح,,,رض: الفص,,,ل الث,,,اني

  القانون المصري وا�ماراتي 

  المسئولية الجنائية عن جرائم ا1عتياد في القانون المصري: المبحث ا�ول

  المسئولية الجنائية عن جرائم ا1عتياد في القانون اHماراتي: المبحث الثاني
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  تمھيد

للجريم����ة المرتبك����ة 1 تق����وم المس����ئولية الجنائي����ة إ1 باHس����ناد الم����ادي والمعن����وي مع����اً 

ونس���بتھا إل���ي فاعلھ���ا، ف���إذا ثب���ت أن ھ���ذا الس���لوك ال���ذي آت���اه الج���اني ھ���و ال���ذي أح���دث النتيج���ة 

  . اHجرامية توافر في حقه اHسناد المادي

وأن ثب���ت أن ھ���ذا الج���اني ارتك���ب فعل���ه ال���ذي يع���د جريم���ة ب���نص ق���انوني وھ���و واف���ر العل���م 

وانعق���دت ف���ي حق���ه المس���ئولية الجنائي���ة وص���حيح اHرادة ت���وافر ف���ي حق���ه اHس���ناد المعن���وي، 

، وعل���ي ھ���ذا ف���إن مفترض���ات المس���ئولية )١(الت���ي تس���توجب التزام���ه ب���أن يجي���ب ع���ن جريمت���ه

واHذن���اب أي تق���دير أن الفاع���ل م���ذنباً إس���تناداً إل���ي ) الم���ادي والمعن���وي(الجنائي���ة ھ���ي اHس���ناد 

  .)٢(مخالفته لنص قانوني مخاطب به

  :تقسيم

للح���ديث ع���ن المس���ئولية الجنائي���ة  -حس���ب ا�ص���ل -ولم���ا كن���ا نخص���ص ھ���ذا الب���اب

ف����ي ج����رائم ال����دعارة ف����ي الق����انون المص����ري وا�م����اراتي، أ1 أن����ه لزام����اً علين����ا أن نب����دأ أو1ً 

باس����تعراض ا�حك����ام العام����ة للمس����ئولية الجنائي����ة قب����ل أن ن����دلف إل����ي الح����ديث ع����ن ھ����ذه 

  .المسئولية في جرائم الدعارة

  :يه سوف نخصص فصول ھذا الباب كالتاليوبناء عل

  ا�حكام العامة للمسئولية الجنائية : الفصل ا�ول

  :ويكون ھذا الفصل في خمسة مباحث

  أساس المسئولية الجنائية : المبحث ا�ول

  محل المسئولية الجنائية : المبحث الثاني

  شروط المسئولية الجنائية : المبحث الثالث

  مسئولية الجنائية درجات ال: المبحث الرابع

  موانع المسئولية الجنائية : المبحث الخامس

المس����ئولية الجنائي����ة ع����ن ج����رائم ا1عتي����اد عل����ي ال����دعارة والتح����ريض  ف����ي : الفص����ل الث����اني

  .القانون المصري واHماراتي

  :ويكون ھذا الفصل في مبحثين إثنين
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ف������ي الق������انون المس������ئولية الجنائي������ة ع������ن ج������رائم ا1عتي������اد  والتح������ريض : المبح������ث ا�ول

  المصري 

المس������ئولية الجنائي������ة ع������ن ج������رائم ا1عتي������اد والتح������ريض ف������ي الق������انون : المبح������ث الث������اني

  اHماراتي
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  الفصل ا�ول

  ا�حكام العامة للمسئولية الجنائية

  :المسئولية الجنائية في اللغة

الش���خص بم���ا ھ���ي ح���ال أو ص���فة م���ن يس���أل ع���ن أم���ر يق���ع علي���ه تبعت���ه أو الت���زام 

  .)١(يصدر عنه قو1ًَ◌ كان أو فع>ً 

  :المسئولية الجنائية في اصط3ح القانون

عل���ي  -م���ن حي���ث التعري���ف الج���امع الم���انع -ل���م يح���دث اتف���اق ع���ام ب���ين الفق���ه الق���انوني

الت����زام "مفھ����وم مح����دد للمس����ئولية الجنائي����ة، وم����ا كان����ت م����نھم س����وى اجتھ����ادات م����ن قبي����ل 

اس���تحقاق مرتك���ب الجريم���ة للعقوب���ة المق���ررة لھ���ا "أو . )٢("الج���اني ب���أن يجي���ب ع���ن جريمت���ه

إخ���>ل الفاع���ل ب���التكليف الجن���ائي اGم���ر المخاط���ب ب���ه وال���ذي يجعل���ه مس���تحق للج���زاء " أو"

  .)٣("المقدر والمقرر لھذه المخالفة وھذا اHخ>ل

إ1 أن الجمي����ع متف�����ق عل�����ي ارتب����اط المس�����ئولية الجنائي�����ة با�ھلي����ة الجنائي�����ة للفاع�����ل 

ثيق����اً ف����إن كان����ت المس����ئولية الحنائي����ة ف����ي مفھومھ����ا الع����ام تعن����ي اس����تحقاق الج����اني ارتباط����اً و

للعقوب����ة المق����ررة ف����إن ا�ھلي����ة الجنائي����ة ھ����ي الت����ي تح����دد الش����روط الواج����ب توافرھ����ا ف����ي 

الفاع���ل حت���ى يك���ون مح���>ً للعق���اب وتك���ون العقوب���ة عادل���ة، بحي���ث إذا انتف���ت ا�ھلي���ة الجنائي���ة 

  .)٤(الجنائية لدوران الثانية مع ا�ولي وجوداً وعدماً للفاعل تنتفي معھا المسئولية 

وھ�����ذا ا1رتب�����اط ن�����راه ب�����ديھياً �ن العدال�����ة تقتض�����ي أن 1 يعاق�����ب إنس�����ان مھم�����ا إن 

والل���ذان ھم���ا عنص���ري  -كان���ت جديرت���ه إ1 إذا ك���ان متمتع���اً بالق���درة عل���ي اHدراك وا1ختي���ار

  .كشروط للمساءلة الجنائية -ا�ھلية الجنائية

عل���ي م���ا س���بق ذك���ره فيم���ا يخ���ص تعري���ف المس���ئولية الجنائي���ة فإنن���ا نعق���د ا�م���ل ف���ي وترتيب���اً 

  :تبيان ا�حكام العامة للمسئولية الجنائية من خ>ل المباحث التفصيلية التالية

  أساس المسئولية الجنائية : المبحث ا�ول

  محل المسئولية الجنائية : المبحث الثاني

  نائية شروط المسئولية الج: المبحث الثالث

  درجات المسئولية الجنائية : المبحث الرابع
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  موانع المسئولية الجنائية : المبحث الخامس

  المبحث ا)ول

  أساس المسئولية الجنائية

المس����ئولية الجنائي����ة تتن����اول ا�س����اس ال����ذي ترتك����ز علي����ه أحك����ام الق����انون الجن����ائي 

المس���ئولية الجنائي���ة يعتب���ر أم���ر (والت���ي تعاق���ب المجتم���ع بمقتض���اه وبالت���الي ف���إن تحدي���د أس���اس 

1 غن���ي عن���ه عن���د رس���م السياس���ة الجنائي���ة، �نن���ا ب���ذلك س���وف تحق���ق نتيجت���ين ھ���امتين تتمث���ل 

أولھم���ا ع���ن بي���ان الش���روط الواج���ب تواج���دھا لت���وافر قي���ام المس���ئولية الجنائي���ة، وثانيھم���ا ف���ي 

ة أو تحدي����د كن����ه وم����دى رد الفع����ل ا1جتم����اعي إزاء الجريم����ة وھ����ل يقتص����ر عل����ي العقوب����

  .)١(التبرير ا1حترازي أو يمكن الجمع بينھما

ورغ���م الق���انون وفكرت���ه ف���ي العص���ور القديم���ة خاص���ة عن���د الروم���ان واHغري���ق إ1 

أنھم���ا ل���م يق���دما نظري���ة واض���حة تتض���من ماھي���ة وأس���اس وطبيع���ة المس���ئولية الجنائي���ة وك���انوا 

وتخفيفھ����ا  يع����اقبون الص����بي غي����ر الممي����ز وك����ذلك المجن����ون وك����أن أس����اس تش����ديد العقوب����ة

معي����اره شخص����ية الج����اني وظ����روف جريمت����ه دون اعت����داد بالحال����ة العقلي����ة الت����ي ق����د يك����ون 

  . )٢(عليھا وقت ارتكاب الجريمة

عل����ي عك����س الش����ريعة اHس����>مية الغ����راء الت����ي س����بقت التش����ريعات الوض����عية الحديث����ة بع����دة 

مي أن وح����ددت أس����اس تل����ك المس����ئولية ومكوناتھ����ا، ف����ذكر الفق����ه اHس����> -و1 ت����زال -ق����رون

المس�����ئولية تتك�����ون م�����ن أھلي�����ة وج�����وب وأھلي�����ة أداء، وتعن�����ي ا�ول�����ي ص�����>حية اHنس�����ان 

لوج���وب الحق���وق ل���ه أو علي���ه، وتعن���ي الثاني���ة ص���>حية اHنس���ان �ن تك���ون أفعال���ه وأقوال���ه 

  .)٣(علي نحو يعتد به شرعاً 

وأھلي����ة الوج����وب تت����وافر لQنس����ان بمج����رد م����ي>ده عل����ي قي����د الحي����اة وتس����تمر حت����ى 

ي أنھ���ا ت>ص���ق اHنس���ان م���ادام عل���ي قي���د الحي���اة، وأھلي���ة ا�داء تت���وافر ل���ه م���ا ت���وافر وفات���ه أ

عن����ده التميي����ز �ن التميي����ز ھ����و ج����وھر أھلي����ة ا�داء والت����ي ھ����ي الش����ق الث����اني للمس����ئولية 
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1ب����د م����ن التأك����د م����ن ا1ختي����ار والق����درة عل����ي  )١(الجنائي����ة، و�ن الفھ����م ھ����و ش����رط التكلي����ف

  .)٢(1 يفھم و1 يضار يرفع عنه ھذا التكليف التمييز بين عدة فروض، ومن

  : وقد قال صلي ] عليه وسلم في حديث شريف

رف���ع القل���م ع���ن ث���>ث عن���د الص���بي حت���ى يبل���غ وع���ن الن���ائم حت���ى يس���تيقظ وع���ن المجن���ون "

  .صدق رسول ] صلي ] عليه وسلم. )٣("حتى يفيق

رس الفقھي���ة القانوني���ة ولم���ا ك���ان أس���اس المس���ئولية الجنائي���ة مح���ل خ���>ف ب���ين الم���دا

من����ذ الق����دم فلزام����اً علين����ا التع����رض لمختل����ف الم����ذاھب الفقھي����ة الت����ي حاول����ت تأس����يس تقعي����د 

أس��س وقواع��د تل��ك المس��ئولية وھ��ذا م��ا س��وف نتناول��ه بالتفص��يل ف��ي ھ��ذا المبح��ث م��ن خ��>ل 

  :المطالب ا�ربعة التالية

  )يةحدية ا1ختيار أساس المسئول(المذھب التقليدي : المطلب ا�ول

  )الجبر والحتمية أساس المسئولية(المذھب الواقعي : المطلب الثاني

  )مدارس الدفاع ا1جتماعي(المذھب التوفيقي : المطلب الثالث

  ا�ساس المختار للمسئولية الجنائية : المطلب الرابع
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  المطلب ا)ول

  المذھب التقليدي

  حرية ا/ختيار أساس المسئولية

ف���ي الق���ول ب���أن اHنس���ان ج���د ف���ي تص���رفاته وأفعال���ه وم���ن ھ���ذه  ي���تلخص ھ���ذا الم���ذھب

الحري����ة لدي����ه الق����درة عل����ي المفاض����لة ب����ين ھ����ذه ا�فع����ال وتل����ك التص����رفات واختي����ار أح����دھا 

بتوجي���ه إرادت���ه إليھ���ا، وبالت���الي فل���دي الف���رد الق���درة عل���ي س���لوك طري���ق الق���انون وا1ئتم���ار 

و ال���ذي فض���ل ھ���ذه المخالف���ة عل���ي ب���أوامره وا1نتھ���اء بنواھي���ه وإن خ���الف ھ���ذا الطري���ق فھ���

، وق����د س����اد ھ����ذا الم����ذھب بھ����ذه الص����يغة القديم����ة ب����ين )١(ا1لت����زام وب����ذلك انعق����دت مس����ئوليته

جمي����ع المش����تغلين بالمس����ائل الجنائي����ة ف����ي الق����ديم و1 ي����زال متبع����اً ف����ي أغل����ب التش����ريعات 

ج���اني الحديث���ة لم���ا في���ه م���ن يس���ر وس���ھولة ف���ي تحدي���د أس���اس المس���ئولية الت���ي مناطھ���ا ق���درة ال

عل���ي ع���دم ارتك���اب الجريم���ة وا�حج���ام عنھ���ا وبالت���الي ف���إذا خ���الف ھ���ذا يك���ون مس���ئو1ً أدبي���اً 

  .وقانونياً علي مخالفة أوامر الشارع ونواھيه

وحج���ة أص���حاب ھ���ذا الم���ذھب ف���ي اعتب���ار أن حري���ة ا1ختي���ار ھ���ي ا�س���اس الوحي���د 

م عل����ي س����لوك المتص����ور للمس����ئولية الجنائي����ة ف����ي أن المس����ئولية تعن����ي ف����ي جوھرھ����ا الل����و

مخ���الف للق���انون وبالت���الي ف���> مح���ل لل���وم إذا ك���ان ف���ي اس���تطاعة الج���اني س���لوك طري���ق آخ���ر 

غي���ر طري���ق الجريم���ة، كم���ا أن ھ���ذه الحري���ة ھ���ي إح���دى العقائ���د الت���ي تس���يطر عل���ي المجتم���ع 

وبالت���الي يج���ب أن يك���ون الق���انون تعبي���راً ع���ن ھ���ذه العقي���دة كم���ا أن ھ���ذه الحري���ة تتف���ق م���ع 

  . )٢(ية للعقوبة التي ھدفھا ا�سمى إرساء العدالة وتحقيق الردعالوظيفة ا1جتماع

وج���دير بال���ذكر أن ھ���ذا الم���ذھب تنازعت���ه مدرس���تين أولھم���ا المدرس���ة التقليدي���ة القديم���ة الت���ي 

أرس�����ت قواع�����ده وح�����ددت م>مح�����ه والمدرس�����ة التقليدي�����ة الحديث�����ة الت�����ي حاول�����ت ت>ق�����ي 

م م����ع محاول����ة اHبق����اء عل����ي ج����وھر ا1نتق����ادات والمثال����ب الت����ي وجھ����ت إل����ي المدرس����ة ا�

  :المذھب كما ھو، وھذا ما سوف نبينه تباعاً 

  :المدرسة التقليدية ا)ولي: أو/ً 
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ال�������ذي ع�������اش حيات�������ه ) ١٧٩٤ -١٧٣٨( مؤس�������س ھ�������ذه المدرس�������ة س�������يزاربيكاريا

مناض���>ً م���ن أج���ل تھ���ذيب الج���اني والعم���ل عل���ي إص���>حه دون ا1ھتم���ام بعقاب���ه فق���ط وذل���ك 

�ن الھ���دف ا�ھ���م لق���انون العقوب���ات ھ���و الحيلول���ة دون ارتك���اب الج���اني لمزي���د م���ن الج���رائم 

الج���اني وھ���ذا الھ���دف 1 تحقق���ه أب���داً القس���وة المفرط���ة ف���ي العق���اب والت���ي س���تؤدي إل���ي إبع���اد 

ص���احب الجريم���ة الواح���دة ع���ن دائ���رة التوب���ة إل���ي ا�ب���د والحك���م علي���ه بالبق���اء ف���ي دائ���رة عت���اة 

  .)١(اHجرام والمذنيين

وكم���ا ھ���و واض���ح أن أس���اس ح���ق العق���اب ع���ن ھ���ذه المدرس���ة ومؤسس���ھا بيكاري���ا ھ���و المنفع���ة 

المتمثل����ة ف����ي من����ع الج����اني م����ن ارتك����اب ج����رائم تالي����ة عل����ي جريمت����ه المعاق����ب عليھ����ا ف����ي 

المس�����تقبل ولھ�����ذا ي�����ري ض�����رورة التناس�����ب ب�����ين العقوب�����ة والض�����رر الن�����اتج ع�����ن الجريم�����ة 

  .المرتبكة

ال���ذي يؤي���د  -جيرم���ي بنت���ام -وھ���ذا عك���س م���ا ي���راه القط���ب الث���اني ف���ي ھ���ذه المدرس���ة

قس���وة العقوب���ة لك���ي تك���ون رادع���ة للج���اني وتحق���ق المنفع���ة كھ���دف أساس���ي لھ���ا وينض���م إلي���ه 

لل���ذة " معادل���ة"مب���رراً قس���وة العقوب���ة لتك���ون  -الثال���ث أنس���لم فوري���اج قط���ب المدرس���ة -ف��ي ھ���ذا

الت���ي يتمت���ع بھ���ا الج���اني نتيج���ة إرض���ائه Hح���دى ش���ھواته وھ���ذا يعن���ي رب���ط العقوب���ة بفك���رة 

  .)٢(اHكراه النفسي

  :مثالب ھذه المدرسة

م�����ن ا1نتق�����ادات الت�����ي وجھ�����ت لھ�����ذه المدرس�����ة اعت�����دادھا بالمس�����اواة الحس�����ابية دون 

ل���م تعت���د بظ���روف ك���ل ش���خص وحالت���ه النفس���ية وخط���وة حي���ث أنھ���ا  المس���اواة التناس���بية �نھ���ا

نظ����رت إل����ي اعتب����ار حري����ة ا1ختي����ار متس����اوية ل����دي جمي����ع ا�ش����خاص وأسس����ت نظريتھ����ا 

ح���ول المس���ئولية الجنائي���ة بنظ���رة مادي���ة بحت���ة تعق���ل العام���ل النفس���ي للج���اني وق���ت ارتك���اب 

تعام���ل المج���رم �ول م���رة جريمت���ه بم���ا يفق���دھا المص���داقية ف���ي انتف���اء المس���اواة طالم���ا أنھ���ا 

والعائ���د إل���ي الجريم���ة معامل���ة متس���اوية طالم���ا تس���اوت النتيج���ة م���ن خ���>ل الض���رر الن���اجم 

  .عن الجريمتين

ث����م أض����افوا منتق����دوا ھ����ذه المدرس����ة بق����ولھم أن العدال����ة الحقيقي����ة تتجس����د با1عت����داد 

اة بظ���روف الج���اني وعامل���ة النفس���اني وق���ت ارتك���اب الجريم���ة ول���يس فق���ط ب���افتراض المس���او
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المادي���ة ب���ين جمي���ع ا�ش���خاص وھ���ذه المدرس���ة وإن كان���ت ق���د س���عت إل���ي تحقي���ق العدال���ة إ1 

  . )١(أنھا أخففت في الوصول إليھا

 -وج����دير بال����ذكر أن ن����ذكر ال����دافع ال����ذي جع����ل ھ����ذه المدرس����ة ف����ي نس����ختھا القديم����ة

تق����ول ب����أن الن����اس متس����اوون دون تفرق����ة عل����ي أس����اس شخص����ية ك����ل م����نھم وبالت����الي ھ����م 

ي الق���درة عل���ي ا1ختي���ار ب���ين الخي���ر والش���ر، وك���ان دافعھ���م الخش���ية م���ن الحك���م متس���اوون ف���

ال���ذي ك����ان س����ائراً قب���ل الث����ورة الفرنس����ية والظل���م المف����رط ال����ذي ارت���بط بھ����ذا الحك����م عن����دما 

كان���ت المس���ئولية الجنائي���ة ت���رتبط بالنتيج���ة المتحقق���ة ع���ن الفع���ل اHجرام���ي بغ���ض النظ���ر ع���ن 

  .الجاني مدى توافر الخطأ من عدمه في إرادة

  :المدرسة التقليدية الحديثة: ثانياً 

لتف����ادي ا1نتق����ادات الت����ي وجھ����ت إل����ي ھ����ذه المدرس����ة ف����ي نس����ختھا القديم����ة ظھ����رت 

ھ���ذه المدرس���ة الت���ي ترف���ع ذات المب���ادئ ف���ي النص���ف ا�ول م���ن الق���رن التاس���ع عش���ر ولك���ن 

رب���اب ھ���ذه دون ا1عت���داد بالمس���اواة ب���ين جمي���ع ا�ف���راد ف���ي المس���ئولية الجنائي���ة وك���ان م���ن أ

  .)٢(وغيرھم في إيطاليا وبلجيكا وألمانيا) cauffrayالفقيه جيزو(المدرسة 

وارتك���زت ھ���ذه المدرس���ة عل���ي أن���ه بق���در حري���ة ا1ختي���ار تك���ون المس���ئولية الجنائي���ة 

بحي���ث تك���ون كامل���ة ف���ي حال���ة كم���ا لھ���ا ل���دي الج���اني وق���ت ارتك���اب الجريم���ة وناقص���ة إذا 

أن تجم����ع ب����ين العدال����ة  -جاھ����دة -موازن����ة تح����اولكان����ت حدي����ة اختي����اره ك����ذلك وھ����ي بھ����ذه ال

  .)٣(والمنفعة ا1جتماعية

ورغ���م ھ���ذه اHض���افة المھم���ة ف���ي عقي���دة ھ���ذه المدرس���ة إ1 أنھ���ا ل���م تنج���و م���ن النق���د 

ال���ذي وج���ه لھ���ا رغ���م أن خص���ومھا اعترف���وا بمزاياھ���ا م���ن خ���>ل تل���ك اHض���افة وق���د ذك���روا 

  :لھا من المثالب علي سبيل المثال

ب���الردع الع���ام باعتب���اره المنفع���ة ا1جتماعي���ة ا�ھ���م عل���ي حس���اب ال���ردع أنھ���ا اھتم���ت 

  .الخاص للجاني نفسه من خ>ل تھذيبه والحيلولة دون عودته إلي اHجرام مرة أخرى
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كم����ا أنھ����ا اس����تحدثت العقوب����ة الس����البة للحري����ة قص����يرة الم����دة والت����ي ق����د ت����ؤدي إل����ي إفس����اد 

م م���ن خ���>ل مخ���الطتھم لعت���اة اHج���رام مجرم���ي الم���رة ا�ول���ي وتح���ويلھم إل���ي معت���ادي إج���را

  .)١(خ>ل ھذه المدة القصيرة التي سيقضونھا في السجن

  

  المطلب الثاني

  المذھب الواقعي

  الجبر والحتمية أساسي المسئولية

ال���ذي ظھ���ر ف���ي نھاي���ة الق���رن التاس���ع عش���ر عل���ي ي���د س���يزار  -رف���ض ھ���ذا الم���ذھب

اعتم���اد الق���ول ب���أن الجريم���ة ھ���ي  -ل���ومبروزو اHيط���الي وأزيك���و في���ري ورافائي���ل جاروف���الو

ثم�����رة حري�����ة ا1ختي�����ار وبالت�����الي أنك�����روا تأس�����يس المس�����ئولية الجنائي�����ة عل�����ي تل�����ك الحري�����ة 

مس���تبدلين ب���ذلك الجب���ر والحتمي���ة عل���ي أس���اس أن الجريم���ة ھ���ي ثم���رة ن���وعين م���ن العوام���ل 

المتداخل����ة وھ����ي م����ا ب����ين عوام����ل داخلي����ة ترج����ع إل����ي التك����وين ال����ذھني والب����دني للج����اني 

  .)٢(ل خارجية تتعلق بالبيئة ا1جتماعيةوعوام

وعل����ي ھ�����ذا ا�س����اس اعتم�����دوا ف����ي البح�����ث ع����ن المس�����ئولية الجنائي����ة م�����ن خ�����>ل 

، وارت���بط ظھ���ور ھ���ذا الم���ذھب بع���املين )٣(اس���تقراء وق���ائع الحي���اة كم���ا تج���دي للن���اس بطبيعتھ���ا

كش���ف ت���اريخين أولھم���ا أن���ه نش���أ نتيج���ة للتق���دم المط���رد ف���ي العل���وم الطبيعي���ة ونجاحھ���ا ف���ي ال

، وثانيھم���ا ظھ���وره يح���دد فع���ل لفش���ل )٤(ع���ن ا�س���باب المختلف���ة لكثي���ر م���ن الظ���واھر الطبيعي���ة

  .السياسة اHجرامية في مكافحة الجريمة والظاھرة اHجرامية

وق��د عم��د أص��حاب ھ��ذا الم��ذھب إل��ي محاول��ة ھ��دم ا�س��اس الت��ي ق��ام عليھ��ا الم��ذھب 

  :ن مذھبھم ومن ھذه المحاو1تقبل أن يقيموا بنيا -مذھب حرية ا1ختيار -التقليدي

حري����ة ا1ختي����ار 1 وج����ود لھ����ا ف����ي الحقيق����ة إنم����ا ھ����ي وھ����م يعيش����ه أص����حابه نتيج����ة جھلھ����م 

با�س�����باب الحقيقي�����ة للظ�����اھرة اHجرامي�����ة والجريم�����ة ولھ�����ذا يلص�����قون عج�����زھم ف�����ي إرادة 

  .الجاني
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 كم����ا أن����ه ل����يس ص����حيحاً أن الج����اني يفاض����ل ب����ين البواع����ث المختلف����ة والمتداخل����ة ويخت����ار

أح��دھما ب��ل أن��ه يق��ع تح��ت ت��أثير الباع��ث ا�ق��وى م��ن الناحي��ة النفس��ية وتك��ون الجريم��ة نتيج��ة 

  .)١(حتمية لھذا الخضوع

  :ومن الحجج التي بينھا ھذا المذھب لتدعيم موقفه

1 تص���ح النظ���رة إل���ي الج���اني كم���ا ل���و ك���ان موض���وعاً تح���ت ن���اقوس م���ن زج���اج �ن 

جريمت���ه نتيج���ة لعوام���ل اجتماعي���ة مختلف���ة ك���الفقر والجھ���ل وخلط���اء الس���وء وس���وء التربي���ة 

، كم���ا أن حري���ة ا1ختي���ار ل���م )٢(الت���ي تت���دخل ينص���يب كبي���ر أو ص���غير ف���ي ح���دوث الجريم���ة

ول��و إدع��ي إص��حابھا واس��تقرارھا ف��ي نف��وس يق��م عليھ��ا دلي��ل علم��ي م��ن ناحي��ة الوج��ود حت��ى 

ووج���دان الن���اس فق���د يبن���ي ھ���ذا ا1عتق���اد عل���ي وھ���م 1 وج���ود ل���ه، وعل���ي ھ���ذا يتع���ين عل���ي 

المجتم�����ع ا1ض�����ط>ع بمھمت�����ه ا1جتماعي�����ة تج�����اه أبنائ�����ه 1 ا1رتك�����ان إل�����ي أس�����باب مجھل�����ة 

  .)٣(ومجھولة تبرر له الھروب من ھذه المھمة

  :ماد ھذا المذھب ولو من الناحية النظريةومن النتائج التي ترتبت علي اعت

الجريم����ة مق����درة عل����ي مرتكبھ����ا والت����دبير ا1حت����رازي مق����در عل����ي المجتم����ع لحف����ظ 

كيان����ه وديموم����ة وج����وده، وي>ح����ظ أن ھ����ذه اGراء تعتم����د عل����ي إح����>ل الت����دبير ا1حت����رازي 

ة، مح���ل العقوب���ة عل���ي اعتب���ار أن ا�خي���رة نظ���ام ت���اريخي اس���تنفذ دوره ف���ي العص���ور البائ���د

ويترت����ب أيض����اً عل����ي اعتم����اد ھ����ذا الم����ذھب إنك����ار موان����ع المس����ئولية لقيامھ����ا عل����ي فك����رة 

اHرادة وا1ختي����ار وعل����ي ھ����ذا ف����المجنون يس����أل عن����دھم كالعام����ل ولك����ن ب����اخت>ف الت����دبير 

  .)٤(ا1حترازي المناسب لشخصيته

ويب���رر أص���حاب ھ���ذا الم���ذھب رأيھ���م ف���ي المس���ئولية الجنائي���ة تج���اه ع���ديمي التميي���ز 

قص���يه عل���ي أس���اس أن م���ذھبھم ھ���و تطبي���ق لق���وانين الس���ببية العلمي���ة الت���ي تض���طلع ببح���ث ونا

الظ���واھر ا1جتماعي���ة م���ن خ���>ل الق���وانين الت���ي تحكمھ���ا للوص���ول إل���ي حماي���ة المجتم���ع تج���اه 

أبنائ�����ه ول�����و ك�����انوا م�����ن ع�����ديمي التميي�����ز أو ناقص�����يه �ن الحي�����اة ف�����ي أي مجتم�����ع تس�����تتبع 
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ا1حت���رازي ال���ذي س���يواجه ب���ه ع���ديم أو ن���اقص التميي���ز  مس���ئولية اجتماعي���ة كم���ا أن الت���دبير

  .)١(لن يكون ھدفه اHي>م والقسوة بل ع>ج الخطورة الكامنة في أشخاصھم

إل���ي فئ���ات " المج���رمين"وأخي���راً وترتيب���اً عل���ي ك���ل م���ا س���بق فق���د قس���م أص���حاب ھ���ذا الم���ذھب 

ج����رمين المج����رمين ب����الو1دة، الم"أربع����ة ت����م زيادتھ����ا إل����ي خمس����ة ف����ي وق����ت 1ح����ق وھ����م 

وط�����البوا " بالعاطف�����ة، المج�����رمين بالمص�����ادفة، المج�����رمين المج�����انين، المج�����رمين المعت�����ادين

المجتم���ع باختي���ار الت���دبير ال���>زم تج���اھھم تبع���اً لدرج���ة خط���ورتھم 1 تبع���اً لدرج���ة مس���ئوليتھم 

  .)٢(الجنائية

  :مثالب ھذا المذھب

نائي���ة، ول���م يس���لم ل���م يل���ق ھ���ذا الم���ذھب رواج���اً مقب���و1ً ب���ين المش���تغلين بالمس���ائل الج

م���ن النق���د وتعدي���د المثال���ب والس���لبيات 1س���يما م���ن الخص���وم الل���دودين ف���ي المدرس���ة التقليدي���ة 

  :الذين عددوا لھذا المذھب عدة انتقادات منھا

إن الق���ول ب���الجبر والحتمي���ة بھ���ذه الص���ورة تعن���ي المس���اواة ب���ين اHنس���ان وس���ائر موج���ودات 

ي ص���ورة س���لبية خالص���ة تج���اه ق���وانين الس���ببية ف��� -البس���يطة �ن���ه، وطبق���اً ل���رأي ھ���ذا الم���ذھب

، كم����ا أنھ����ا أغفل����ت مادي����ات الجريم����ة لحس����اب المغ����ا1ة ف����ي ا1ھتم����ام بش����خص )٣(الحتمي����ة

الج���اني باHض���افة إل���ي إفراطھ���ا ف���ي الس���عي نح���و تحقي���ق ال���درع الخ���اص عل���ي حس���اب ال���درع 

  .العام والعدالة

  المطلب الثالث

  المذھب التوفيقي

  )والحتميةالمسئولية بين الحرية (

ذھ����ب كثي����ر م�����ن فقھ����اء الق����انون إل�����ي ا�خ����ذ ب����الفكر الت�����وفيقي ب����ين الم�����ذھبين أو 

المدرس����تين الس����ابقتين عل����ي أس����اس أن الحقيق����ة وس����ط ب����ين الط����رفين وإن ك����ان لك����ل منھم����ا 

جان����ب م����ن الحقيق����ة إ1 أنھ����ا اجتمع����ا ف����ي التط����رف ف����ي ال����رأي فاHنس����ان ل����يس ح����راً حري����ة 

  :ينه وبين الجماد والحيوان ووفق ھذا المذھب التوفيقيمطلقة و1 مقيد تقييداً يساوي ب

فاHنس���ان حريت���ه ف���ي اختي���ار التص���رفات وا�فع���ال مقي���دة وتوج���د عوام���ل خارجي���ة 1 يمل���ك 

الس����يطرة عليھ����ا وتجعل����ه با1ختي����ار و1 إرادة تجاھھ����ا إ1 أنھ����ا 1 تع����دم ل����دين ھ����ذه الحري����ة 
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قيمھ���ا ف���إذا انع���دمت ھ���ذه الحري���ة ل���م وبالت���الي تجع���ل لمس���ئوليته مح���ل بالق���در الك���افي ال���ذي ي

  .)١(يكن للمسئولية محل

  :وھذا من زاوية المقدمات، أما من زاوية النتائج فالتوفيق أكثر سيراً وسھولة

فالمس���ئولية قوامھ���ا حري���ة ا1ختي���ار الت���ي تس���تنج جزائي���اً العقوب���ة ف���إذا ك���ان مرتك���ب 

ه الت���دابير ا1حترازي���ة الجريم���ة غي���ر مس���ئول وانع���دمت تجاھ���ه ھ���ذه المس���ئولية اتخ���ذت قبل���

وإذا اختلط����ت الحري����ة بالحتمي����ة وك����ان مرتك����ب الجريم����ة مس����ئول مس����ئولية مخفف����ة تس����تكمل 

  .)٢(العقوبة بالتدبير ا1حترازي

وم����ن الناحي����ة العملي����ة ظھ����رت العدي����د م����ن الم����دارس الفقھي����ة الت����ي تح����اول التوفي����ق 

الم���دارس ف���ي تأس���يس ب���ين المدرس���تين الس���ابقتين خاص���ة بع���د اHخفاق���ات الت���ي حققتھ���ا تل���ك 

  . )٣(قواعد المسئولية الجنائية ومن ھذه المدارس

  :المدرسة ا)ولي

  )ا/تحاد الدولي لقانون العقوبات(

ال���ذي أسس���ه ك���>ً م���ن ف���ون ليس���ت  -ارتك���زت فلس���فة ا1تح���اد ال���دولي لق���انون العقوب���ات

التوفيقي����ة عل����ي وع����امتين  -وأدول����ف ب����رنس وف����ان ھام����ل ف����ي أواخ����ر الق����رن الث����امن عش����ر

  :أساسيتين وھما

  مھمة قانون العقوبات ھي الكفاح ضد الجريمة: أو/ً 

يج����ب عل����ي ق����انون العقوب����ات مراع����اة نت����ائج الدراس����ات ا�نثروبولجي����ة وا1جتماعي����ة : ثاني,,,,اً 

وھ��ذا ھ��و ا�س��اس الفلس��في ال��ذي ق��ام علي��ه ھ��ذا ا1تح��اد بع��د رفض��ه التس��ليم ب��الجبر والحتمي��ة 

�خ����ذ بحري����ة ا1ختي����ار ل����ذات الس����بب رغ����م أنھ����م 1س����تحالة إثب����ات أس����بابھا كم����ا رف����ض ا

يس���لمون بالحري���ة النس���بية ل`ف���راد المبني���ة عل���ي المفھ���وم الميت���افيزيقي لحري���ة ا1ختي���ار الت���ي 

تنحص���ر ب���ين أفع���ل و1 تفع���ل دون ال���دخول ف���ي تفاص���يل التع���رض ل���Qرادة الح���رة أو الت���ي 

  .)٤(تخضع لمبدأ السببية

  :المدرسة الثانية

  )ماعيحركة الدفاع ا/جت(
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بقي������ادة جراماتيك������ا  -حاول������ت حرك������ة ال������دفاع ا1جتم������اعي ف������ي نس������ختھا ا�ول������ي

إلغ���اء فك���رة الجريم���ة والعقوب���ة وق���انون العقوب���ات إ1 أنھ���ا فش���لت ف���ي ذل���ك مثلم���ا  -اHيط���الي

فش����لت ف����ي محاول����ة التوفي����ق ب����ين المدرس����تين الكبي����رتين، مم����ا أدي إل����ي تغيي����ر فكرھ����ا ف����ي 

ب���ا1عتراف بحري���ة اHرادة كأس���اس للمس���ئولية إ1 أن���ه  -آنس���لبقي���ادة م���ارك  -النس���خة الثاني���ة

1 يج����ب عق����اب الف����رد ومس����اءلته جنائي����اً أم����ا المجتم����ع �ن����ه ھ����و المس����ئول ع����ن إجرام����ه 

وبالت���الي يج���ب اس���تبدال الق���انون الجن���ائي بق���انون ال���دفاع ا1جتم���اعي ال���ذي يعم���ل عل���ي إع���ادة 

  . )١(تأھيل المجرم مجتمعياً 

  المطلب الرابع

  التشريعي المختارا)ساس 

  للمسئولية الجنائية

1ش�����ك ف�����ي أن الغلب�����ة كان�����ت لم�����ذھب حري�����ة اHرادة كأس�����اس تش�����ريعي مخت�����ار 

ارتض����ت معظ����م التش����ريعات الوض����عية ومنھ����ا التش����ريع المص����ري واHم����اراتي وم����ن قبلھم����ا 

 ١٨١٠أخ����ذ بھ����ذه النظري����ة التش����ريع الفرنس����ي ال����ذي ع����دلت مدونت����ه العقابي����ة الص����ادرة ف����ي 

  .)٢(ا1تجاه الجديدلتناسب ھذا 

وإذا كان���ت ھ���ذه التش���ريعات اتفق���ت عل���ي أن أس���اس المس���ئولية الجنائي���ة ھ���ي حري���ة 

اHرادة وا1ختي���ار إ1 أنھ���م اختلف���وا ف���ي ال���نص التش���ريعي عل���ي م���ا يفي���د ھ���ذه النظري���ة فم���نھم 

م���ن ن���ص عل���ي ذل���ك ص���راحة وبطريق���ة مباش���رة كالمش���رع الفرنس���ي ال���ذي ن���ص ف���ي الم���ادة 

  :علي أنهمن ق العقوبات  ٨٥

1 عق���اب عل���ي م���ن يرتك���ب فع���>ً يع���ده الق���انون جريم���ة إذا ل���م يك���ن وق���ت ارتكابھ���ا "

  ".أھ>ً للتكليف و1 يكون كذلك إ1 إذا توافرت له القدرة علي اHدراك وا1ختيار

وم���ن ھ���ذه التش���ريعات م���ن ن���ص عل���ي ذل���ك بطريق���ة س���لبية ب���أن حض���ر الح���ا1ت الت���ي تمتن���ع 

  .)٣(ة كالمشرع اHيطاليفيھا قيام المسئولية الجنائي

وإن ك����ان اعت����رف  -أم����ا المش����رع المص����ري فل����م يش����ذ ع����ن اعتم����اد الق����ول بحري����ة اHرادة

  :من قانون العقوبات ٦٢والدليل أنه نص في المادة  -بالحرية المقيدة
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" 1 عق����اب عل����ي م����ن يك����ون فاق����د الش����عور أو ا1ختي����ار ف����ي عمل����ه وق����ت ارتك����اب العم����ل"

ة المقي���دة أيض���اً فاتخ���ذ ل���ذلك بع���ض الت���دابير ا1حت���رازي واعت���رف م���ن ناحي���ة أخ���رى بالجدي���

  .)١(المتفرقة، كما طبق نظام اHفراج الشرطي إذا توافرت حا1ته وكذلك نظام ا1عتياد

  

  

  المبحث الثاني

  محل المسئولية الجنائية

  ؟)فيمن يسأل جنائياً (

بحماي���ة اHنس���ان الح���ي وح���ده ھ���و مح���ل المس���ئولية الجنائي���ة كم���ا أن���ه المقص���ود ا�ول 

النص����وص العقابي����ة حت����ى ول����و ف����ي ص����ورة حماي����ة الم����ال الع����ام �ن أف����راد المجتم����ع ھ����م 

، وھ����ذه ھ����ي القاع����دة الت����ي )٢(مكون����ات ھ����ذا الش����خص ا1عتب����اري الع����ام المقص����ود بالحماي����ة

تمث���ل أح���د المب���ادئ ا�ساس���ية الت���ي تق���وم عليھ���ا السياس���ة التش���ريعية الحديث���ة، وتعليلھ���ا ب���ديھي 

ي ق���وام ال���ركن المعن���وي ورك���ن م���ن أرك���ان النظري���ة العام���ة للجريم���ة �ن اHرادة والت���ي ھ���

وعنص����ر م����ن عناص����رھا 1 تك����ون إ1 لQنس����ان وح����ده ويس����تحيل ج����د1ً وعق����>ً ت����وافر ھ����ذه 

  . )٣(اHرادة ومن ثم المسئولية الجنائية بغير اHنسان وحده

و�ن ا�ھلي����ة الجنائي����ة ھ����ي ش����رط ف����ي التكلي����ف وھ����ي مفترض����ة ل����ركن الجريم����ة 

، لم���ا يتمت���ع ب���ه م���ن عق���ل ي���درك ويفھ���م ب���ه )٤(دي والمعن���وي ف���> تت���وافر إ1 لQنس���ان فق���طالم���ا

أوام����ر ون����واھي المش����رع عب����ر القاع����دة الجنائي����ة وبالت����الي ف����> يس����تقيم ذل����ك م����ع الجم����اد أو 

  .)٥(الحيوان

كم���ا أن���ه ف���ي الح���ا1ت الت���ي تق���ع فيھ���ا جريم���ة م���ن الحي���وان 1 يك���ون مح���>ً للمس���ئولية 

ص����احبه �ن الحي����وان أداة أو آل����ة 1 تمل����ك لنفس����ھا نفع����اً و1 ض����راً وم����ن  وإنم����ا يس����أل عنھ����ا

مجن���ي علي���ه إنم���ا يك���ون فق���ط  -م���ن الناحي���ة القانوني���ة -ناحي���ة أخ���رى ف���> يك���ون ھ���ذا الحي���وان

مح���>ً لھ���ذه الجريم���ة عل���ي أس���اس أن ا1عت���داء علي���ه ھ���و اعت���داء عل���ي مل���ك الغي���ر، ولك���ن ق���د 

  !!عل يصلح �ن يكون جانياً؟يكون المجني عليه شخصاً اعتبارياً ف
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ج����دل كبي����ر ب����ين الفق����ه والقض����اء ح����ول مس����ئولية الش����خص ا1عتب����اري  -و1 ي����زال -ث����ار

الجنائي���ة وھ���ذا ھ���و ا1س���تثناء ال���ذي يتب���ع القاع���دة س���الفة ال���ذكر وس���وف نتع���رض ) المعن���وي(

لھ�����ا بش�����ئ م�����ن التفص�����يل مستعرض�����ين آراء الفرق�����اء أو آراء الفق�����ه ح�����ول ھ�����ذه المس�����ئولية 

  -:كل فريق مع بيان ا�ساس المعتبر والراجح منھم، وذلك علي النحو التاليومبررات 

  :جنائياً ) المعنوي(مسئولية الشخص ا/عتباري 

مجموع����ة م����ن ا�ش����خاص أو ا�م����وال تتمت����ع بالشخص����ية "الش����خص المعن����وي ھ����و 

ومم���ا 1 ري���ب في���ه أن المش���رع ق���د اعت���رف للش���خص المعن���وي بجمي���ع الحق���وق  )١("القانوني���ة

عت����رف بھ����ا للش����خص الطبيع����ي إ1 م����ا ك����ان م����ن ھ����ذه الحق����وق والص����فات م����ا ك����ان الت����ي ا

  . )٢(م>زماً لصفة اHنسان الطبيعية في الحدود التي يقررھا القانون

كم���ا 1ري���ب و1 ج���دال أيض���اً ف���ي أن الش���خص المعن���وي يس���أل م���دنياً س���واء مس���ئولية 

ك���ان و1 ي���زال محت���دماً ب���ين ، إ1 أن الج���دال الحقيق���ي ال���ذي )٣(تعاقدي���ة أو مس���ئولية تقص���يرية

فھ����ل يعتب����ر مس����اءلة الش����خص المعن����وي ھ����و . أھ����ل الفق����ه ھ����و ف����ي م����دى مس����ئولية جنائي����اً 

مح���ل المس���ئولية الجنائي���ة ھ���و اHنس���ان (ا1س���تثناء ال���وارد عل���ي القاع���دة العام���ة الت���ي تق���ول 

  ..أم ھذه القاعدة 1 يتصور ورود استثناءات عليھا علي اHط>ق؟) وحده

اريخ أن ف�����ي بع�����ض العص�����ور البائ�����دة كان�����ت مس�����ئولية الش�����خص وي�����ذكر لن�����ا الت�����

مرس���وماً  ١٦٧٠المعن���وي مق���ررة كم���ا ف���ي العص���ر الروم���اني وق���د ص���در ف���ي فرنس���ا ع���ام 

ب����ين إج����راءات محاكم����ة الم����دن والمقاطع����ات والق����ري جنائي����اً ويوض����ع العقوب����ات ال����واردة 

ا1متي���ازات،  عل���ي ك���ل جريم���ة، مث���ل الغرام���ة واHزال���ة للمب���اني وا�س���وار والحري���ات م���ن

إذا وردت " ش�����خص"وق�����د اس�����تقر ذات المب�����دأ ف�����ي الق�����انون اHنجلي�����زي لدرج�����ة أن كلم�����ة 

مطلق���ة وعام���ة فھ���ي عائ���دة عل���ي الش���خص الطبيع���ي والمعن���وي عل���ي الس���واء م���ا ل���م ي���نص 

  .)٤(١٨٨٩القانون علي غير ذلك وصدر تشريع بھذا المفھوم عام 

 -المس���ئولية للش���خص المعن���ويولم���ا ك���ان أھ���ل الفق���ه ق���د اختلف���وا ح���ول تق���دير ھ���ذه 

ب���ين مؤي���د ومع���ارض وفري���ق ثال���ث يح���اول الت���رجيح ب���ين الف���ريقين،  -ف���ي العص���ر الح���ديث
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ولك���ل فري���ق حجج���ه ومبررات���ه الت���ي يس���تبد عليھ���ا ف���ي ت���دعيم مذھب���ه، فيمض���ي لزام���اً علين���ا 

  :أن نطرح تلك اGراء المختلفة حول ھذا ا�مر من خ>ل المطالب الث>ثة التالية

ع�����دم ج�����واز مس�����اءلة (إنك�����ار ا1س�����تثناء عل�����ي قاع�����دة مح�����ل المس�����ئولية : �ولالمطل�����ب ا

  )الشخص المعنوي جنائياً 

  ا/ولالمطلب 

  ا/عتراف با/ستثناء علي قاعدة محل المسئولية

  )جواز مساءلة الشخص المعنوي جنائياً (

  . الترجيح بين ا1تجاھين وموقف الشارع منھا: المطلب الثالث

  المطلب ا�ول

  ا1ستثناء علي قاعدة محل المسئوليةإنكار 

  )عدم جواز مساءلة الشخص المعنوي جنائياً (

1 يعت���رف ھ���ذا ال���رأي إ1 بقاع���دة أن اHنس���ان وح���ده ھ���و مح���ل المس���ئولية الجنائي���ة وبالت���الي 

ف����> يج����وز إس����ناد المس����ئولية الجنائي����ة للش����خص المعن����وي وذل����ك تأسيس����اً عل����ي ا1عتب����ارات 

  :التالية

في����ه إخ����>ل بمب����دأ  -مس����ئولية الش����خص المعن����وي جنائي����اً  -بھ����ذا ا1س����تثناءا1عت����راف : أو/ً 

ق���انون أساس���ي وھ���و مب���دأ شخص���ية العقوب���ة وال���ذي يق���وم عل���ي أن العقوب���ة 1 تن���زل بغي���ر م���ن 

الفع����ل اHجرام����ي ك����ركن م����ادي واHرادة اHجرامي����ة (تحقق����ت بالنس����بة ل����ه أرك����ان الجريم����ة 

لته الش����خص المعن����وي جنائي����اً حي����ث أن وھ����ذا 1 يس����تقيم قبول����ه م����ع مس����اء) ك����ركن معن����وي

توقي���ع العقوب���ة علي���ه ق���د يم���س حق���وق المس���اھمين وأص���حاب المص���الح في���ه دون أن يكون���وا 

  .)١(مساھمين في الجريمة ذاتھا

الجريم����ة 1 تق����وم إ1 عل����ي ركن����ين، رك����ن م����ادي وآخ����ر معن����وي وا�خي����ر ج����وھره : ثاني,,,,اً 

1 يتص�����ور وجودھ�����ا ف�����ي الش�����خص اHرادة وھ�����ذه اHرادة بوص�����فھا ق�����وة إنس�����انية خالص�����ة 

المعن���وي عل���ي اHط���>ق وعل���ي ھ���ذا ف���> يتص���ور إس���ناد جريم���ة للش���خص المعن���وي وإنم���ا 

تس���تند إل���ي م���ن تت���وافر في���ه اHرادة ابت���داء وھ���و اGدم���ي ال���ذي يعم���ل ف���ي خدم���ة الش���خص 

  .)٢(المعنوي
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 الق�����انون ل�����م يعت�����رف للش�����خص المعن�����وي با�ھلي�����ة القانوني�����ة إ1 لتحقي�����ق الغ�����رض: ثالث,,,,,اً 

المش���روع ال���ذي أنش���ئ م���ن أجل���ه وإذا انح���رف ع���ن ھ���ذا الھ���دف ف���> يع���د ل���ه وج���ود قانون���اً 

وبالت���الي تك���ون معاقب���ة الش���خص المعن���وي عل���ي ھ���ذا ا�س���اس يك���ون كم���ن يعاق���ب شخص���اً 

  .)١(طبيعياً علي جريمة بعد موته أي اعترافاً بالمحل في غير مكان وجوده

م���ذنب وزج���ر غي���ره فھ���ذا 1 يتص���ور تحقق���ه إذا كان���ت وظيف���ة العقوب���ة ھ���ي إص���>ح ال: رابع,,,اً 

، وم���ن ناحي���ة أخ���رى ف���إن غالبي���ة العقوب���ات الجنائي���ة غي���ر ص���الحة )٢(م���ع الش���خص المعن���وي

للتطبي����ق عل����ي الش����خص المعن����وي 1س����تحالة ذل����ك فل����يس لھ����ا ا�جس����ام الت����ي تس����جن و1 

  .)٣(الرؤوس التي تشنق

  :ائج منھاوتجدر ا�شارة إلي أن اعتماد ھذا الرأي يترتب عليه عدة نت

أن���ه 1 يمك���ن إقام���ة ال���دعوى الجنائي���ة ض���د الش���خص المعن���وي، كم���ا س���وف تتع���دد العقوب���ات 

بتح���دد فاعليھ���ا ال���داخلين ف���ي تك���وين الش���خص المعن���وي وھ���ذا يعن���ي توقي���ع عقوب���ة مس���تقلة 

عل���ي ك���ل عض���و م���ن ا�عض���اء، كم���ا إذا حك���م عل���ي أح���د ا�عض���اء ال���داخلين ف���ي تك���وين 

وج���ه أن يس���أل عنھ���ا الش���خص المعن���وي ب���ل يس���أل عنھ���ا  الش���خص المعن���وي بغرام���ة م���ا ف���>

  .)٤(الشخص الطبيعي الذي ارتكب المخالفة الموجبة لھا

ول��م يرتض��ي أنص��ار ھ��ذا ال��رأي إ1 م��ا تق��دم ح��ول مس��ئولية الش��خص المعن��وي جنائي��ا وع��دم 

جوازھ����ا كقاع����دة عام����ة واس����تثنوا م����ن ذل����ك حال����ة ن����ص الق����انون ص����راحة ع����ن مس����ئولية 

جريم���ة أو ج���رائم معني���ة وإذا ل���م يوج���د ھ���ذا ال���نص تك���ون القاع���دة الش���خص المعن���وي ع���ن 

، وم����ن ا�مثل����ة ال����واردة )٥(ھ����ي الحاكم����ة م����ن حي����ث 1 مس����ئولية جنائي����ة للش����خص المعن����وي

م ١٩٤٥لس���نة  ٩٥م���ن المرس���وم بق���انون رق���م  ٥٨عل���ي ھ���ذا ا1س���تثناء نص���ت علي���ه الم���ادة 

  :والخاص بشئون التموين والتي تنص علي

تك����ون الش�����ركات والجمعي����ات والھيئ�����ات مس����ئولية بالتض�����امن م����ع المحك�����وم علي����ه بقيم�����ة "

  ". الغرامة والمصاريف
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  المطلب الثاني

  إقرار ا/ستثناء علي قاعدة محل المسئولية

  )جواز مساءلة الشخص المعنوي جنائياً (

عل���ي الجان���ب اGخ���ر فق���د تبن���ي فري���ق م���ن الفقھ���اء م���ذھب ج���واز مس���اءلة الش���خص 

جنائي�����اً مس�����تندين عل�����ي مب�����ررات وحج�����ج تتض�����من ب�����ين ثناياھ�����ا رفض�����اً ونق�����داً  المعن�����وي

  :لمبررات ا1تجاه السابق ومن ھذه المبررات والحجج ما يلي

للش����خص المعن����وي وج����ود حقيق����ي وإرادة واقعي����ة ول����يس مج����رد مج����از و1 وج����وده : أو/ً◌ُ 

ف���ي أي عق���د  افتراض���ياً وھ���ذا الوج���ود وتل���ك اHرادة ھ���ي الت���ي تمكن���ه م���ن أن يص���بح طرف���اً 

مش���روع وأھ���>ً للت���داعي وتحم���ل المس���ئولية ع���ن الفع���ل الض���ار، كم���ا أن���ه ل���يس ص���حيحاً ب���أن 

، �ن إنك���ار إرادة )١(الش���خص المعن���وي 1 إرادة ل���ه وھ���ذا م���ا يقتض���يه منط���ق نظري���ة الحقيق���ة

  .)٢(الشخص المعنوي تعني استحالة دخوله طرفاً في عقد وتحمله مسئولية الفعل الضار

ص���حيحاً أن تج���اوز الش���خص المعن���وي الغ���رض ال���ذي إنش���ئ م���ن أجل���ه يعن���ي ل���يس : ثاني,,,اً 

اص���طدامه بمب���دأ التخص���ص واعتب���اره 1 وج���ود ل���ه قانون���اً وبالت���الي مس���اءلته جنائي���اً ل���يس ل���ه 

مح���ل وذل���ك �ن تج���اوز الش���خص المعن���وي ھ���ذا الغ���رض بتص���رف م���ا 1 يعن���ي أن���ه أض���حي 

محق����ق وم����ن ث����م يمك����ن  غي����ر موج����ود ب����ل فق����ط عمل����ه ص����ار غي����ر مش����روع وإنم����ا وج����وده

  .)٣(مساءلته جنائياً 

1 مس���اس بمب���دأ شخص���ية العقوب���ة كم���ا ي���دعي منك���ري المس���ئولية الجنائي���ة للش���خص : ثالث,,,اً 

المعن����وي وذل����ك �ن المس����اس تحق����ق فق����ط إذا وقع����ت العقوب����ة مباش����رة عل����ي غي����ر المس����ئول 

يرتبط���ون ع���ن الجريم���ة، أم���ا إذا وقع���ت علي���ه كمس���ئول عنھ���ا وتع���دت آث���ار العقوب���ة إل���ي م���ن 

ب��ه وھ��ذا 1 غي��ر مب��دأ شخص��ية العقوب��ة �ن ھ��ذه اGث��ار 1 تن��تج ع��ن العقوب��ة نفس��ھا بق��در م��ا 

تن���تج ع���ن الع>ق���ة القانوني���ة الت���ي ت���ربط بي���ت م���ن وقع���ت علي���ه العقوب���ة وم���ن تع���دت إلي���ه 

  .)٤(آثارھا
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وأخي����راً ف����إن الق����ول ب����أن العقوب����ات الجنائي����ة الموض����وعة ل`ش����خاص الطبيعي����ين 1 : رابع,,,,اً 

  :لح تطبيقھا علي ا�شخاص المعنوية فھذا مردود عليه من ناحيتينيص

م����ن ناحي����ة أول����ي ھ����ذا الق����ول 1 ينطب����ق عل����ي المص����ادرة أو الغرام����ة الت����ي يص����لح تطبيقھ����ا 

عل���ي الش���خص المعن���وي لم���ا ل���ه م���ن ذم���ة مالي���ة مس���تقلة، وم���ن ناحي���ة أخ���رى ف���إذا كان���ت 

للتطبي���ق عل���ي الش���خص المعن���وي ف���إن العقوب���ة الس���البة للحي���اة أو الحري���ة 1 تص���لح بطبيعتھ���ا 

لھ����ا م����ا يقابلھ����ا، فاHع����دام كعقوب����ة س����البة للحي����اة للش����خص الطبيع����ي يقابلھ����ا الح����ل بالنس����بة 

  .)١(للشخص المعنوي، وكذلك الحبس أو السجن يقابلھما الوضع تحت الحراسة

كم���ا أن الق���ول ب���أن العقوب���ة ل���ن تحق���ق غرض���ھا بالنس���بة للش���خص المعن���وي م���ردود علي���ه ب���أن 

قوب�����ة س�����تجعل الق�����ائمين عل�����ي أم�����ر الش�����خص المعن�����وي أكث�����ر حرص�����اً عل�����ي ا1لت�����زام الع

ب�����القوانين والل�����وائح تج�����اه الدول�����ة وتج�����اه الغي�����ر، كم�����ا أن العقوب�����ة ق�����د 1 تحق�����ق نتيجتھ�����ا 

  . )٢(والغرض منھا بالنسبة للشخص الطبيعي إذا ما كان غالب عليه التكوين اHجرامي

  المطلب الثالث

  ا�قرارالترجيح بين ا�نكار و

  وموقف الشارع من المذھبين 

  :الترجيح بين المذھبين: أو/ً 

ال���رأي ال���راجح ف���ي الفق���ه والس���ائد ف���ي القض���اء والتش���ريع ھ���و ع���دم مس���اءلة الش���خص 

  . المعنوي جنائيا، لكن ربما ليس لذات ا�سباب التي أوردھا أصحاب

حاس���مة كإنك���ار  ال���رأي ا�ول �نھ���ا فض���>ً عل���ي أنھ���ا أس���باب غي���ر دقيق���ة فھ���ي أيض���اً غي���ر

ولك����ن ع����دم ا1عت����راف . وج����ود اHرادة للش����خص المعن����وي أو المس����اس بمب����دأ التخص����ص

يرتك��ز إل��ي ركي��زتين يم��ث>ن عقب��ة أم��ام مس��اءلة الش��خص المعن��وي جنائي��اً، أولھم��ا، أن��ه م��ن 

المب����ادئ المس����لم بھ����ا ف����ي الق����انون ع����دم مس����اءلة شخص����ين عل����ي جريم����ة واح����دة دون أن 

لجنائي����ة وھ����ذا م����ا 1 يتص����ور تحقق����ه ب����ين الش����خص المعن����وي ت����رطبھن رابط����ة المس����اھمة ا

وممثل����ه الش����خص الطبيع����ي، وثانيھم����ا أن العقوب����ة باعتبارھ����ا ن����وع م����ن التربي����ة تس����تھدف 

إص����>ح المحك����وم علي����ه ب����انتزاع الخط����ورة الكامن����ة ف����ي شخص����ه عل����ي المجتم����ع وھ����ذا 1 

  .)٣(حقق غرضھايتحقق في مساءلة الشخص المعنوي جنائياً بما يعني أن العقوبة لن ت

                                                            

(
3
)�/" �D��  E��� �'� � P��� �����#34.  

(
!
) � / �%������
� ��
� H.�/ �D��  E��� �'�����
� ����
� ��. "@6.  

(
6
)  '����;, ������� ��;7����
� �%�����	�
� "������[
 �����*���
� ��
�*��� �
� �����7�& '���, �'/������ �������� �������� �����;7�

 ��� ���� !63" �!@C" �'� � P��� ����� ��;7� �#3@.  



- ٢٥  - 

ولك���ن للمجتم���ع تج���اه ا�ش���خاص المعنوي���ة ح���ق اس���تخدام الوس���ائل ال>زم���ة لحماي���ة مص���الحه 

تج���اه ا�ش���خاص المعنوي���ة الت���ي تنح���رف ع���ن الص���راط الق���انوني بغ���ض النظ���ر ع���ن إنك���ار 

فل���ه اتخ���اذ الت���دابير واHج���راءات ال>زم���ة لتحقي���ق الغ���رض . المس���ئولية تج���اه تل���ك ا�ش���خاص

وم���ن توقيعھ���ا كح���ل الش���خص المعن���وي أو مص���ادرة أموال���ه وخط���ر نش���اطه ذات���ه م���ن العقوب���ة 

  . )١(ووضعه تحت الحراسة

  :موقف الشارع من المذھبين: ثانياً 

القض����اء بمس����ئولية الش����خص المعن����وي  -بك����ل تأكي����د -ل����م يس����لم الق����انون وم����ن بع����ده

الجنائي����ة اللھ����م إ1 م����ا ن����ص علي����ه الق����انون ص����راحة ب����إقرار ھ����ذه المس����ئولية ف����ي بع����ض 

ا1ت لك���ن ب���دون ھ���ذا ال���نص تبق���ي القاع���دة ھ���ي إنك���ار مس���ئولية الش���خص المعن���وي جنائي���اً الح���

وم���ن العقوب���ات ال���واردة ف���ي ھ���ذا الش���أن تج���اه الش���خص المعن���وي عل���ي س���بيل المث���ال إغ���>ق 

المح���ل الم���دار ب���دون ت���رخيص، أو مص���ادرة الم���ال ال���ذي تع���د حيازت���ه جريم���ة أو ھ���دم بن���اء 

  .)٢(ناء أو المال مملوكاً لشخص معنويبدون ترخيص ولو كان المحل أو الب

 -المس���ئولية الجنائي���ة ف���ي ج���رائم ال���دعارة -وفيم���ا يخ���ص موض���وع البح���ث الخ���اص

م عل����ي المح����ال ١٩٦١لس����نة  ١٠فق����د ن����ص المش����رع ف����ي الم����ادة الثامن����ة م����ن الق����انون رق����م 

  .)٣(المفتوحة أو المدارة للدعارة ومصادرة أناثھا وأمتعتھا

القض����اء الفرنس����ي عل����ي أن����ه 1 مس����ئولية عل����ي وف����ي جان����ب القض����اء فق����د اس����تقر 

  .)٤(الشخص المعنوي إ1 في حدود نص عليھا القانون صراحة علي سبيل ا1ستثناء

  :وفي القضاء المصري فقد قضت محكمة النقض في قضاء لھا

ا�ص���ل أن ا�ش���خاص ا1عتباري���ة 1 تس���أل جنائي���اً عم���ا يق���ع م���ن ممثليھ���ا ع���ن ج���رائم أثن���اء "

  . )٥("، علي أن الذي يسأل ھو مرتكب الجريمة منھم شخصياً قيامھم بأعمالھما
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  المبحث الثالث

  شروط المسئولية الجنائية

المس�����ئولية الجنائي�����ة كم�����ا ق�����دمنا ھ�����ي ج�����وھر ال�����ركن المعن�����وي وج�����وھر ا�خي�����ر 

وم���ن ث���م 1ب���د م���ن ت���وافر ش���روط معين���ة ف���ي ھ���ذه اHرادة حت���ى يقي���د بھ���ا " اHرادة اHجرامي���ة"

عليھ����ا ال����ركن المعن����وي وم����ن بع����ده المس����ئولية الجنائي����ة، وبالت����الي نس����تطيع أن قانون����اً ليق����وم 

  .)١(نقول إجما1ً أن شروط قيام المسئولية الجنائية ھي شروط اعتداد القانون باHرادة

ومعل����وم أن الق����انون 1 يعت����د إ1 ب����اHرادة الح����رة الت����ي يك����ون ص����احبھا ق����ادر عل����ي التميي����ز 

عتي����اد ب����اHرادة قانون����اً ش����رطان وھم����ا ش����رط قي����ام وا1ختي����ار وم����ن ث����م ف����إن ش����روط ا1

  :المسئولية الجنائية وھي

  شرط اHدراك والتمييز: أو/ً 

  شرط حرية ا1ختيار : ثانياً 

  :وسنتناولھا علي التوالي

  شرط التمييز وا�دراك : أو/ً 

المق��درة عل��ي فھ��م ماھي��ة الفع��ل وطبيعت��ه وتوق��ع اGث��ار الت��ي م��ن ش��أنه "التميي��ز ھ��و 

، أي ام���ت>ك الج���اني وھ���و مق���دم عل���ي ارتك���اب الفع���ل اHجرام���ي معرف���ة طبيع���ة )٢("اإح���داثھ

الفع���ل المق���دم علي���ه وماھيت���ه وكيان���ه وعناص���ره وخص���ائص، والنت���ائج واGث���ار المترتب���ة عل���ي 

  .ارتكابه وبھذا المعني يتصل اHدراك بماديات الجريمة ومدى إلمام الجاني بعناصرھا

العقلي���ة الت���ي تؤھ���ل الش���خص وتجعل���ه ق���ادراً عل���ي العل���م با�ش���ياء الملكي���ة : "أم���ا اHدراك فھ���و

  .)٣("ومعرفتھا واHحاطة بكل ا�حداث والتمييز بينھا والعلم بعواقبھا

وق�����د 1 يختل�����ف المعن�����ي الق�����انوني ل�����Qدراك والتميي�����ز فك>ھم�����ا ألف�����اظ ذات مع�����اني 

ھ����ا والت����ي تعن����ي متداخل����ة ق����د ي����ؤدي أح����دھما معن����ي اGخ����ر إ1 أنھ����ا يختل����ف ع����ن اHرادة ذات

الق����درة النفس����ية الت����ي يس����تطيع م����ن خ>لھ����ا أن ي����تحكم الش����خص ف����ي نش����اطه العض����وي أو "

  .)٤("الذھني ويسيطر عليه بحيث يكون باستطاعته أن يسلك سلوكاً إيجابياً أو سلبياً 
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وعل���ي ھ���ذا ا�س���اس ف���اHدراك والتميي���ز ھ���و ق���درة الج���اني عل���ي معرف���ة الفع���ل المق���دم 

باس����تثناء التكيي����ف الق����انوني للفع����ل 1س����تحالة تحص����يل ذل����ك ل����دي علي����ه م����ن جمي����ع جوانب����ه 

جمي����ع الن����اس م����ن ناحي����ة، وم����ن ناحي����ة أخ����رى ف����العلم بق����انون العقوب����ات مفت����رض وك����ذلك 

  . )١(التكييف المستخلص منه ل`فعال الواردة فيه

  :شرط حرية ا/ختيار: ثانياً 

وبق���ول  )٢("هتوجي���ه ال���نفس إل���ي عم���ل مع���ين وا1متن���اع عن���"تعن���ي حري���ة ا1ختي���ار 

، أي ھ���ي ام���ت>ك )٣("مق���درة الج���اني عل���ي تحدي���د الوجھ���ة الت���ي تتخ���ذھا إرادت���ه"آخ���ر ھ���ي 

ناحي���ة التعبي���ر ع���ن إرادات���ه بتوجيھھ���ا ناحي���ة ارتك���اب الفع���ل اHجرام���ي  -الج���اني -الش���خص

  ...دون أن تتدخل في ھذه اHرادة أية مؤثرات داخلية أو خارجية

ر المعت���د بھ���ا كأح���د ش���رطي اHرادة وم���ن ث���م وتج���در اHش���ارة إل���ي أن حري���ة ا1ختي���ا

المس���ئولية الجنائي���ة ليس���ت حري���ة مطلق���ة ب���ل ھ���ي حري���ة مقي���دة لكونھ���ا رھن���اً بالعوام���ل الت���ي 

أحاط���ت بالج���اني وق���ت ارتكاب���ه للفع���ل المج���رم قانون���اً وم���دى م���ا تركت���ه ل���ه ھ���ذه العوام���ل م���ن 

  . حرية تصرف وتحكم في تصرفاته

  : وافرة أمرينويشترط /عتبار حرية ا/ختيار مت

إمك��ان الفع��ل بحي��ث إذا ك��ان الفع��ل ف��ي ح��د ذات��ه مس��تحي>ً ف��> مح��ل للمس��اءلة عل��ي : أولھم,,ا

  .فعل يستحيل تحققه

ت���وافر الب���دائل المتع���ددة أم���ام الج���اني حت���ى يك���ون لدي���ه الق���درة عل���ي اختي���ار أح���د : وثانيھم,,,ا

  .)٤(ھذه البدائل والذي سيعد بعد اختياره فع>ً إجرامياً في حقه

  :ا تنتفي حرية ا1ختيار بنوعين من ا�سبابكم

أس����باب خارجي����ة ك����اHكراه أو حال����ة الض����رورة وأس����باب داخلي����ة متص����لة بش����خص الج����اني 

  .)٥(وقت ارتكابه الفعل اHجرامي كحالته النفسية أو العقلية
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  المبحث الرابع

  درجات المسئولية الجنائية

الح���ديث ع���ن درج���ات المس���ئولية الجنائي���ة يعن���ي الح���ديث ع���ن تط���ور فك���رة الخط���أ 

، بع���د أن كان���ت دع���ائم المس���ئولية الجنائي���ة تق���وم عل���ي )١(وا1عت���اد بھ���ا ف���ي ال���ركن المعن���وي

  .)٢(ماديات الجريمة دونما نظر إلي عمد أو خطأ

 وبع����د دخ����ول فك����رة الخط����أ ف����ي العل����م الجن����ائي الح����ديث ب����إن النظ����ر إل����ي اHرادة

المتجھ���ة إل���ي الس���لوك اHجرام���ي طواعي���ة وتحقي���ق النتيج���ة غي���ر المش���روعة توص���ف فعلتھ���ا 

بالجريم���ة العمدي���ة، واHرادة الت���ي 1 يس���تجب إل���ي تحقي���ق ذات النتيج���ة وإنم���ا تتحق���ق رغم���اً 

  .)٣(عنھا دون السعي إليھا توصف فعلتھا بأنھا جريمة غير عمدية

وإنم���ا تفرق���ه ب���ين الخط���أ العم���دي والخط���أ  وتل���ك القس���مة 1 تحج���ب ع���ن اHرادة ص���فة الخط���أ

  .غير العمدي

) أو1ً (وعل����ي ھ����ذا س����وف نتن����اول درج����ات المس����ئولية الجنائي����ة ف����ي الخط����أ العم����دي 

  ).ثانياً (ودرجات المسئولية الجنائية في الخطأ الغير عمدي 

  : درجات المسئولية الجنائية في الخطأ العمدي: أو/ً 

م����ا اس����تثني ب����نص ص����ريح، وھ����ذا يعن����ي أن الخط����أ ا�ص����ل أن تك����ون الج����رائم عمدي����ة إ1 

، وھ���ذا ھ���و )٤(العم���دي ھ���و اتج���اه إرادة الج���اني إل���ي مخالف���ة أوام���ر المش���رع أو إتي���ان نواھي���ه

التعري���ف الفقھ���ي المس���تنبط م���ن أحك���ام القص���د الجن���ائي �ن المش���رع المص���ري ش���أنه ش���أن 

ممث���ل للخط���أ العم���دي، معظ���م التش���ريعات الجنائي���ة ل���م يض���ع تعريف���اً مح���دداً للقص���د الجن���ائي ال

ف����ي ) ٣٨(ف����ي الم����ادة  -عل����ي خ����>ف ذل����ك نج����د المش����رع اHم����اراتي ق����د وض����ع تعريف����اً ل����ه

  : فقرتھا ا�ولي من قانون العقوبات ا1تحادي
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يت���وافر العم���د باتج���اه إرادة الج���اني إل���ي ارتك���اب فع���ل أو امتن���اع ع���ن فع���ل مت���ي ك���ان ھ���ذا "

إح����داث نتيج����ة مباش����رة أو أي����ة نتيج����ة  ا1رتك����اب أو ا1متن����اع مجرم����اً قانون����اً وذل����ك بقص����د

  ".أخرى مجرمة قانوناً يكون الجاني قد توقفھا

وم����ن ھ����ذا التعري����ف يتض����ح أن ركن����ي القص����د الجن����ائي ھ����ي العل����م واHرادة، عل����م 

الج���اني ب���أن م���ا يق���دم علي���ه م���ن فع���ل أو يمتن���ع ع���ن فع���ل يع���د س���لوكاً غي���ر ق���انوني وھ���ذا عل���م 

قانون���اً إل���ي تحقي���ق النتيج���ة اHجرامي���ة، وعل���ي ھ���ذا مفت���رض واتج���اه اHرادة الح���رة المعتب���رة 

ف���إن القص���د الجن���ائي 1 يتخ���ذ فق���ط ص���ورة القص���د المباش���ر لتحقي���ق النتيج���ة، ب���ل ق���د يك���ون 

  .احتمالياً وعاماً وخاصاً ومحدود وغير محدود وبسيط ومع سبق اHصرار

وعل���ي ھ���ذا ف���إن درج���ة المس���ئولية الجنائي���ة ف���ي الخط���أ العم���دي تختل���ف ف���ي ص���ورة 

قص����د الجن����ائي المباش����ر ع����ن القص����د الجن����ائي ا1حتم����الي إ1 إذا ن����ص المش����رع ص����راحة ال

عل���ي مس���اواتھما وھ���ذان ھم���ا أعل���ي درج���ات المس���ئولية الجنائي���ة مرتب���ة يليھم���ا ب���اقي ص���ور 

  .)١(القصد الجنائي

  :درجات المسئولية الجنائية في الخطأ غير العمدي: ثانياً 

للفق�����ه دون الق�����انون والقض�����اء عل�����ي عك�����س الخط�����أ العم�����دي ال�����ذي ت�����رك تعريف�����ه 

  :تصدت محكمة النقض المصرية إلي تعريف الخطأ غير العمدي، وعرفته بأنه

تص���رف الش���خص تص���رفاً 1 يتف���ق والحيط���ة الت���ي تقض���ي بھ���ا ظ���روف الحي���اة العادي���ة، فھ���و "

عي����ب ف����ي مس����لك اHنس����ان 1 يأتي����ه الرج����ل الع����ادي المتبص����ر ال����ذي أحاط����ت ب����ه ظ����روف 

  .)٢("التي أحاطت بالمسئولخارجية مماثلة للظروف 

وھ���ذا يعن���ي أن الخط���أ غي���ر العم���دي ھ���و إخ���>ل الج���اني بواجب���ات الحيط���ة والض���رر 

ف����ي تص����رفاته وس����لوكه والت����ي يلت����زم بھ����ا الش����خص المعت����اد ف����ي ذات الظ����روف الت����ي ك����ان 

ويتض���ح م���ن ھ���ذا التعري���ف أن ج���وھر الخط���أ غي���ر . عليھ���ا الج���اني ف���ي اختراق���ه لھ���ذا ا1لت���زام

  .)٣(ل بالتزام عام يفرضه القانون وھو ا1لتزام بالحيطة والضررالعمدي ھو إخ>
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وج���دير بال���ذكر أن تح���ريم الخط���أ غي���ر العم���دي يحت���اج إل���ي ن���ص ص���ريح م���ن المش���رع �ن 

ا�ص����ل أن الجريم����ة عمدي����ة وس����كوت المش����رع ع����ن بي����ان ص����ورة ال����ركن المعن����وي ف����ي 

  .)١(جريمة ما معناه أنه تطلب القصد الجنائي فيھا

  :صور الخطأ غير العمدي 1 تخرج من إحدى الصور التالية وعلي ھذا فإن

  ا�ھمال وعدم ا/نتباه: الصورة ا)ولي

وتش���مل الح���ا1ت الت���ي يق���ف فيھ���ا الج���اني موقف���اً س���لبياً أدي إل���ي ح���دوث النتيج���ة اHجرامي���ة، 

حال���ة ح���ارس المن���زل ال���ذي يعم���ل ف���ي ص���يانته فينھ���ار وتص���يب س���كانه ب���ا�ذي فيقت���ل "مث���ل 

، وح����ائز الحي����وان الخط����ر ال����ذي 1 يتخ����ذ احتياط����ات )٢("س����ائرھم بج����راح بعض����ھم ويص����يب

  .)٣(كافيه لحبسه ومنع أذاه عن الناس

  :الرعونة: الصورة الثانية

الرعون���ة ھ���ي س���وء التق���دير ونق���ص المھ���ارة أو الجھ���ل بم���ا يج���ب العل���م ب���ه، وم���ن الح���ا1ت 

أن يص��يب أح��د المعب��رة ع��ن ص��ورة الرعون��ة أن يلق��ي ش��خص حج��راً م��ن بن��اء غي��ر متوق��ع 

، وقائ���دة الس���يارة ال���ذي يغي���ر اتجاھ���ه فج���أة )٤(ف���إذا ب���ه ين���ال شخص���اً م���ن الم���ارة ف���ي الطري���ق

، وك�����ذلك الطبي�����ب ال�����ذي يج�����ري عملي�����ة )٥(دون أن يش�����به الم�����ارة فيص�����دم شخص�����اً م�����نھم

  .)٦(جراحية غير مستعين بطبيب للتخدير

  :عدم ا/حتياط والتحرز: الصورة الثالثة

إق���دام الج���اني عل���ي فع���ل م���ن ا�فع���ال الخطي���رة والمتوق���ع نتائجھ���ا تتمث���ل ھ���ذه الص���ور ف���ي 

ع���ادة دون أن يحت���اط لنفس���ه للحيلول���ة دون وق���وع النتيج���ة المتوفق���ة مس���بقاً، ومث���ال ذل���ك م���ن 

يق���ود س���يارة بس���رعة تتج���اوز الس���رعة المس���موح بھ���ا قانون���اً و1 تس���مح بھ���ا ظ���روف الح���ال 

يس���لمه إل���ي ص���غير الس���ن أو ض���عيف ، وك���ذلك ص���احب الحي���وان الخط���ر ال���ذي )٧(وم>بس���اته

  . )٨(البدن
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  :مخالفة القوانين واللوائح: الصورة الرابعة

يطل���ق عل���ي ھ���ذه الص���ورة الخط���أ الخ���اص حت���ى تتمي���ز ع���ن الخط���أ الع���ام وال���ذي يش���مل كاف���ة 

ص���ور الخط���أ غي���ر العم���دي الس���ابقة، ويج���ب أن تت���وافر ف���ي ھ���ذه المخالف���ة أرك���ان الجريم���ة 

ببية ب���ين الفع���ل الخ���اطئ والنتيج���ة المع���دة قانون���اً جريم���ة غي���ر غي���ر العمدي���ة وأھم���ا ع>ق���ة الس���

  .)١(عمدية

وج���دير بال���ذكر أن لف���ظ ال>ئح���ة يتس���ع ليش���مل ك���ل القواع���د اGم���رة ال���واردة ف���ي الق���انون م���ن 

  .)٢(نصوص قانون العقوبات وحتى التعليمات اHدارية العادية

بق����ي أن نب����ين درج����ات وبع����د أن بين����ا الص����ور الت����ي 1 يخ����رج عنھ����ا الخط����أ غي����ر العم����دي 

المس���ئولية الجنائي���ة ف���ي ھ���ذا الخط���أ، والت���ي تتف���اوت بحس���ب ن���وع وجس���امة الخط���أ ب���ين خط���أ 

جس���يم وخط���أ يس���ير والل���ذان اختل���ف حولھم���ا الفق���ه ف���ي م���دى ج���واز المس���اءلة الجنائي���ة عل���ي 

  :أحدھما 1سيما الخطأ الجسيم دون اGخر أو ك>ھما معاً، وذلك علي النحو التالي

ي�����ري أص�����حاب ھ�����ذا ا1تج�����اه أن الق�����انون الجن�����ائي يج�����ب أ1 يعت�����رف إ1 : ولا/تج,,,,,اه ا)

بالخط���أ الجس���يم دون الخط���أ اليس���ير ال���ذي تق���وم ب���ه المس���ئولية المدني���ة، وھ���و المب���دأ المختص���ر 

وق���د ق���ال ب���ه جمھ���ور م���ن الفق���ه الفرنس���ي وبع���ض م���ن الفق���ه " إزدواجي���ة الخط���أ"ف���ي عب���ارة 

س����اده وص����ار مھج����وراً اللھ����م إ1 فيم����ا يخ����ص ، إ1 أن ھ����ذا ال����رأي ق����د ثب����ت ف)٣(المص����ري

  .)٤(السلطة التقديرية للقاضي في حالة التفرقة بين الخطأ الجسيم واليسر

وھ���و ال���رأي ال���راجح ف���ي الفق���ه الفرنس���ي والمص���ري واس���تقر علي���ه القض���اء : ا/تج,,,اه الث,,,اني

 وھ���و ال���ذي يعتم���د عل���ي وح���دة الخط���أ ب���ين المفھ���وم الجن���ائي )٥(م١٩١٢الفرنس���ي من���ذ ع���ام 

والم����دني لوح����دة جوھرھم����ا وعل����ي ھ����ذا تك����ون المس����ئولية الجنائي����ة قائم����ة س����واء إن كان����ت 

  .)٦(درجة الخطأ غير العمدي جسيمة أو يسيرة
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  المبحث الخامس

  موانع المسئولية الجنائية

موان���ع المس���ئولية تعن���ي ت���وافر حال���ة م���ن الح���ا1ت الت���ي تجع���ل اHرادة متج���ردة م���ن 

1 يك����ون الش����خص ص����احب ھ����ذه اHرادة ص����الحاً لتحمي����ل تبع����ت قيمتھ����ا القانوني����ة وبالت����الي 

  .)١(الفعل الذي ارتكبه والذي يعد في نظر القانون جريمة

وبھ����ذا المعن����ي ف����إن موان����ع المس����ئولية الجنائي����ة 1 تعن����ي رف����ع ص����فة التج����ريم ع����ن 

الفع���ل المرتك���ب، فيبق���ي الفع���ل المرتك���ب جريم���ة ولكن���ه تمتن���ع مس���اءلة ص���احبه  لت���وافر حال���ة 

1ت موان����ع المس����ئولية، وإذا امتنع����ت المس����ئولية امتن����ع بالض����رورة توقي����ع العقوب����ة، م����ن ح����ا

ودون اHخ�����>ل بالمس�����ئولية المدني�����ة أو ح�����ق المجتم�����ع ف�����ي اتخ�����اذ الت�����دابير ال>زم�����ة تج�����اه 

  .)٢(الجاني

وموان����ع المس����ئولية تختل����ف ع����ن أس����باب اHباح����ة م����ن حي����ث أن ا�ول����ي شخص����ية 

ادات��ه غي��ر معتب��رة قانون��اً وق��ت ارتك��اب الفع��ل بس��بب لتعلقھ��ا بش��خص الج��اني ال��ذي تك��ون إر

تج����دد ھ����ذه اHرادة م����ن اHدراك أو التميي����ز أو حري����ة ا1ختي����ار أم����ا الثاني����ة ف����ذات طبيع����ة 

موض����وعية تتص����ل بالفع����ل اHجرام����ي ذات����ه حي����ث تزي����ل التكيي����ف غي����ر المش����روع للفع����ل 

  .)٣(وركن الجريمة الشرعي

بنص����وص ص����ريحة ف����ي ق����انون  وق����د ح����دد المش����رع المص����ري موان����ع المس����ئولية

وال�����ذي حص�����ر ھ�����ذه الموان�����ع ف�����ي اHك�����راه وحال�����ة ) ٦٢، ٦١(العقوب�����ات ف�����ي الم�����ادتين 

وھ�����ي موان�����ع متص�����لة ب�����اHرادة والجن�����ون أو عاھ�����ة العق�����ل أو الغيبوب�����ة ) ٦١م(الض�����رورة 

  . الناشئة عن السكر غير ا1ختياري وھي موانع متصلة بالوعي واHدراك

وتخص����ص ) مطل����ب أول(بانع����دام أو نقص����ان اHرادة وس����وف تخص����ص للموان����ع المرتبط����ة 

  -:كالتالي...الثاني للموانع المرتبطة بانعدام الوعي واHدراك
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  المطلب ا)ول

  موانع المسئولية المترتبة علي انعدام ا�رادة أو نقصانھا

  :من قانون العقوبات المصري) ٦١(نصت المادة 

1 عق���اب عل���ي م���ن ارتك���ب جريم���ة ألج���أت إل���ي ارتكابھ���ا ض���رورة وقاي���ة نفس���ه أو غي���ره "

م��ن خط��ر جس��يم عل��ي ال��نفس عل��ي وش��ك الوق��وع ب��ه أو بغي��ره ول��م يك��ن Hرادات��ه دخ��ل ف��ي 

  ". حلوله و1 في قدرته منصه بطريقة أخرى

ك���ن وب���النظر ف���ي م���تن ال���نص يب���دو للوھل���ة ا�ول���ي أن الم���ادة تخ���ص حال���ة الض���رورة فق���ط ول

الحقيق�����ة أن ال�����نص يش�����مل أيض�����اً حال�����ة اHك�����راه المعن�����وي باعتب�����اره ص�����ورة م�����ن ص�����ور 

الض��رورة، أم��ا اHك��راه الم��ادي ف��> يحت��اج إل��ي ال��نص علي��ه لوض��وح أحكام��ه بم��ا يغن��ي ع��ن 

  . )١(حاجة المشرع للنص عليه صراحة

1 : "عل����ي أن����ه ٢/٢وف����ي النص����وص المقابل����ة ن����ص ق����انون العقوب����ات ا1تح����ادي ف����ي الم����ادة 

وك���ذلك نص���ت " يس���أل جنائي���اً م���ن الج���ئ إل���ي ارتك���اب جريم���ة بس���بب إك���راه م���ادي أو معن���وي

1 يعتب���ر الش���خص مس���ئو1ً جنائي���اً إذا ك���ان ق���د إلج���ئ : "م���ن الق���انون الفرنس���ي ١٢٢/٢الم���ادة 

  ". إكراه لم يستطع مقاومته.... إلي جريمة بسبب

دام اHرادة أو نقص���انھا وم���ن ھ���ذه النص���وص يتب���ين أن موان���ع المس���ئولية المترتب���ة عل���ي انع���

ھ���ي اHك���راه الم���ادي واHك���راه المعن���وي وحال���ة الض���رورة وھ���ذا م���ا س���نتناوله ف���ي ا�ف���رع 

  :الث>ثة التالية حيث نضعھم كالتالي

  اHكراه المادي: الفرع ا�ول

  اHكراه المعنوي: الفرع الثاني

  حالة الضرورة : الفرع الثالث

  الفرع ا)ول

  ا�كراه المادي

لم���ادي ھ���و ك��ل ق���وة مادي���ة ق��د ت���دفع الش���خص إل��ي ارتك���اب جريم���ة وإرادت���ه اHك��راه ا

منعدم���ة و1 يك���ون ل���ه فيھ���ا س���وى حرك���ة مادي���ة أو عض���وية أو موق���ف س���لبي، وھ���و يق���ول 

  . )٢(آخر القوة المادية التي تمحو إرادة الفاعل لجريمة مكتملة ا�ركان
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ك����ن 1 ينف����ي إدراك����ه �ن واHك����راه بھ����ذا المعن����ي ينف����ي حري����ة اختي����ار الفاع����ل وإرادات����ه ول

المك��ره يك��ون متمتع��اً بق��واه العقلي��ة م��دركاً لفعل��ه غي��ر أن��ه مس��لوب اHرادة بفع��ل ق��وة خارج��ة 

  .)١(عن إرادته

وم���ن أمثل���ة ذل���ك اHك���راه الم���ادي إذا س���طا ل���ص عل���ي ص���راف يعم���ل لحس���اب إح���دى 

ه الش���ركات ف���أدي ذل���ك بالض���رورة إل���ي امتن���اع الص���راف ع���ن توري���د الم���الي الموج���ود لدي���

للش���ركة الت���ي يعم���ل بھ���ا ف���> يس���أل الص���راف ھن���ا ع���ن ا1خ���ت>س أو ص���يانة ا�مان���ة لت���وافر 

  .)٢(اHكراه المادي المتمثل في فعل النص

  :شروط ا/عتداد با�كراه المادي

أن تك���ون الق���وة المادي���ة الت���ي أكرھ���ت الفاع���ل عل���ي ارتك���اب الجريم���ة غي���ر متوقع���ة م���ن : أو/ً 

، مث���ال ذل���ك )٣(اس���تطاعته توقعھ���ا ومص���ار ذل���ك الش���خص المعت���ادقب���ل المك���ره وإ1 يك���ون ف���ي 

م���ن يض���بط ف���ي الطري���ق الع���ام وھ���و ف���ي حال���ة س���كر ب���ين في���ؤدي ذل���ك إل���ي ع���دم ال���ذھاب 

المحكم���ة للش���ھادة 1 يعتب���ر ذل���ك ق���وة مادي���ة أكرھت���ه ع���ن أداء الش���ھادة وبالت���الي يس���أل ع���ن 

  .)٤(جنحة ا1متناع عن أداء الشھادة

ء ب���اHكراه الم���ادي بخ���>ف ع���دم توق���ع الق���وة المادي���ة المؤدي���ة للفع���ل أن يش���ترط ل>عت���دا: ثاني,,,اً 

يك����ون م����ن المس����تحيل عل����ي الم����تھم تف����ادي ھ����ذا الفع����ل والحيلول����ة دون وقوع����ه، وذل����ك �ن 

وق���وع الق���وة المادي���ة عل���ي المك���ره م���ع ت���وافر قدرت���ه عل���ي الحيلول���ة دون ارتك���اب الفع���ل يفي���د 

  .)٥(عتبر ھذا اHكراه ماحياً لQرادةأن إرادته 1 تزال موجودة وبالتالي 1 ي

ومث���ال ذل���ك إذا ك���ان الم���تھم ق���د ق���ام بتحوي���ل عمل���ة أجنبي���ة إل���ي الخ���ارج وك���ان ينبغ���ي علي���ه 

طبق���اً للق���انون اس����تبداد البض���ائع الت���ي حول����ت عنھ���ا تل����ك العمل���ة ف���إن ارتف����اع ا�س���عار ف����ي 

  .)٦(الخارج 1 يعتبر قوة قاھرة تعصب من ا1لتزام القانوني
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  الثاني الفرع

  ا�كراه المعنوي

اHك���راه المعن���وي ھ���و عب���ارة ع���ن فع���ل ص���ادر م���ن ش���خص يترت���ب علي���ه الض���غط 

، أو )١(عل���ي إرادت���ه ش���خص آخ���ر يوجھ���ه إل���ي ارتك���اب فع���ل يع���د ف���ي نظ���ر الق���انون جريم���ة

  .)٢(ھو قوة إنسانية تستھدف نفسية شخص وتحمله علي ارتكاب فعل إجرامي

يتص����ل بحري����ة ا1ختي����ار دون اHدراك إ1 أن����ه واHك����راه المعن����وي ك����اHكراه الم����ادي 

ف���ي الحال���ة ا�ول���ي ين���تقص م���ن حري���ة ا1ختي���ار وف���ي الحال���ة الثاني���ة يع���دمھا تمام���اً كم���ا أن 

اHك����راه المعن����وي يتص����ل بنفس����ية الج����اني وف����ي جس����مه عل����ي عك����س اHك����راه الم����ادي ال����ذي 

اجئ ف���ي حال���ة يتص���ل بجس���م اHنس���ان لھ���ذا 1 يتص���ور ت���رادف الق���وة الق���اھرة والح���ادث المف���

  .)٣(توافر اHكراه المعنوي

  :ولMكراه المعنوي صورتان

الص����ورة ا�ول����ي تفت����رض أن تك����ون وس����يلة اHك����راه ھ����ي اس����تخدام العن����ف تج����اه 

  .المكره كحبس شخص أو ضربه لدفعه إلي ارتكاب الفعل الذي يعد جريمة

عن���ف والص���ورة الثاني���ة تقتص���ر فيھ���ا الوس���يلة عل���ي مج���رد التھدي���د عل���ي اس���تخدام ال

  .)٤(تجاه المكره إذا لم يقيم بتنفيذ الفعل المطلوب منه

مث���ال ذل���ك تھدي���د ش���خص بالقت���ل إذا ل���م ي���زور مح���رراً أو تھدي���د أم يخط���ف أبنھ���ا إذا 

  .لم تقدم علي ارتكاب فعل الزنا

  الفرع الثالث

  حالة الضرورة

م����ن ) ٦١(ن����ص المش����رع المص����ري عل����ي حال����ة الض����رورة ص����راحة ف����ي الم����ادة 

1 عق���اب عل���ي م���ن ارتك���ب جريم���ة ألجأت���ه إل���ي ارتكابھ���ا ض���رورة وقاي���ة : "تق���انون العقوب���ا

نفس���ه أو غي���ره م���ن خط���ر جس���يم عل���ي ال���نفس عل���ي وش���ك الوق���وع ب���ه أو لغي���ره ول���م يك���ن 

  .Hراداته دخل في حلوله و1 في قدرته منصة بطريقة أخرى

عقوب���ات  ٦٤/١ون���ص المش���رع اHم���اراتي عل���ي حال���ة الض���رورة أيض���اً ف���ي الم���ادة 

1 يس���أل جنائي���اً م���ن ارتك���ب جريم���ة ألجأت���ه إليھ���ا ض���رورة وقاي���ة نفس���ه أو مال���ه أو : دياتح���ا
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نف���س غي���ره أو مال���ه م���ن خط���ر جس���يم عل���ي وش���ك الوق���وع ول���م يك���ن Hرادات���ه دخ���ل ف���ي 

  ".حلوله

1 يس�����أل الش�����خص جنائي�����اًَ◌ إذا " ١٢٢/٧أم�����ا المش�����رع الفرنس�����ي فق�����د ن�����ص ف�����ي الم�����ادة 

عل���ي ش���خص آخ���ر أو عل���ي الممتلك���ات إذا ك���ان  تع���رض لخط���ر ق���ائم أو وش���يك عل���ي نفس���ه أو

يق���وم بعم���ل ض���روري لض���مان س���>مة ھ���ذا الش���خص أو الممتلك���ات باس���تثناء إذا م���ا كان���ت 

  ".الوسائل المستخدمة غير مناسبة لخطورة التھديد

 :تعريف حالة الضرورة

ھ����ي عب����ارة ع����ن مجموع����ة م����ن الظ����روف الخارجي����ة الت����ي تح����يط بش����خص الج����اني فتھ����دده 

  .)١(يكون أمامه للخ>ص منھا سوى ارتكاب فعل إجرامي معينبالخطر، و1 

مث���ال ذل���ك أن تغ���رق س���فينة فيتعل���ق شخص���ان بخش���بة طافي���ة ث���م تب���ين أن الخش���بة 1 تق���وى إ1 

  .)٢(علي حمل شخص واحد فيبعد أحدھا اGخر لينجو ويھلك زميله

رة والح���ادث وي>ح���ظ أن حال���ة الض���رورة ع���ادة م���ا تك���ون ولي���دة لق���وى الطبيع���ة ك���القوة الق���اھ

  .المفاجئ

 -ول>عت�����داد بت�����وافر حال�����ة الض�����رورة يس�����تلزم الق�����انون ت�����وافر ش�����روطھا أو1ً والت�����ي ھ�����ي

عقوب���ات ش���روط مرتبط���ة ب���الخطر ال���ذي يھ���دد الش���خص الم���دفوع ) ٦١(بحس���ب ن���ص الم���ادة 

، )٣(إل���ى ارتك���اب فع���ل الض���رورة وال���ذي يج���ب أن يك���ون ھ���ذا الخط���ر عل���ى ال���نفس دون الم���ال

 يك���ون مرتك���ب الجريم���ة س���بباً في���ه و1 يك���ون ف���ي اس���تطاعته دفع���ه بأي���ة وجس���يماً وح���ا1ً و1

  :طريقة أخرى، وشروط مرتبطة بفعل الضرورة ذاته، وھذا ما سوف نتناوله تباعاً 

  شروط الخطر: أو/ً 

أن يك�����ون الخط�����ر مھ�����دداً لل�����نفس والمقص�����ود ب�����النفس ال�����واردة ف�����ي ن�����ص الم�����ادة  - ١

اللص���يقة بش���خص الفاع���ل ك���الحق  مجموع���ة الحق���وق -عل���ى ال���رأي ال���راجح -الحاكم���ة

  .)٤(في الحياة وس>مة الجسم والحرية والعرض والشرف وا1عتبار
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أن يك����ون الخط����ر جس����يماً 1 يس����يراً وذل����ك عل����ى عك����س درج����ة الخط����ر المطل����وب  - ٢

توافرھ����ا ف����ي حال����ة ال����دفاع الش����رعي حي����ث 1 يش����ترط درج����ة معين����ة م����ن الجس����امة 

 .)١(حتى تكتمل صورة الدفاع الشرعي قانوناً 

وھ����ذا أم����ر ب����ديھي حي����ث أن ا�س����اس الق����انوني لحالت����ه الض����رورة ھ����و قيامھ����ا بمح����و إرادة 

الفاع���ل وھ���و يرتك���ب الفع���ل وھ���ذا م���ا1 يتف���ق ف���ي حال���ة الخط���ر اليس���ير وف���ي ھ���ذا المعن���ى 

ل���يس ف���ي ص���غر س���ن الم���تھم وإقامت���ه م���ع الم���تھم اGخ���ر : "قض���ت محكم���ة ال���نقض المص���رية

ل���و ل���م يش���ترك مع���ه ف���ي إح���راز الم���واد  وحاجت���ه إلي���ه م���ا يجع���ل حيات���ه ف���ي خط���ر جس���يم

 .)٢("المضرة

  أن يكون الخطر حا1ً  - ٣

لم���ا كان���ت مس���ئولية الج���اني تمتن���ع إذا كان���ت إرادت���ه متج���ردة م���ن قيمتھ���ا القانوني���ة المعتب���رة 

فھ���ذا يعن���ي أن يك���ون الخط���ر مخف���ق الح���دوث وح���ا1ً حت���ى يك���ون 1متن���اع المس���ئولية مح���ل 

ذا م����ا1 يت����وافر ف����ي حال����ة إذا م����ا ك����ان الخط����ر والمتثم����ل ف����ي انع����دام حري����ة ا1ختي����ار وھ����

مس���تقبلي ويك���ون تحدي���د ھ���ذا الش���رط وم���دى ت���وافره م���ن خ���>ل الس���ير الع���ادي ل`م���ور حس���ب 

، ومعن���ى حل���ول الخط���ر أن يك���ون الم���تھم ف���ي مواجھ���ة )٣(بيئ���ة الم���تھم والخب���رة الس���ائدة فيھ���ا

 .فعل لو لم يرتكب له الفعل المقابل لدفعه لتحول الخطر إلى ضرر محقق

  أ1 يكون Hرادة المتھم دخل في حلول الخطر - ٤

ومف���اد ھ���ذا الش���رط إ1 يك���ون الم���تھم ق���د أنش���أ الخط���ر عل���ى نح���و إرادي وعل���ه ھ���ذا الش���رط 

تق����وم عل����ى أس����اس أن الخط����ر المف����اجئ يفت����رض حلول����ه بم����ا 1 دخ����ل Hرادة الج����اني في����ه 

فع��ل الم��تھم، مث��ال انتق��اص لھ��ذه اHرادة وھ��ذا م��ا نيف��ي ت��وافره إذا م��ا ك��ان الخط��ر ق��د تحق��ق ب

ذل��ك م��ن ينض��م إل��ى عص��ابة م��ن المج��رمين ث��م يح��تج بع��د ذل��ك حينم��ا يرتك��ب جريم��ة معھ��م 

 .)٤(بتھديد زم>ئه له

  شروط فعل الضرورة: ثانياً 
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يش���ترط ف���ي اHعت���داد بالفع���ل ال���ذي يرتكب���ه الم���تھم كحال���ة ض���رورة طبق���اً للق���انون أن يك���ون 

الفص���ل ھ���و الوس���يلة الوحي���دة أم���ام  الفع���ل م���ن ش���أ،ه ال���تخلص م���ن الخط���ر وأن يك���ون ھ���ذا

  -:الفاعل لدفع الخطر، وذلك على النحو التالي

  أن يكون نتيجة الفعل التخلص من الخطر - ١

لم���ا كان���ت حال���ة الض���رورة قائم���ة عل���ى انتق���اص حري���ة اختي���ار وإرادة الفاع���ل بس���بب الخط���ر 

ل��ي ال��تخلص ال��ذي يھ��دد الحق��وق اللص��يقة بنفس��ه أو نف��س غي��ره ف>ب��د أن يك��ون فعل��ه ق��ادراً ع

مث���ال  )١(م���ن ھ���ذا الخط���ر، �ن اHرادة ف���ي ھ���ذه الحال���ة الزمني���ة ھ���ي مح���ل ا1عتب���ار بحالتھ���ا

ذل���ك إذا اش���تغلت الن���ار ف���ي أح���د المن���ازل فقت���ل أح���د المھ���ددين بالحري���ة الش���خص ال���ذي أش���عل 

الني����ران فل����يس ل����ه ال����دفع بامتن����اع المس����ئولية لحال����ة الض����رورة حي����ث ل����يس م����ن ش����أن فعل����ه 

 .)٢(الموت حرقاً التخلص من خطر 

  أن يكون الفعل المرتكب ھو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الخطر - ٢

أن ق���رار الم���تھم م���ن مرك���ز الش���رطة 1 "وف���ي ھ���ذا المعن���ى قض���ت محكم���ة ال���نقض المص���رية 

يس���وغ ل���ه أن ينطل���ق ف���ي الطري���ق في���دفع الم���ارين تل���ك الدفع���ة الت���ي ألق���ت ب���المجني علي���ه ف���ي 

وأن الم����تھم 1 ي����دعي أن المجن����ي علي����ه ح����اول طري����ق الس����يارة بغ����رض الطري����ق خاص����ة 

وم����ن ھ����ذا القض����اء يتض����ح المعن����ى الم����راد وھ����و إ1 يك����ون أم����ام  )٣(منع����ه أو اHمس����اك ب����ه

الفاع���ل أي���ة وس���يلة أخ���رى تمكن���ه م���ن دف���ع الخط���ر المھ���دد ل���ه دون ارتك���اب ھ���ذا الفع���ل ال���ذي 

  .يعد في نظر القانون جريمة

 

  المطلب الثاني

  علي إنعدام الوعي وا�دراكموانع المسئولية المترتبة 

كم����ا تمتن����ع المس����ئولية الجنائي����ة ف����ي حال����ة إنع����دام اHرادة أو نقص����انھا بس����بب إك����راه 

م���ادي أو معن���وي أو ت���وافر حال���ة ض���رورة، تمتن���ع ك���ذلك ف���ي حال���ة إنع���دام ال���وعي واHدراك 

للفاع����ل س����واء ك����ان م����رد ذل����ك إل����ى حداث����ة س����نه أو جنون����ه أو غيبوبت����ه الناش����ئة ع����ن س����كر 

  :عقوبات مصري ٦٢/١وھذا ما نصت عليه المادة  إضطراري
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1 عق���اب عل���ي م���ن يك���ون فاق���داً الش���عور أو ا1ختي���ار ف���ي وق���ت ارتك���اب الفع���ل لجن���ون أو "

، وفيم��ا يخ��ص حداث��ة الس��ن فق��د "عاھ��ة ف��ي العق��ل أو غيبوب��ة ناش��ئة ع��ن س��كر غي��ر اختي��اري

ق����انون  م وال����ذي ح����ل مح����ل١٩٩٦لس����نة  ١٢تن����اول ذل����ك باHض����افة ق����انون الطف����ل رق����م 

) ملغ����اة(م����ن ق����انون العقوب����ات  ٦٤م بع����د أن كان����ت الم����ادة ١٩٧٤لس����نة  ٣١ا�ح����داث رق����م 

  "تنص علي أن 1 تقام الدعوى على الصغير الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة

وم���ن ھ���ذا الع���رض يتض���ح أن موان���ع المس���ئولية المترتب���ة عل���ى إنع���دام ال���وعي اHدراك ث>ث���ة 

  :تباعاً من خ>ل ا�فرع التالية موانع وھذا ما سنتاوله

  صغر السن: الفرع ا)ول

  الجنون والعاھة العقلية: الفرع الثاني

  الغيبوبة الناشئة عن سكر إضطراي: الفرع الثالث

 الفرع ا)ول

  صغر السن

إذا كان���ت المس���ئولية الجنائي���ة تق���وم عل���ي أس���اس اHرادة وا1ختي���ار ف���إن ھ���ذه اHرادة 

ن تك����ون إ1 إذا ت����وافرت ف����ي ص����احبھا المقوم����ات ا�ساس����ية 1 تك����ون ص����حيحة كم����ا يج����ب أ

لمعرف���ة ماھي���ة ا�فع���ال وتوق���ع آثارھ���ا ونتائجھ���ا، وھ���ذا م���ا يس���مى ب���الوعي والتميي���ز ويعن���ي 

ت���وافر ق���وى ذھبي���ة ق���ادرة عل���ى تفس���ير المحسوس���ات و1 تت���وافر ھ���ذه الق���وى إ1 عن���د بل���وغ 

  .)١(اHنسان سناً معينة تعرف بسن التمييز واHدراك

 ١٢٦م والمع���دل بالق���انون رق���م ١٩٩٦لس���نة  ١٢ن التميي���ز ك���ان قب���ل ق���انون الطع���ن رق���م وس���

م س���بع س���نوات تمتن���ع المس���ئولية الجنائي���ة لم���ن ل���م يبل���غ ھ���ذا الس���ن إ1 أن���ه وبع���د ٢٠٠٨لس���نة 

 ٤٦٥والم���ادة  -٧٣إل���ى  ٦٤م���ن م���ادة  -إلغ���اء الب���اب العاش���ر م���ن ق���انون العقوب���ات المص���ري

تميي����ز وحل����ول ق����انون الطف����ل س����الف ال����ذكر مك����ان تل����ك عقوب����ات والخاص����ة بتحدي����د س����ن ال

الم����واد ص����ارت المراح����ل العمري����ة تنقس����م إل����ى أربع����ة مراح����ل متتالي����ة تختل����ف باخت>فھ����ا 

  :درجة المسئولية الجنائية من ناحية إنعقادھا أو1ً ومواجھتھا جنائياً ثانياً كالتالي

  سن الثانية عشر: المرحلة ا)ولي

لس����نة  ١٢٦م والمع����دل بالق����انون رق����م ١٩٩٦لس����نة  ١٢ن����ص ق����انون الطع����ن رق����م 

م تمتن���ع المس���ئولية الجنائي���ة للطف���ل ال���ذي ل���م يج���اوز أثن���ى عش���ر س���نة وق���ت ارتك���اب ٢٠٠٨

الجريم���ة وم���ع ذل���ك إذا ك���ان الطف���ل ق���د ج���اوز س���ن الس���ابعة ول���م يج���اوز الثاني���ة عش���ر س���نة 
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ل دون مي>دي����ة كامل����ة وص����درت من����ه واقف����ة تش����كل جناي����ة أو جنح����ة تت����ولي محكم����ة الطف����

  .غيرھا

ولھ���ا أن تحك���م بإص���دار الت���دابير ال���واردة ف���ي البن���ود .. ا1ختص���اص للنظ���ر ف���ي أم���ره

م����ن ھ����ذا الق����انون وتش����مل الت����وبيخ والتس����ليم واHي����داع ف����ي ) ١٠١م����ن الم����ادة  ٨٠٧، ٢٠١(

  "أحد المستشفيات المتخصصة أو اHيداع في أحد مؤسسات الرعاية ا1جتماعية

لدول����ة اHم����ارات العربي����ة المتح����دة نص����ت الم����ادة  وف����ي ق����انون العقوب����ات اHتح����ادي

1 تق���ام ال���دعوى الجنائي���ة عل���ى م���ن ل���م يك���ن وق���ت ارتك���اب الجريم���ة ق���د أت���م : "من���ه) ٦٢(

الس����ابعة م����ن عم����ره وم����ع ذل����ك يج����وز لجھ����ة التحقي����ق ومح����اكم ا�ح����داث أن ت����أمر باتخ����اذ 

  "ورة لذلكاHجراءات التربوية أو الع>جية المناسبة لحالة ھذا الحدث إذا رأت ضر

ويس�����تفاد م�����ن ھ�����ذه النص�����وص أن الص�����غير ال�����ذي يك�����ون دون ھ�����ذا الس�����ن وق�����ت ارتك�����اب 

الجريم����ة تمتن����ع علي����ه انعق����اد المس����ئولية الجنائي����ة دون اHخ����>ل بالمس����ئولية المدين����ة وج����واز 

إخض����اع الص����غير للت����دابير ا1حترازي����ة ع>جي����ة كان����ت أو تربوي����ة ول����و ل����م يك����ن مس����تحقاً 

  .للعقوبة

  سن الخامسة عشر: المرحلة الثانية

قب���ل أن ي���تم الطف���ل خمس���ة عش���ر عام���اً ف���ي حال���ة ارتكاب���ه لجريم���ة يك���ون ق���د ت���وافرت 

في����ه حال����ة م����ن ح����ا1ت ا1نح����راف المس����توجبة للت����دابير ا1جتماعي����ة العاجل����ة دون العق����اب 

م����ن ق����انون الطف����ل المص����ري والم����ادة ) ١٠١(، وھ����ذا ھ����و م����ا تناول����ت الم����ادة )١(الجزائ����ي

  .ات ا1تحاديمن قانون العقوب) ٦٣(

م���ن ق���انون الطف���ل المص���ري ھ���ذه الت���دابير والت���ي ) ١٠١(حي���ث ق���د ح���ددت الم���ادة 

تب���دأ ب���التوبيخ وتنتھ���ي باHي���داع ف���ي إح���دى المؤسس���ات الع>جي���ة أو التربوي���ة م���روراً بالتس���ليم 

  .واHلحاق بالتدريب والتأھيل النفسي وا1جتماعي

ي عل���ى م���ن أن أت���م الس���ابعة ول���م تس���ر: "عقوب���ات اتح���ادي فق���د نص���ت عل���ي) ٦٣(أم���ا الم���ادة 

ي�����تم ثم�����اني عش�����رة س�����نة ا�حك�����ام المنص�����وص عليھ�����ا ف�����ي ق�����انون ا�ح�����داث الجانص�����ين 

  ".والمشردين

  سنة ١٨: ١٥سن : المرحلة الثالثة

تط����وير المس����ئولية الجنائي����ة للطف����ل بتقدم����ه ف����ي العم����ر دون التخل����ي ع����ن ا�س����اس 

  .العام في تقدير المسئولية الجنائية تجاھه بحسب ا�صل
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ف����إذا م����ا ارتك����ب جريم����ة عقوبتھ����ا اHع����دام حك����م علي����ه بالس����جن، وإذا م����ا ارتك����ب جريم����ة 

م���ن ) ١٠١(عقوبتھ���ا الس���جن عوق���ب ب���الحبس م���دة 1 تق���ل ع���ن ث>ث���ة ش���ھور، حس���ب الم���ادة 

الق���انون، وم���ع ذل���ك ج���وازي للقاض���ي ف���ي حال���ة الح���بس أن يحك���م عل���ى الطف���ل باHي���داع ف���ي 

  .إحدى مؤسسات الرعاية ا1جتماعية

دام ھ���ذا ف���ي حال���ة ارتك���اب الطف���ل ال���ذي ج���اوز الخامس���ة عش���ر عام���اً م���ن عم���ره وم���ا

ف���ي حال���ة ارتكاب���ه جريم���ة عقوبتھ���ا اHع���دام أو الس���جن فم���ن ب���اب أول���ي إذا ارتك���ب الطف���ل 

جريم���ة عقوبتھ���ا الح���بس أن يك���ون للقاض���ي ج���واز الحك���م علي���ه بالت���دابير ا1جتماعي���ة ال���وارد 

انون والت���ي ھ���ي العم���ل للمنفع���ة العام���ة بم���ا 1 م���ن الق��� ١٠١م���ن الم���ادة  ٨، ٦ف���ي البن���دين 

  .يضر بمصلحة أو اHيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة

  :سن المسئولية الجنائية الكاملة: المرحلة الرابعة

ف����ي حال����ة تم����ام الش����خص ثماني����ة عش����ر عام����اً كامل����ة م����ن عم����ره تنعق����د مس����ئوليته 

اق���ب عليھ���ا الق���انون، والص���برة ف���ي الجنائي���ة الكامل���ة تج���اه أفعال���ه الت���ي ق���د تش���كل جريم���ة يع

ذل���ك يعم���ره وق���ت ارتك���اب للفع���ل ال���ذي يع���د جريم���ة ول���يس بوق���ت تحري���ك ال���دعوى الجنائي���ة 

  . ضده أو وقت الحكم فيھا

  الفرع الثاني

  الجنون والعاھة العقلية

  :النصوص القانونية

1 عق����اب عل����ى م����ن " "م����ن ق����انون العقوب����ات المص����ري عل����ى ٦٢/١نص����ت الم����ادة 

لجن���ون أو عاھ���ة ف���ي .... الش���عور أو ا1ختي���ار ف���ي عمل���ه وق���ت ارتك���اب الفع���ليك���ون فاق���د 

  "العقل

1 يس���أل جنائي���اً م���ن ك���ان وت : "م���ن ق���انون العقوب���ات ا1تح���ادي عل���ى ٦٠كم���ا نص���ت الم���ادة 

  ".ارتكاب الجريمة فاقد اHدراك أو اHرادة لجنون أو عاھة في العقل

  :معنى الجنون أو العاھة العقلية

" الجن�����ون"إل�����ى لف�����ظ " العاھ�����ة العقلي�����ة"المص�����ري بإض�����افته لف�����ظ أراد المش�����رع 

اHحاط���ة بك���ل ح���ا1ت ا1ض���طراب العقل���ي وال���ذھني دون التقي���د بم���دلول طب���ي مح���دد عل���ى 

أس���اس أن تحدي���د ت���وافر الجن���ون أو العاھ���ة العقلي���ة م���ن عدم���ه ھ���ي مس���ألة فني���ة بحت���ه يح���يط 

  .)١(بھا أھل الخبرة من ا�طباء دون أھل القانون

                                                            

(
3
)�/ �� ���� " �D��  E��� �'� � P�#!@.  



- ٤٢  - 

فق���د ح���اول الفق���ه تحدي���د م���دلول الجن���ون أو العاھ���ة العقلي���ة ف���ي اجتھ���ادات  وم���ع ھ���ذا

ش���تى تعتب���ر منھ���ا عل���ي س���بيل المث���ال، الجن���ون ھ���و ع���دم ق���درة الش���خص عل���ي التوفي���ق ب���ين 

، وھ���و ع��ارض م���ن أع��راض أم���راض )١(أفك��اره وش��عوره وب���ين م��ا يح���يط ب��ه �س���باب عقلي��ة

اHدراك أو الحرم���ان م���ن الق���درة عل���ى العق���ل ال���ذي يترت���ب عل���ي ت���وافره ض���عف الق���درة عل���ي 

ا1ختي����ار معاص����راً 1رتك����اب الش����خص الفع����ل المك����ون للجريم����ة فتمن����ع المس����ئولية الجنائي����ة 

  .)٢(بسببه

و1 ش����ك ف����ي ت����رادف معن����ى العاھ����ة العقلي����ة م����ع معن����ى الجن����ون عل����ي اعتب����ار أن 

  .)٣(للشخصك>ھما آمنه تفسر اHدراك وا1ختيار لتأثيرھا علي القوى الذھنية والعقلية 

م���ن نص���وص الم���واد س���الفة ال���ذكر يتض���ح أن ش���روط اHعت���داد ب���الجنون أو العاھ���ة العقلي���ة 

كم��انع م��ن موان��ع المس��ئولية ھ��ي أن يك��ون الم��تھم مص��اباً بجن��ون أو عاھ��ة عقلي��ة ت��ؤدي إل��ى 

فق���ده اHدراك والق���درة عل���ي ا1ختي���ار ويك���ون ذل���ك معاص���راً لوق���ت ارتكاب���ه للجريم���ة وھ���ذه 

  -:اولھا تباعاً كالتاليالشروط سوف نتن

  :إصابة المتھم بجنون أو عاھة في العقل: الشرط ا)ول

س���بق أن ذكرن���ا المفھ���وم النظ���ري للمقص���ود ب���الجنون والعاھ���ة العقلي���ة الت���ي أوردھ���ا 

كم���انع م���ن موان���ع المس���ئولية ولم���ا كان���ت التعريف���ات الس���ابقة اجتھادي���ة م���ن جھ���ة  -المش���رع

وافرھ���ا م���ن عدم���ه يرج���ع �ھ���ل الخب���رة م���ن وم���ن جھ���ة أخ���رى العب���رة ف���ي تحدي���د م���دى ت

ا�طب����اء ف����إن ھ����ذا 1 يمن����ع م����ن إدخ����ال العت����ه والبل����د والض����عف العقل����ي وك����ذلك الھس����تريا 

وازدواج الشخص���ية والص���رع 1ش���تراك ك���ل ھ���ذا م���ع الجن���ون والعاھ���ة العقلي���ة ف���ي الت���أثير 

  .)٤(على شعور الشخص وقدرته على ا1ختيار

  )ا�رادة أو ا�دراك(ختيار فقد القدرة علي ا/: الشرط الثاني

ل���يس الجن���ون أو العاھ���ة العقلي���ة مانع���اً م���ن موان���ع المس���ئولية لذات���ه ب���ل 1ب���د حت���ى 

يعت���د ب���ه أن ي���ؤثر بالس���لب عل���ي الق���درة عل���ى ا1ختي���ار واHدراك، وتق���ول آخ���ر ف���إن إص���ابة 

Hرادة أو اHدراك الش����خص ب����الجنون أو العاھ����ة العقلي����ة 1 يعت����د ب����ه إ1 إذا ك����ان ذل����ك أفق����ده ا
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وق�����ت ارتك�����اب الجريم�����ة، و1 يش�����ترط أن يفق�����د اHرادة واHدراك مع�����اً ب�����ل يكف�����ي أن يفق�����د 

  .)١(أحدھما دون اGخر

وھن����ا يث����ور التس����اؤل ع����ن حال����ة نق����ص اHرادة أو اHدراك نتيج����ة للجن����ون والعاھ����ة 

  !!العقلية دون فقدھما بالكلية فھل تنعقد المسئولية لصاحبھا أم 1؟

ي���راد ھ���ذا ا1فت���راض ف���ي نص���وص ق���انون العقوب���ات وأن المش���رع المص���ري أغف���ل إ

ج���دي العم���ل قض���ائياً عل���ى ا1عت���داد بھ���ذه الحال���ة، عل���ي عك���س المش���رع اHم���اراتي والفرنس���ي 

من���ه ھ���ذه الحال��ة ووض���ع لھ��ا عقوب���ة مخفف���ة كم��ا أن الث���اني ن���ص  ٦٠ف��ا�ول أورد ف���ي الم��ادة 

قل����ي ال����ذي يترت����ب علي����ه عل����ى ح����التي الخل����ل الع -م����ن الق����انون الجدي����د -١٢٢/١ف����ي الم����ادة 

  .)٢(إنعدام التمييز ونقض التمييز وجعل ا�خير عقوبته المخففة

  أن يكون فقد ا�دراك أو ا/ختيار وقت ارتكاب الجريمة: الشرط الثالث

العب����رة ف����ي ا1عت����داد بفق����د اHدراك أو اHرادة المترتب����ة عل����ي إص����ابة الش����خص بجن����ون أو 

لجريم����ة ومعاص����راً لھ����ا حت����ى تمتن����ع عن����ه عاھ����ة عقلي����ة أن يك����ون ذل����ك وق����ت ارتك����اب ا

المس��ئولية الجنائي��ة، ف��إذا ك��ان الم��تھم ف��ي حال��ة عقلي��ة س��ليمة وق��ت ارتك��اب الفع��ل ث��م أص��يب 

ب����الجنون نتيج����ة ارتكاب����ه للجريم����ة تنعق����د مس����ئولية عنھ����ا وإن ك����ان ا�م����ر س����يتخلف ف����ي 

ث����م  العقوب����ة الت����ي تل����ص ب����ه، وعل����ي العك����س إذا ك����ان الش����خص المرتك����ب للجريم����ة مجن����واً 

  .تعافي عقلياً بعد ارتكاب الجريمة 1 يسأل عنھا لذات السبب

وف���ي ك���ل ا�ح���وال امتن���اع المس���ئولية الجنائي���ة أن ك���ان يترت���ب عليھ���ا امتن���اع العقوب���ة إ1 أن 

  .)٣(ھذا 1 يعني امتناع التدابير الع>جية في مواجھة الجاني

  الفرع الثالث

  الغيبوبة الناشئة عن السكر ا�ضطراري

  :القانونية النصوص

  :من قانون العقوبات المصري علي أنه) ٦٢(نصت المادة 

1 عق����اب عل����ي م����ن يك����ون فاق����د الش����عور أو ا1ختي����ار ف����ي عمل����ه وق����ت ارتك����اب "

لغيبوب���ة ناش���ئة ع���ن عق���اقير مض���ررة أي���اً ك���ان نوعھ���ا إذا أخ���ذھا قھ���راً عن���ه أو ... الجريم���ة

  ".على غير علم منه بھا
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وم������ن ھ������ذا ال������نص يتض������ح أن المش������رع المص������ري ق������د افت������رض للس������كر اHض������طراري 

  :صورتين

إذا م���ا تن���اول الج���اني العق���اقير المخ���درة تح���ت إك���راه م���ادي أو معن���وي أو  :الص,,,ورة ا)ول,,,ي

  .استجابته لحالة ضرورة

وقوع��ه ف��ي الغل��ط عل��ى غي��ر عل��م من��ه أن الم��ادة الت��ي تناولھ��ا س��تدفعه إل��ى  :الص,,ورة الثاني,,ة

  .ومن ثم الغيبوبة المؤقتةالسكر 

أم���ا المش���رع اHم���اراتي فق���د ح���دد للس���كر ث���>ث ح���ا1ت أو ث���>ث ص���ور ف���ي الم���ادتين 

م����ن ق����انون العقوب����ات ا1تح����ادي، الحال����ة ا�ول����ي خاص����ة بالس����كر اHض����طراري ) ٦١، ٦٠(

والثاني����ة خاص����ة بالس����كر ا1ختي����اري والثالث����ة تخ����ص الس����كر ا1ختي����اري بقص����د ارتك����اب 

  ...ئولية الجنائية في ا�ولي فقط وتخفف في الثانيةجريمة تمتنع المس

  :من قانون العقوبات ا/تحادي علي) ٦٠(حيث نصت المادة 

أو .... 1 يس�����أل جنائي�����اً م�����ن ك�����ان وق�����ت ارتك�����اب الجريم�����ة فاق�����د اHدراك واHرادة"

لغيبوب���ة ناش���ئة ع���ن عق���اقير أو م���واد مض���رة أو مس���كرة أي���اً ك���ان نوعھ���ا أعطي���ت ل���ه قس���راً 

تناولھ���ا بغي���ر عل���م من���ه أو �ي س���بب آخ���ر يق���ر العل���م أن���ه يفق���د اHدراك أو اHرادة أم���ا عن���ه أو 

أو الم����واد المض����رة أو المس����كرة وغيرھ����ا س����وى نق����ص أو ض����عف ... إذا ل����م يترت����ب عل����ي

  ".اHدراك واHرادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذراً مضعفاً 

إذا ك�����ان فق�����د : "ھام�����ن ق�����انون العقوب�����ات ا1تح�����ادي فك�����ان نص�����) ٦١(أم�����ا الم�����ادة 

اHدراك واHرادة ناتج���اً ع���ن عق���اقير أو م���وارد مض���رة أو مس���كرة تناولھ���ا الج���اني باختي���اره 

وعلم��ه عوق��ب عل��ي الجريم��ة الت��ي وقع��ت ول��و كان��ت تتطل��ب قص��داً جنائي��اً كم��ا ل��و كان��ت ق��د 

  ".وقعت بغير تخدير أو سكر

  :المقصود بالسكر

تض�����عف الس�����يطرة عل�����ي  الس�����كر ھ�����و حال�����ة عارض�����ة ينح�����رف فيھ�����ا ال�����وعي أو"

وم���ن ھ���ذا التعري���ف يتض���ح أن الس���كر ف���ي ذات���ه  )١("اHرادة نتيج���ة لم���ادة أدخل���ت ف���ي الجس���م

وم���ن خصائص���ه أن���ه حال���ة مؤقت���ة وعارض���ه وليس���ت دائم���ة أو مس���تمرة تنش���أ  )٢(حال���ة نفس���ية
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ب����دخول ش����يء ف����ي جس����م اHنس����ان ب����أي وس����يلة كان����ت يك����ون م����ن نتيج����ة إح����داث الغيبوب����ة 

  .)١(الشعور أو ضعف السيطرة على اHرادةالمتمثلة في فقدان 

  :شروط امتناع المسئولية في حالة السكر ا/ضطراري

يش����ترط 1متن����اع المس����ئولية الجنائي����ة ف����ي حال����ة ت����وافر الغيبوب����ة الناش����ئة ع����ن الس����كر غي����ر 

  -:ا1ختياري شرطان وھما

  فقدان الشعور أو ا/ختيار: الشرط ا)ول

فض���>ً ع���ن كون���ه اض���طرابات  -الجنائي���ة يش���ترط في���ه حت���ى يعتب���ر بالس���كر الم���انع للمس���ئولية

أن تك���ون نتيج���ة فق���دان الش���عور أو ا1ختي���ار ف���ي العم���ل، ويكف���ي فق���دان أح���دھما دون اGخ���ر 

فالق����انون ل����م يتطل����ب أن يفق����دھما الس����كران مع����اً، 1 يعن����ي ھ����ذا ض����رورة زوال الش����ھور أو 

  .)٢(اHدراك تماماً بل يكفي لقضائھا بطريقة محسوسة

  أن يكون السكر قسراً أو دون علم به: انيالشرط الث

يش����ترط حت����ى يعت����د بالس����كر الم����انع للمس����ئولية أن يك����ون بإح����دى ط����ريقتين 1 ثال����ث لھم����ا 

أولھم���ا أن ي���تم تح���ت إك���راه م���ادي أو معن���وي م���ن أي ن���وع وثانيھم���ا أن يأخ���ذه الش���خص دون 

ذل��ك م��ن مس��ائل  عل��م ؟؟؟ مادت��ه ول��و تناول��ه ب��إرادة ح��ر واختي��ار س��ليم، وف��ي الح��التين إثب��ات

الواق���ع الت���ي يس���تقل بإثباتھ���ا قاض���ي الموض���وع ب���أي طريق���ة م���ن ط���رق اHثب���ات دون رقاب���ة 

  .محكمة النقض

  معاصرة السكر ا�ضطراري /رتكاب الجريمة: الشرط الثالث

وھ����ذا الش����رط ب����ديھي ترتيب����اً عل����ى القاع����دة العام����ة الت����ي أقرھ����ا المش����رع لموان����ع المس����ئولية 

وھ����و ض����رورة ت����وافر الم����انع وق����ت ارتك����اب  -ومنھ����ا ھ����ذا الم����انع -الجنائي����ة بص����فة عام����ة

الجريم�����ة بحي�����ث إذا ت�����وافر قبلھ�����ا أو بع�����دھا 1 تمتن�����ع المس�����ئولية ع�����ن ص�����احبھا بطبيع�����ة 

  .)٣(الحال

أن إثب����ات ت����وافر الس����كر م����ن عدم����ه ونوع����ه م����ن  -وكم����ا أس����لفنا -بال����ذكر -وم����ن الج����دير

الت����ي لھ����ا ف����ي ذل����ك  أط>ق����ات قاض����ي الموض����وع دون معق����ب علي����ه م����ن محكم����ة ال����نقض

  :أحكاماً عامة ترتكز إلى ھذه القاعدة نذكر منھا على سبيل المثال
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التحقي���ق م���ن وج���ود الم���تھم ف���ي حال���ة س���كر وتحدي���د ن���وع س���كره وم���ا إذا ك���ان اختياري���اً أو "

غي���ر اختي���اري وبي���ان ت���أثيره عل���ى الش���عور وا1ختي���ار ك���ل ذل���ك م���ن ش���أن قاض���ي الموض���وع 

  .)١("ة النقضدون رقابة تباشرھا عليه محكم

وعل���ي ھ���ذا النح���و 1 يش���كل الس���كر اHض���طراري ثم���ة ص���عوبة لوض���وح أحكام���ه إنم���ا يث���ور 

التس���اؤل ح���ول الس���كر ا1ختي���اري وم���دى ا1عت���داد ب���ه م���ن عدم���ه كالس���ر اHض���راراي كم���انع 

  .من موانع المسئولية على الصعيد التشريعي والفقھي والقضائي

الس���كر ا1ختي���اري ف���ي نصوص���ه وت���رك ذل���ك  ولم���ا ك���ان الق���انون المص���ري ل���م يتن���اول أحك���ام

للفق���ه والقض���اء قياس���اً عل���ي القواع���د العام���ة، عل���ي عك���س الق���انون اHم���اراتي ال���ذي تن���اول ف���ي 

من������ه أحك������ام الس������كر بنوعي������ه اHض������طراري وا1ختي������اري وق������د س������بق  ٦١، ٦٠الم�����ادتين 

لس���كر ذكرھم���ا، بم���ا يجعلن���ا نف���رد الص���فات التالي���ة لموق���ف الفق���ه والقض���اء المص���ري تج���اه ا

  .ا1ختياري

الس����كر ا1ختي����اري ھ����و الس����كر العم����دي ال����ذي يفت����رض في����ه ت����وافر عل����م الج����اني بمادت����ه 

المس���كرة والمض���رة واتج���اه إرادت���ه الت���ي تعاطيھ���ا، والمش���كلة الت���ي يثيرھ���ا ھ���ذا الن���وع م���ن 

الس���كر ت���دور ح���ول م���ن س���كر باختي���اري ث���م ارتك���ب جريم���ة ل���م يك���ن معتم���داً عل���ى ارتكابھ���ا، 

د ارتك���اب جريم���ة �ن ا�خي���ر أجم���ع أو ك���اد الفق���ه والقض���اء مع���اً بخ���>ف م���ن س���كر بقص���

، ولھ���ذا س���وف نخص���ص الس���طور التالي���ة لحال���ة م���ن )٢(عل���ى انعق���اد مس���ئولية الجنائي���ة كامل���ة

  ..سكر إختيارياً وارتكب جريمة لم يكن قاصراً ارتكابھا

  موقف الفقه: أو/ً 

  :تجاه حجتهإنقسم الفقه حول ھذه المسألة إلى ث>ثة اتجاھات ولكل ا

ي�����رى ھ�����ذا ا1تج�����اه أن�����ه 1 مس�����ئولية عل�����ى الس�����كران اختياري�����اً إذا : ا1تج�����اه ا�ول

ارتك���ب جريم���ة ل���م تتج���ه نيت���ه قب���ل الس���كر إل���ى ارتكابھ���ا تأسيس���اً عل���ى أن الق���انون ل���م يتن���اول 

ف���ي نصوص���ه ھ���ذه الحال���ة ولھ���ذا فحكمھ���ا للقواع���د العام���ة الت���ي ت���أبى فيھ���ا العدال���ة معاقب���ة 

  .)٣(حالة غيبوبته عن جريمة عمدية تتطلب اHدراك والتمييز السكران وھو في

أم���ام مع���اول النق���د �ن���ه 1 ف���ارق ف���ي القيم���ة القانوني���ة ب���ين ن���ص تعبي���ر  -وھ���ذا ال���رأي تھ���اوى

الحك����م ص����راحة ون����ص يق����رر الحك����م ض����مناً، كم����ا أن الق����ول بامتن����اع المس����ئولية ف����ي حال����ة 
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داد بالس���كر غي���ر ا1ختي���اري كم���انع الس���كر ا1ختي���اري تتن���افي م���ع حكم���ة الش���ارع ف���ي ا1عت���

للمس���ئولية ويھ���در قيم���ة ال���نص الق���انوني ال���ذي اش���ترط حت���ى يك���ون الس���كر مانع���اً للمس���ئولية 

  .)١(أن يكون إضطرارياً وإضافة إلى ذلك تتنافي مع قواعد العدالة والمنطق السليم

 ھ���ذا ا1تج���اه ي���رى ض���رورة التفرق���ة ف���ي ھ���ذه الحال���ة ب���ين الجريم���ة: ا1تج���اه الث���اني

العمدي����ة والجريم����ة غي����ر العمدي����ة، ف����إذا كان����ت الجريم����ة المرتكب����ة عمدي����ة يمتن����ع مس����اءلة 

الس���كران أختياري���اً بص���فته مطلق���ة وإذا كان���ت الجريم���ة تجتم���ع فيھ���ا ص���ورتي العم���د والخط���أ 

يس���أل ع���ن الص���ورة ا�خي���رة دون ا�ول���ي وحج���تھم ف���ي ذل���ك احت���رام القواع���د العام���ة الت���ي 

ن بي���ان حك���م الس���كر ا1ختي���اري ولم���ا ك���ان ھ���ذا ال���رأي ل���م تتب���ع ف���ي حال���ة س���كوت المش���رع ع���

يق���دم ج���ديراً ف���ي فك���رة مس���ئولية الس���كران اختياري���اً ع���ن ارتكاب���ه لجريم���ة س���وى التفرق���ة ب���ين 

الجريم����ة العمدي����ة وغي����ر العمدي����ة فحكم����ه حك����م ال����رأي ا�ول وھ����و ا1نح����راف ع����ن ج����ارة 

  .)٢(الصواب لذات �سباب السابق ذكرھا في نقد الرأي ا�ول

يق�����در أص�����حابه مس�����ئولية الس�����كران اختياري�����اً ع�����ن أي جريم�����ة : ا1تج�����اه الثال�����ث

يرتكبھ���ا س���واء أن كان���ت عمدي���ة أو غي���ر عمدي���ة �ن���ه وأن ك���ان ل���م ين���وي ارتك���اب الجريم���ة 

وق���ت تع���اطي الم���واد المس���كرة أو المض���رة إ1 أن���ه ك���ان يس���تطيع توق���ع ارتك���اب الجريم���ة إذا 

  .)٣(ا1حتمالي المعتد به قانوناً  ما تم سكره وھو ما يدخل في نطاق القصد

وھ����ذا ھ����و ال����رأي الراج����ع لس����د ال����نقص التش����ريعي الموج����ود ف����ي الق����انون المص����ري فيم����ا 

يخ���ص ھ���ذه الص���ورة عل���ي عك���س المش���رع اHم���اراتي ال���ذي س���د ك���ان مناف���ذ ا1جتھ���اد ح���ول 

م���ن ق���انون العقوب���ات ا1تح���ادي كم���ا س���بق ) ٦١، ٦٠(ھ���ذه الص���ورة ب���نص عليھ���ا ف���ي الم���واد 

  .وأسلفنا

  موقف القضاء : ثانياً 

اس�����تقر القض�����اء المص�����ري عل�����ى أن مس�����ئولية الس�����كران اختياري�����ا تنعق�����د ف�����ي ك�����ل 

الح���ا1ت ويس���أل ع���ن ك���ل الج���رائم الت���ي يرتكبھ���ا ولمحكم���ة ال���نقض أحكام���اً عدي���دة تحم���ل ھ���ذا 

  :المعنى منھا

مت���ى تحق���ق أن الج���اني ق���د تع���اطي الخم���ر بمح���ض اختي���اره فل���يس لس���كره ف���ي ھ���ذه "

  .)٤(ة تأثيري ما في المسئولية الجنائيةالحال
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يج���ري علي���ه حك���م الم���درك الت���ام  -أي حال���ة الس���كران اختياري���ا -الق���انون ف���ي ھ���ذه الحال���ة"

  .)١("لQدراك، مما ينفي توافر القصد الجنائي لديه

وإن ك����ان القض����اء ل����ه تحف����ظ وحي����د عل����ي ھ����ذه القاع����دة المس����تقرة تخ����ص القص����د 

ض الج���رائم كالقت���ل العم���د أو التزوي���ر أو الس���رقة فف���ي الخ���اص ال���ذي يتطل���ب الق���انون ف���ي بع���

ھ����ذه الج����رائم 1 يس����أل عنھ����ا الس����كران اختياري����ا لوج����وب ت����وافر القص����د الخ����اص فيھ����ا م����ع 

، وحج��تھم ف��ي ذل��ك أن القص��د الجن��ائي الخ��اص يج��ب ثبوت��ه بن��اء عل��ي حقيق��ة )٢(القص��د الع��ام

  .)٣(الواقع
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  الفصل الثاني

  الجنائية في جرائم ا/عتيادالمسئولية 

  والتحريض في القانوني المصري وا�ماراتي

س���بق لن���ا ف���ي الح���ديث ع���ن ا�حك���ام العام���ة للمس���ئولية الجنائي���ة أن الجريم���ة عموم���اً 

ومنھ����ا جريم����ة ال����دعارة تع����د تھدي����داً لق����يم المجتم����ع وإھ����دار المص����الحة والت����ي ھ����ي مح����ل 

رم م���ن قب���ل المظل���ة القانوني���ة للمجتم���ع مح���>ً الحماي���ة القانوني���ة ولك���ن 1 يعتب���ر الس���لوك المج���

للمس����ئولية الجنائي����ة تج����اه مرتكب����ه إ1 إذا ك����ان ا�خي����ر أھ����>ً لھ����ذه المس����ئولية، ف>ب����د حت����ى 

يس�����أل مرتك�����ب الس�����لوك اHجرام�����ي أن يك�����ون متمتع�����اً وق�����ت ارتك�����اب س�����لوكه اHجرام�����ي 

  .)١(بملكتي التمييز واHدراك ولھذا ف> يستحق العقاب كل من ارتكب جريمة

والس���ؤال ال���ذي يتب���ادر إل���ي ال���ذھن ف���ور الح���ديث ع���ن موان���ع المس���ئولية الجنائي���ة ھ���و ھ���ل 

تنطب�����ق ھ�����ذه الموان�����ع عل�����ي ج�����رائم ال�����دعارة بش�����قيھا ا1عتي�����اد عل�����ي ممارس�����ة ال�����دعارة 

والتح���ريض عل���ي ھ���ذه الممارس���ة؟ وھ���ل ك���ل الموان���ع ال���واردة ف���ي ا�حك���ام العام���ة للمس���ئولية 

  دعارة اعتياداً وتحريضاً أم 1؟ الجنائية تنطبق علي جرائم ال

  :سوف نجيب عن ھذا السؤال من خ>ل تقسيم ھذا الفصل إلي مبحثين

المس�����ئولية الجنائي�����ة ف�����ي ج�����رائم ا1عتي�����اد والتح�����ريض عل�����ي : نخص�����ص أولھم�����ا

  .الدعارة في القانون المصري

المس�����ئولية الجنائي�����ة ف�����ي ج�����رائم ا1عتي�����اد والتح�����ريض عل�����ي : ونخص�����ص ثانيھم�����ا

  . القانون اHماراتي الدعارة في
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  المبحث ا)ول

  المسئولية الجنائية في جرائم ا/عتياد والتحريض

  في القانون المصري

لم���ا ك���ان الق���انون المص���ري ق���د اعتب���ر بالتفرق���ة ب���ين ا�فع���ال اHجرامي���ة الت���ي تع���د 

اعتي�����اداً عل�����ي ممارس�����ة ال�����دعارة وب�����ين أفع�����ا1ً إجرامي�����ة متص�����لة بتل�����ك ا�فع�����ال س�����ماھا 

  :التحريض علي ممارسة الدعارة، لھذا سوف نقسم ھذا المبحث إلي مطلبين

  .نتناول فيه المسئولية الجنائية في جرائم ا1عتياد: المطلب ا�ول

  .نخصصه للمسئولية الجنائية في جرائم التحريض: المطلب الثاني

  المطلب ا)ول

  المسئولية الجنائية في جرائم ا/عتياد

قانون�����اً  -ومنھ�����ا ج�����رائم ا1عتي�����اد -كافح�����ة ال�����دعارةخص�����ص المش�����رع المص�����ري لم

م عل���ي خ���>ف المش���رع اHم���اراتي ال���ذي ت���رك ١٩٦١لس���نة  ١٠خاص���اً وھ���و الق���انون رق���م 

للق���انون الع���ام معالج���ة ھ���ذه الجريم���ة، وق���د خص���ص م���ن م���واده الم���ادة التاس���عة ف���ي فقرتيھ���ا 

الخاص���ة بوص���ف مح���ل (رة الثاني���ة والثالث���ة والم���ادة الثامن���ة ف���ي فقرتھ���ا ا�ول���ي والم���ادة العاش���

والم���ادة الثالث���ة عش���ر وك���ل ھ���ذه الم���واد ق���د تناول���ت ) الفج���ور أو ال���دعارة وكيفي���ة اس���تخدامه

ص���ور بس���يطة لج���رائم ا1عتي���اد عل���ي ممارس���ة الفج���ور وال���دعارة وف���تح أو إدارة أو معاون���ة 

عل���ي إدارة مح���ل أو ت���أجير أو الس���ماح ف���ي مح���ل ب���الفجور وال���دعارة وت���رك الم���ادة الثامن���ة 

فقرتھ�����ا الثاني�����ة لمعالج�����ة ص�����ورة واح�����دة مش�����ددة اختص�����ھا وح�����دھا بھ�����ذا الظ�����رف  ف�����ي

  -:وھذا ما سوف نتناوله بالتفصيل علي التوالي من خ>ل ا�فرع التالية... القانوني

  جريمة ا1عتياد علي ممارسة الدعارة: الفرع ا�ول

  ھيلھا فيهجريمة تأجير أو تقديم منزل أو مكان يدار للدعارة أو تس: الفرع الثاني

  جريمة ا1شتغال أو اHقامة عادة في محل للدعارة : الفرع الثالث

  .جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة في صورتھا البسيطة: الفرع الرابع

  .جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة في صورتھا المشددة: الفرع الخامس

  الفرع ا)ول

  جريمة ا/عتياد علي ممارسة الدعارة

  :م١٩٦١لسنة  ١٠التاسعة في فقرتھا الثالثة من القانون رقم نصت المادة 
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يعاق���ب ب���الحبس م���دة 1 تق���ل ع���ن ث>ث���ة أش���ھر و1 تزي���د عل���ي ث���>ث س���نوات وبغرام���ة 1 "

  تق����ل ع����ن خمس����ة وعش����رين جنيھ����اً و1 تزي����د عل����ي ث>ثمائ����ة جني����ه ف����ي اHقل����يم المص����ري 

  ".كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة/ ج

  :يفترض لھا ث>ث حا1ت تخص المسئولية الجنائية لمرتكبھا وھذه الجريمة

  .المسئولية الجنائية الكاملة: الحالة ا�ولي

  )المخففة(المسئولية الجنائية الناقصة : الحالة الثانية

  انتفاء المسئولية الجنائية : الحالة الثالثة

  :ممارسة الدعارةالمسئولية الجنائية الكاملة للدعارة عن اعتيادھا : الحالة ا)ولي

يعت�����د الق�����انون المص�����ري ببل�����وغ الفت�����اة ثماني�����ة عش�����ر س�����نة مي>دي�����ة حت�����ى تنعق�����د 

مس����ئوليتھا الجنائي����ة ع����ن ا�فع����ال الت����ي تنع����ت بوص����ف الجريم����ة والت����ي تس����توجب إلح����اق 

  .العقاب بمرتكبھا

ولك����ن بل����وغ الفت����اة ھ����ذا الس����ن وح����ده 1 يكف����ي 1نعق����اد مس����ئوليتھا الجنائي����ة إذا م����ا 

يع���د م���ن قبي���ل ا1عتي���اد عل���ي ممارس���ة ال���دعارة، فيل���زم ت���وافر عناص���ر ال���ركنين ارتك���ب فع���>ً 

فيج����ب أن تق����دم عل����ي ممارس����ة ال����دعارة م����ع . الم����ادي والمعن����وي ليص����ح اHس����ناد الق����انوني

الغي���ر ب���دون تميي���ز ب���أجر أو ب���دون أج���ر م���رتين عل���ي ا�ق���ل وس���واء إن ك���ان ذل���ك Hش���باع 

م���ة المادي���ة أم���ا ركنھ���ا المعن���وي فيتمث���ل ش���ھوتھا ھ���ي أو ش���ھوة الغي���ر وھ���ذا ھ���و رك���ن الجري

ف���ي العل���م واHرادة باعتب���ار أنھ���ا م���ن الج���رائم الت���ي 1 تك���ون إ1 عمدي���ة وفيم���ا يخ���ص اHرادة 

يل�����زم 1كتمالھ�����ا أن تك�����ون اHرادة ح�����دة دون عي�����وب وھ�����ذا 1 يك�����ون إ1 بت�����وافر ملكت�����ي 

  .اHدراك وا1ختيار لدي الفتاة وھي تمارس ھذه الجريمة

ت���وافرت ك���ل ھ���ذه العناص���ر ل���دي الفت���اة مرتكب���ة الجريم���ة تنعق���د مس���ئولية الفت���اة كامل���ة إذا م���ا 

  .وتستحق العقوبة المقررة في ھذه المادة

  ):المخففة(حا/ت المسئولية الجنائية الناقصة : الحالة الثانية

م���ن ا�حك���ام العام���ة ال���واردة ف���ي الق���انون الجن���ائي الع���ام والت���ي تنطب���ق عل���ي جريم���ة 

عارة، أحك���ام تخفي���ف العقوب���ة عل���ي مرتك���ب الجريم���ة إذا م���ا ت���وافرت حال���ة م���ن ممارس���ة ال���د

  : حا1ت التخفيف والتي ھي كالتالي

  :صغر السن: أو/ً 

م ف���ي ٢٠٠٨لس���نة  ١٢٦م والمع���دل بالق���انون رق���م ١٩٩٦لس���نة  ١٢وفق���اً لق���انون الطف���ل رق���م 

عام���اً  ف���إن ارتك���اب الج���اني جريمت���ه وھ���و ف���ي س���ن ب���ين خمس���ة عش���ر) ١١٢، ١١١(مادت���ه 
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وثماني���ة عش���ر عام���اً يع���د ذل���ك س���بباً م���ن أس���باب تخفي���ف المس���ئولية الجنائي���ة علي���ه وھ���ذا م���ا 

  .ينطبق علي الفتاة الداعرة إذا ارتكبت جريمتھا وھي بين ھذا السن

  : الجنون: ثانياً 

للجن���ون ح���التين ف���ي ا�حك���ام العام���ة ف���ي حال���ة ينع���دم فيھ���ا ا1ختي���ار وحال���ة أخ���رى 

ار والحال���ة الثاني���ة ھ��ي الت���ي يترت���ب عل���ي توافرھ���ا تخفي���ف المس���ئولية ي��نقص فيھ���ا ھ���ذا ا1ختي���

الجنائي���ة ف���إذا م���ا أق���دمت إم���رأة عل���ي ممارس���ة ال���دعارة وھ���ي ف���ي حال���ة م���ن الخل���ل العقل���ي 

وال����ذھني يض����عف اختيارھ����ا وإدراكھ����ا و1 يعدم����ه إع����داماً كلي����اً ف����ي ھ����ذه الحال����ة تخف����ف 

  .مسئوليتھا الجنائية وفقاً �حكام القانون

ً ثالث   :ا�كراه المعنوي: ا

يتص���ور اHك���راه المعن���وي ف���ي ھ���ذه الحال���ة ف���ي قي���ام رج���ل أو ام���رأة بتھدي���د إم���رأة 

بإي���ذائھا أو إي���ذاء ابنھ���ا م���ث>ً عل���ي ممارس���ة أفع���ال ال���دعارة ويفت���رض ق���ي ھ���ذا الغ���رض أن 

تك���ون الم���رأة المكرھ���ة ق���د ارتكب���ت ھ���ذه الجريم���ة م���ن قب���ل وتوقف���ت لس���بب أو Gخ���ر، فف���ي 

ف����ف المس����ئولية الجنائي����ة ل����نقص حري����ة ا1ختي����ار ل����دي ال����داعرة وھ����ذا عل����ي ھ����ذه الحال����ة تخ

خ�����>ف اHك�����راه الم�����ادي ال�����ذي يع�����دم حري�����ة ا1ختي�����ار وبالت�����الي تنع�����دم مع�����ه المس�����ئولية 

  .)١(الجنائية

وعل�����ة ذل�����ك أن اHك�����راه المعن�����وي أق�����ل خط�����ورة م�����ن اHك�����راه الم�����ادي ويس�����تطيع المك�����ره 

جوء إل���ي الس���لطات العام���ة ولھ���ذا تخف���ف المس���ئولية الحيلول���ة دون اس���تمرار ھ���ذا اHك���راه ب���الل

  . 1نتقاص حرية ا1ختيار في حالة اHكراه المعنوي

  :حا/ت انتفاء المسئولية الجنائية: الحالة الثالثة

تنتف������ي المس������ئولية الجنائي������ة إذا م������ا انع������دم ال������وعي واHدراك أو انع������دمت اHرادة 

  :وا1ختيار كالتالي

  :نعدام الوعي وا�دراكانتفاء المسئولية /: أو/ً 

ينع���دم ال���وعي واHدراك ل���دي مرتكبت���ه الجريم���ة وبالت���الي تنتف���ي المس���ئولية الجنائي���ة 

  :وإذا ما توافرت حالة من الحا1ت التالية

  :صغر السن-١

رغ���م أن���ه 1 يتص���ور أن ترتك���ب جريم���ة ا1عتي���اد عل���ي ممارس���ة أعم���ال ال���دعارة م���ن ھ���ي 

أثب���ت اس���تغ>ل ا�طف���ال جنس���ياً ف���ي ج���رائم ال���دعارة  دون س���ن البل���وغ إ1 أن الواق���ع العمل���ي

                                                            

(
3
)�/ " �D��  E��� ��	��
� ��. ���8 C44. 
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وال���ذين ھ���م ب���> أس���رة و1 م���أوي " أطف���ال الش���وارع"1س���يما م���ن ب���ات يطل���ق عل���يھم الي���وم 

واللقط���اء والمش���ردين، وھ���ذه الجريم���ة ب���ات يع���اني منھ���ا الع���الم كل���ه خاص���ة ف���ي ال���دول ا�ش���د 

" ج��نس ا�طف��ال"م��ا يطل��ق علي��ه فق��راً والت��ي ق��د يلج��أ منھ��ا اGب��اء إل��ي بي��ع ا�طف��ال لممارس��ة 

وك���ذلك ال���دعارة . )١(وتتف���ق كاف���ة التش���ريعات الجنائي���ة الدولي���ة عل���ي تج���ريم دع���ارة ا�طف���ال

  .)٢(بين المثليين كاللواط والسحاق

لس����نة  ١٢٦م والمع����دل بالق����انون رق����م ١٩٩٦لس����نة  ١٢وطبق����اً لق����انون الطف����ل رق����م 

بعة م���ن عم���ره عل���ي اHط���>ق م���ع م 1 تنعق���د مس���ئولية الطف���ل إذا م���ا ك���ان دون الس���ا٢٠٠٨

وم���ن ترتك���ب ھ���ذه ا�فع���ال بع���د س���ن الس���ابعة  )٣(ج���واز إخض���اعه لت���دابير تربوي���ة وع>جي���ة

م���ن الق���انون ) ١٠١(ودون الخامس���ة عش���ر يوق���ع بش���أنھا إح���دى الت���دابير ال���واردة ف���ي الم���ادة 

  . ومنھا التوبيخ والتسليم واHيداع في إحدى مؤسسات الرعاية

  :العقليةالجنون أو العاھة -٢

طبق������اً ل`حك������ام العام������ة ف������ي امتن������اع مس������ئولية المجن������ون وذي العاھ������ة العقلي������ة 

م���ن ق���انون العقوب���ات المص���ري تمتن���ع مس���ئولية الم���رأة ) ٦٢(المنص���وص عليھ���ا ف���ي الم���ادة 

عن����د ممارس����ة ال����دعارة إذا كان����ت ف����ي حال����ة إص����ابتھا بجن����ون أو عاھ����ة عقلي����ة ت����ؤثر عل����ي 

ك���ان 1 يتص���ور ممارس���ة ال���دعارة م���ن قب���ل المجنون���ة إدراكھ���ا واختيارھ���ا، وعل���ي ھ���ذا ف���إذا 

عل��ي اعتب���ار أن اعتي���اد ال���دعارة مھن���ة م���ن المھ��ن يص���عب تص���ور ارتكابھ���ا م���ن قب���ل مجنون���ة 

أو م���ع مجنون���ة، ولكن���ه ق���د تك���ون الحال���ة الثاني���ة ھ���ي ا�كث���ر واقعي���ة وھ���ي حال���ة اHص���ابة 

  .)٤(لجنون الكاملبعاھة عقلية تفقد المرأة القدرة علي اHدراك وا1ختيار وليس ا

  : السكر ا/ضطراري-٣

لس����كر ا1ض����طراري ھ����و فق����دان الش����عور واHدراك نتيج����ة تن����اول الش����خص مخ����دراً ا  

م����ن ق����انون  ٦٢أو مس����كر دون اتج����اه إرادت����ه إلي����ه أو دون علم����ه ب����ه، وطبق����اً ل����نص الم����ادة 

العقوب�����ات المص�����ري تنتف�����ي مس�����ئولية محترف�����ة ال�����دعارة إذا م�����ا مارس�����ت ال�����دعارة نتيج�����ة 

  .ھا تحت تأثير سكر اضطراري يفقدھا اHدراك واHرادة أثناء ارتكاب الجريمةوقوع

                                                            

(
1
)kanejune, cvhasse el enfant, traduit de l auglais par fabieureteisserire, edition, 

Ramasay, p. 125.  

(
2
)sexual explatation, pranagraphy and prastitutian, and trafficking in cluildren and 

yaung adults, telommen el atian No, R (al) 11 and repart of European cammitte an 

crime problems. Council of eurape press 1993, P.N. 50.  

(
3
)Clearlesh, mccayhy: crime in anerican society, 1980.  

(
4
)perevestian at prostitution, op cit. no, 47- 50. 
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وق����د يتص����ور ال����بعض ع����دم واقعي����ة ھ����ذا الغ����رض وع����دم انطباق����ه عل����ي جريم����ة 

ا1عتي���اد عل���ي ممارس���ة ال���دعارة ولك���ن التجرب���ة العملي���ة أثبت���ت واقعيت���ه حي���ث  ق���د تق���ع إم���رأة 

ھ����ا ودفعھ����ا ل>س����تمرار ف����ي طريقھ����ا أو للم����رة ا�ول����ي ف����ي الرذيل����ة في����تم تص����ويرھا 1بتزاز

  .دفعھا إلي تناول مادة مسكرة 1 تعلم بماھيتھا وعنھا مما يفقدھا اHدراك وا1ختيار

  :انتفاء المسئولية /نعدام ا�رادة: ثانياً 

  :ا�كراه المادي-١

إرادت��ه  اHك��راه الم��ادي وكم��ا س��بق وذكرن��ا ھ��و وق��وع الش��خص تح��ت ق��وة م��ا تمح��د

وتجعل����ه يرتك����ب الجريم����ة وق����د يك����ون مص����در ھ����ذا اHك����راه اHنس����ان أو الحي����وان أو الق����وة 

الق��اھرة أو الح��ادث الفج��ائي وھ��ذه ص��ور ا�حك��ام العام��ة ف��ي اHك��راه الم��ادي، أم��ا ف��ي حال��ة 

ا1عتي���اد عل���ي ممارس���ة ال���دعارة ف���> يتص���ور ك���ون مص���در الق���وة الت���ي ت���ؤدي إل���ي اHك���راه 

اب الجريم����ة س����وى أن يك����ون إنس����اناً، وتك����ون ھ����ذه الص����ورة ف����ي تقيي����د وبالت����الي إل����ي ارتك����

الم����رأة Hجبارھ����ا عل����ي ممارس����ة الج����نس ويش����ترط ل>عت����داد ب����ذلك إ1 يك����ون ف����ي اس����تطاعة 

  .)١(المرأة المقاومة وتجنب اHكراه المادي

  حالة الضرورة -٢

  :قضت محكمة النقض المصرية

الجنائي���ة ھ���ي الت���ي تح���يط بالش���خص  ا�ص���ل ف���ي حال���ة الض���رورة الت���ي تس���قط المس���ئولية"

وتدفع���ه إل���ي الجريم���ة ض���رورة وقاي���ة نفس���ه أو غي���ره م���ن خط���ر جس���يم عل���ي ال���نفس عل���ي 

  .)٢("وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن Hرادته دخل في حلوله

وعل���ي ھ���ذا يش���ترط ا1عت���داد بحال���ة الض���رورة ف���ي حال���ة ا1عتي���اد عل���ي ممارس���ة ال���دعارة أن 

ف خارجي���ة تع���دم إرادة الم���رأة ولك���ن 1 يج���وز الت���ذرع بالعق���د تك���ون ذل���ك تح���ت ت���أثير ظ���رو

عل���ي س���بيل المث���ال كس���بب ي���ؤدي إل���ي ممارس���ة ال���دعارة عل���ي اعتب���ار أن ص���احبته ت���ري في���ه 

حال�����ة ض�����رورة حي�����ث 1 تمن�����ع مس�����ئولية الم�����رأة ھ�����ذه الحال�����ة و1 تعتب�����ر ك�����ذلك حال�����ة 

  .)٣(ضرورة
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  الفرع الثاني

  يدار للدعارةجريمة تأجير أو تقديم منزل أو مكان 

  أو تسھيلھا فيه

لس���نة  ١٠تناول���ت الم���ادة التاس���عة ف���ي فقرتيھ���ا ا�ول���ي والثاني���ة م���ن ق���انون مكافح���ة ال���دعارة 

  :م ما يلي١٩٦١

يعاق�����ب ب�����الحبس م�����دة 1 تق�����ل ع�����ن ث>ث�����ة أش�����ھر و1 تزي�����د عل�����ي ث�����>ث س�����نوات 

دى أو بإح����.. وبغرام����ة 1 تق����ل ع����ن خمس����ة وعش����رين جنيھ����ا و1 تزي����د عل����ي ث>ثمائ����ة جني����ه

  :ھاتين العقوبتين

ك����ل م����ن أج����ر أو ق����دم بأي����ة ص����فة كان����ت من����ز1ًُ◌ أو مكان����اً ي����دار للفج����ور أو ال����دعارة أو -أ

  "لسكني شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك

ك���ل م���ن يمل���ك أو ي���دير من���ز1ًَ◌ مفروش���اً أو غرف���اً مفروش���ة أو مح���>ً مفتوح���اً للجمھ���ور -ب

ادة الفج���ور أو ال���دعارة س���واء بقبول���ه أشخاص���اً يرتكب���ون ذل���ك أو بس���ماحة يك���ون ق���د س���ھل ع���

  .في محله بالتحريض أو الفجور أو الدعارة

  :قد سمت جريمتين وھي ٩/٢٨وتبين من قراءة النص سالف الذكر أن المادة 

  .جريمة تقديم منزل أو مكان يدار للدعارة: أو/ً 

  . زل المفروشة أو المحال المفتوحة للجمھورجريمة تسھيل عادة الدعارة في المنا: ثانياً 

  :وسوف نتناول أحكام المسئولية الجنائية عن الجريمتين علي التوالي

  :جريمة تأجير أو تقديم منزل أو مكان يدار للدعارة: أو/ً 

قب���ل تن���اول درج���ات المس���ئولية الجنائي���ة ع���ن ھ���ذه الجريم���ة وج���ب التنوي���ه عل���ي أن���ه 

تق����ديم من����زل أو مك����ان ي����دار لل����دعارة أو يس����لم الم����ؤجر أو يس����توى ف����ي جريم����ة ت����أجير أو 

المق��دم لش��خص ي��دير دع��ارة الغي��ر أو يم��ارس في��ه ھ��و ال��دعارة بنفس��ه وعل��ي ك��ل ح��ال يل��زم 

أو1ً لقي���ام الجريم���ة أن يك���ون م���ؤجر المك���ان أو مقدم���ه عالم���اً ب���ذلك وفيم���ا يل���ي درج���ات ھ���ذه 

  :المسئولية

  :المسئولية الجنائية التامة-أ

ولية م�����ؤجر المك�����ان أو مقدم�����ه كامل�����ة إذا م�����ا ت�����وافرت لدي�����ه ملكيت�����ي اHدراك تنعق�����د مس�����ئ

وا1ختي���ار ع���ن قيام���ه بت���أجير المك���ان أو تقديم���ه يس���توي ف���ي ذل���ك توافرھ���ا وق���ت الت���أجير أو 

التق���ديم أو ف���ي الرج���وع عل���ي ذل���ك إذا م���ا عل���م بالنش���اط الحقيق���ي وس���كت ع���ن ذل���ك ص���راحة 

  .أو المقدم فع>ً للدعارة علي سبيل ا1عتيادأو ضمناً مع وجوب إدارة المكان المؤجر 

  ):الناقصة(المسئولية الجنائية المخففة -ب
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طبق���اً للقواع���د العام���ة ف���إن المس���ئولية الجنائي���ة تخف���ف أو تن���تقص إذا م���ا ك���ان الج���اني 

وق����ت ارتك����اب الجريم����ة دون س����ن المس����ئولية الجنائي����ة، ف����إذا ك����ان تح����ت س����ن خمس����ة عام����اً 

الع>جي���ة وفق���اً للق���انون وإذا ك���ان ف���وق خمس���ة عش���ر عام���اً ودون س���ن تتخ���ذ ف���ي حق���ه الت���دابير 

  .المسئولية الكاملة تخفف عنه العقوبة في ھذه الحالة

  :ائية عن ھذه الجريمةانتفاء المسئولية الجن-جـ

 يتص���ور انتف���اء مس���ئولية الج���اني ع���ن ھ���ذه الجريم���ة �س���باب ا1متن���اع والت���ي ھ���ي 1  

  .ضطراري أو حالة الضرورة أو اHكراهصغر السن أو الجنون أو السكر ا1

حي����ث أن المس����ئولية الجنائي����ة 1 تنتف����ي بس����بب ص����غر الس����ن إ1 لم����ن ھ����و دون الس����ابعة م����ن 

العم��د و1 يتص��ور أن يق��وم ش��خص ف��ي ھ��ذا الس��ن بت��أجير أو تق��ديم مك��ان إذا ك��ان ل��ه الق��درة 

ك����أن يق����وم  لھ����ذا ا�م����ر وف����ي ح����التي الس����كر ا1ض����طراري أو اHك����راه -عل���ي اHدارة أص����>ً 

للج���اني م���ادة مس���كرة دون علم���ه لس���ھولة الحص���ول عل���ي توقيع���ه عل���ي عق���د إيج���ار المك���ان أو 

ي���تم تھدي���ده ب���أي وس���يلة تھدي���د فض���اً يفت���رض أو1ً أن يك���ون الج���اني ق���د فع���ل ب���ه ھ���ذا ا�م���ر 

م����رة س����ابقة عل����ي ا�ق����ل ليحق����ق رك����ن ا1عتي����اد وثاني����اً ت����ؤدي ھ����ذه العوام����ل إل����ي تخفي����ف 

  .اص منھا 1 انتفائھا بالكليةالمسئولية وا1نتق

أم���ا ع���ن حال���ة الض���رورة ف���> تنطب���ق عل���ي الج���اني أيض���اً حي���ث 1 ض���رورة تب���رر 

العم���ل غي���ر المش���روع حت���ى ول���و ك���ان يس���عي Hنق���اذ أح���د م���ن قبض���ة الم���وت بس���بب م���رض 

  .)١(خطير �نه يستطيع تفادي ھذا ا�مر دون اللجوء إلي مثل ھذه ا�عمال 

  :الدعارة في المنازل المفروشة والمحال المعدة للجمھور جريمة تسھيل عادة: ثانياً 

مج���رد عل���م الج���اني ب���أن م���ن  -وكم���ا بين���ا ف���ي الفص���ل ا�ول -يقص���د بالتس���ھيل ھن���ا

ق���بلھم ف���ي محل���ه م���ن اعت���ادوا ممارس���ة ال���دعارة و1 يش���ترط ت���دخل ب���أي عم���ل إيج���ابي حت���ى 

  .يمكن مساءلته

ل���ة وإن ح���دث ذل���ك يترت���ب يس���تبعد ص���غر الس���ن م���ن انتف���اء المس���ئولية ف���ي ھ���ذه الحا

عل�����ي ذل�����ك تخفي�����ف المس�����ئولية، أم�����ا الجن�����ون أو العاھ�����ة أو الس�����كر ا1ض�����طراري فيك�����ون 

بحس���ب نق���ص اHدراك أو انعدام���ه ف���إن ك���ان منع���دم بص���ورة كلي���ة وق���ت ارتك���اب المس���ئولية 

  .انتفت مسئوليته أما إن كان اHدراك ناقصاً تخفف المسئولية في ھذه الحالة
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  الفرع الثالث

  ا/شتغال أو ا�قامة عادة جريمة

  في محل الدعارة

  :م علي١٩٦١لسنة  ١٠من قانون مكافحة الدعارة رقم ) ١٣(نصت المادة 

ك���ل ش���خص يش���تغل أو يق���يم ع���ادة ف���ي مح���ل للفج���ور أو ال���دعارة م���ع علم���ه ب���ذلك يعاق���ب "

  ".بالحبس مدة 1 تزيد علي سنة

لم���ادة، ا�ول���ي ويتض���ح م���ن ن���ص الم���ادة أن المش���رع ق���د س���مى ج���ريمتين ف���ي ھ���ذه ا

للفج�����ور أو ال�����دعارة،  -جريم�����ة ا1ش�����تغال ف�����ي مح�����ل ي�����دار ع�����ادة عل�����ي س�����بيل ا1عتي�����اد

والجريم����ة الثاني����ة ھ����ي جريم����ة اHقام����ة ف����ي مح����ل ي����دار ع����ادة �عم����ال الفج����ور وال����دعارة 

  .وي>حظ اشتراط ا1عتياد في الجريمتين

  -:أما عن درجات المسئولية فھي كالتالي

  :امةالمسئولية الجنائية الت-أ

تنعق���د المس���ئولية الجنائي���ة الكامل���ة تج���اه ك���ل م���ن يش���تغل أو يق���يم ف���ي مح���ل لل���دعارة 

عل���ي س���بيل ا1عتي���اد إقام���ة مس���تمرة م���ع علم���ه ب���أن المح���ل ال���ذي يعم���ل في���ه أو يش���تغل في���ه 

ي���دار لممارس���ة ال���دعارة في���ه، ويعتب���ر ھ���ذا العم���ل وھ���ذه اHقام���ة إذا م���ا ت���وافرت ب���اقي ش���روط 

عل���ي اس���تغ>ل البغ���اء ويترت���ب عل���ي ھ���ذا أن الش���خص ال���ذي يعم���ل  قي���ام ھ���ذه الجريم���ة قرين���ة

أو يش���تغل ف���ي ھ���ذا المح���ل يس���أل ع���ن جريمت���ه ول���و ل���م تتحق���ق أعم���ال ال���دعارة فع���>ً خ���>ل 

  .فترة عمله بالمحل

  ):الناقصة(المسئولية الجنائية المخففة -ب

 أثب���ت الواق���ع العمل���ي أن الق���وادين يفض���لون ص���غار الس���ن ف���ي العم���ل ف���ي مح���ال ت���دار

ا�عم���ال الفج���ور وال���دعارة وذل���ك لقل���ه خب���رتھم ف���ي الحي���اة ومرون���ة الت���أثير عل���ي عق���ولھم 

وأفك���ارھم وس���ھولة الس���يطرة عل���يھم وعل���ي ھ���ذا تخف���ف المس���ئولية الجنائي���ة عل���ي م���ن يعم���ل 

  .في محل الدعارة أو يقيم فيه إذا ما كان عمره دون الثامنة عشر سنة

م أو المش����تغل ف����ي مح����ل الفج����ور أو ويتص����ور ح����دوث إك����راه معن����وي ف����ي مواجھ����ة المق����ي

ال���دعارة حي���ث م���ن الممك���ن أن يخض���ع لتھدي���د أو وعي���دھا يكف���ي لبقائ���ه ف���ي اHقام���ة أو العم���ل 

ف����ي ھ����ذا المح����ل ف����ي ھ����ذه الحال����ة تخف����ف مس����ئوليته الجنائي����ة �ن إرادت����ه الجنائي����ة تج����اه 

الجريم���ة منقوص���ة حت���ى وإن كان���ت غي���ر معدم���ة ب���اHط>ق كم���ا ھ���و ف���ي ص���ورة اHك���راه 

  .ماديال

  :انتفاء المسئولية الجنائية-جـ
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تنتف���ي مس���ئولية الج���اني الجنائي���ة طبق���اً للقواع���د العام���ة إذا م���ا ك���ان الج���اني دون س���ن 

الس��ابعة م��ن عم��ره وھ��ذا أم��ر نظ��ري ن��ادر الح��دوث ف��ي الواق��ع العمل��ي، وك��ذلك فيم��ا يخ��ص 

والتميي���ز المجن���ون والس���كر ا1ض���طراري لم���ا تحت���اج ھ���ذه المھن���ة م���ن اس���تمرارية اHدراك 

ل����دي الج����اني لمواص����لة العم����ل المس����تمر والمتص����ل وھ����ذا 1 يمك����ن تص����وره ف����ي ح����التي 

  .المجنون والسكران سكراً اضطرارياً 

وفيم����ا يخ����ص حال����ة الض����رورة فن����ري أن����ه 1 ض����رورة تب����يح لص����احبھا العم����ل أو 

اHقام���ة ف���ي مث���ل ھ���ذه ا�م���اكن المش���بوھة عل���ي اHط���>ق، حي���ث 1 تب���رر الحاج���ة ا1جتماعي���ة 

  .المعيشية أو ا1تفاق علي ا�سرة أن يعمل اHنسان الحرفي مثل ھذه ا�ماكن أو يقيم أو

عل��ي أن الوض��ع ق��د يختل��ف إذا م��ا ك��ان الم��تھم طف��>ً ص��غيراً وي��رتبط بص��لة قراب��ة بص��احب 

المح���ل فھن���ا تنتف���ي مس���ئولية الجنائي���ة إ1 إذا ك���ان يش���ارك ف���ي إدارة أو تش���غيل ھ���ذا المح���ل 

  . ن مسئوليته في ھذه الحالة مسئولية مخففةبصورة أو بأخرى فتكو

  الفرع الرابع

  جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة أو المعاونة في إدارته

  )في صورتھا البسيطة(

لس���نة  ١٠ت���نص الم���ادة الثامن���ة ف���ي فقرتھ���ا ا�ول���ي م���ن ق���انون مكافح���ة ال���دعارة رق���م 

  : م١٩٦١

ن بأي���ة طريق���ة كان���ت ف���ي ك���ل م���ن ف���تح أو أدار مح���>ً للفج���ور أو ال���دعارة أو ع���او"

إدارت���ه يعاق���ب ب���الحبس م���دة 1 تق���ل ع���ن س���نة و1 تزي���د عل���ي ث���>ث س���نوات وبغرام���ة 1 تق���ل 

  ...".عن مائة جنيه و1 تزيد علي ث>ثمائة جنيه في اHقليم المصري

  :حا/ت المسئولية الجنائية عن جريمة فتح أو إدارة مح3ً للدعارة

  :المسئولية الجنائية التامة: أو/ً 

طبق���اً ل���نص الم���ادتين الثامن���ة بفقرتھ���ا ا�ول���ي والثاني���ة والم���ادة العاش���رة م���ن ق���انون 

مكافح����ة ال����دعارة تنعق����د المس����ئولية الجنائي����ة التام����ة لك����ل م����ن يف����تح أو ي����دير أو يع����اون ف����ي 

إدارة مح���>ً للفج���ور أو ال���دعارة إذا م���ا ت���وافرت م���ع الفع���ل الم���ادي المك���ون للجريم���ة س���ائر 

نعق�����د ب�����ه ھ�����ذه المس�����ئولية والت�����ي إذا م�����ا افتق�����دت عنص�����ر م�����ن الش�����روط ا�خ�����رى الت�����ي ت

  .عناصرھا تنتفي أو تنتقص ھذه المسئولية

  ):المخففة(المسئولية الجنائية الناقصة : ثانياً 

ف���ي حال���ة تص���ورنا وق���وع مث���ل ھ���ذه الجريم���ة م���ن مجن���ون ف���إذا ك���ان جنون���ه ي���ؤدي 

وك���ذلك الح���ال ف���ي حال���ة  إل���ي نق���ص ف���ي اHدراك دون إعدام���ه كلي���ة تخف���ف مس���ئوليته الجنائي���ة
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الس����كران اض����طرارياً إذا أدت حال����ة الس����كر ا1ض����طراري إل����ي نق����ص ف����ي اHدراك فق����ط، 

وإن ك����ان ھ����ذا غي����ر مقبول����ة م����ن الناحي����ة العقلي����ة والواقعي����ة حي����ث أن مث����ل ھ����ذه الج����رائم 1 

يتص�����ور ح�����دوثھا م�����ن مجن�����ون أو س�����كران لم�����ا تتطلب�����ه م�����ن ق�����درة خاص�����ة عل�����ي اHدارة 

أنھ���ا م���ن الج���رائم المس���تمدة ول���يس الج���رائم الوقتي���ة الت���ي تنتھ���ي  تس���توجب عق���ل س���ليم كم���ا

بانتھ���اء ركنھ���ا الم���ادي، ويض���اف إل���ي م���ا س���بق حال���ة اHك���راه المعن���وي ال���ذي ي���ؤدي إل���ي 

  . نقص اHرادة وا1ختيار لدي الجاني

 ً   :انتفاء المسئولية الجنائية: ثالثا

لس�����ن وك�����ذلك تنتف�����ي المس�����ئولية الجنائي�����ة حس�����ب القواع�����د العام�����ة بس�����بب ص�����غر ا

الجن���ون ال���ذي ي���ؤدي إل���ي إع���دام اHدراك كلي���اً ويك���ون الج���اني ف���ي ھ���ذه الحال���ة ھ���و مج���رد 

فاع���ل م���ادي س���خره الغي���ر لممارس���ة ھ���ذا النش���اط ويع���د المس���خر ھ���و الفاع���ل المعن���وي لھ���ذه 

الجريم���ة وأيض���اً تنتف���ي المس���ئولية ف���ي حال���ة الس���كر ا1ض���طراري ال���ذي ي���ؤدي إل���ي إع���دام 

ان كم���ا س���بق الق���ول 1 يتص���ور وق���وع مث���ل ھ���ذه الجريم���ة م���ن مجن���ون اHدراك كلي���اً، وإن ك���

  .أو سكران اضطرارياً أو حتى اختيارياً 

وتنتف����ي الجريم����ة بت����وافر اHك����راه الم����ادي ال����ذي يع����دم إرادة م����ن يف����تح أو ي����دير أو 

  .يعاون في إدارة المحل

وم���ن الج���دير بال���ذكر أن ھ���ذه الجريم���ة وإن ل���م يك���ن المش���رع ق���د اش���ترط فيھ���ا رك���ن 

ا1عتي���اد ص���راحة إ1 أن ھ���ذا يس���تفاد ض���مناً م���ن ن���ص الم���ادة العاش���رة م���ن الق���انون، 1 يقص���د 

ھن���ا ارت���داد ا1عتي���اد إل���ي م���ن تم���ارس ال���دعارة ف���ي المح���ل ذات���ه ب���ل اعتي���اد ف���اتح أو م���دير أو 

  .)١(معاون علي إدارة ھذا المحل

  :وقد قضي في ذلك

الج���اني ب���أن المح���ل إنم���ا ھ���و مس���كن خ���اص  1 تنتف���ي المس���ئولية الجنائي���ة بإدع���اء"

  .)٢("بالزوجية طالما أعده الجاني 1ستقبال نساء ورجال 1رتكاب الفحشاء فيه

وتس���أل الم���رأة الت���ي تس���تخدم نس���وة لممارس���ة ال���دعارة ف���ي بيتھ���ا م���ع الرج���ال ال���ذين اعت���ادوا "

  .)٣(وتعتبر المعاونة من قبيل القوادة" التردد علي منزلھا لممارسة الدعارة
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  الفرع الخامس

  جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة أو المعاونة في إدارته

  )في صورتھا المشددة(

  

  :نصت المادة الثامنة في فقرتھا الثانية

ك���ل م���ن ف���تح أو أدار مح���>ً للفج���ور أو ال���دعارة أو ع���اون بأي���ة طريق���ة كان���ت ف���ي إدارت���ه "

  ....يعاقب

الفج���ور أو ال���دعارة أو المت���ولين تربيت���ه وإذا ك���ان مرتك���ب الجريم���ة م���ن أص���ول م���ن يم���ارس 

أو مم��ن لھ��م س��لطة علي��ه تك��ون العقوب��ة الح��بس م��دة 1 تق��ل ع��ن س��نتين و1 تزي��د عل��ي أرب��ع 

  ".سنوات بخ>ف الغرامة المقررة

وم���ن الج���دير بال���ذكر أن ھ���ذا الظ���رف المش���دد للعقوب���ة يع���د الظ���رف الشخص���ي الوحي���د ف���ي 

  .أو في صورتھا الحكمية جرائم ا1عتياد سواء في صورتھا الحقيقية

وق����د ح����دد المش����رع ف����ي ھ����ذه الفق����رة الح����ا1ت الت����ي تجع����ل الج����اني يس����تحق العقوب����ة ا�ش����د 

إذا ك����ان مرتك����ب الجريم����ة م����ن أص����ول م����ن يم����ارس ال����دعارة أو "المق����ررة ب����نص عل����ي 

وھ����ذه الح����ا1ت تع����د ظروف����اً شخص����ية ت����>زم "المتولي����ة تربيت����ه أو مم����ن لھ����م س����لطة علي����ه 

  ...قة لھا بالجريمة ذاتھاصفة الجاني و1 ع>

  : أما عن درجات المسئولية الجنائية في حالة توافر الظرف المشدد فھي كالتالي

  :المسئولية الجنائية الكاملة: أو/ً 

تنعق���د المس���ئولية الجنائي���ة كامل���ة م���ع ت���وافر الظ���رف المش���دد ال���ذي حددت���ه الم���ادة الس���ابقة إذا 

كامل�����ة الت�����ي تق�����وم عل�����ي ال�����وعي واHدراك م�����ا ت�����وافرت ل�����دي الج�����اني ا�ھلي�����ة الجنائي�����ة ال

وا1ختي����ار واHرادة الكامل����ة حت����ى 1 تنتف����ي المس����ئولية و1 تخف����ف بأح����د أس����باب ا1نتف����اء أو 

التخفي����ف كص����غر الس����ن أو الجن����ون أو اHك����راه بنوعي����ة أو حال����ة الض����رورة رغ����م أن����ه 1 

  . يتصور عق>ً توافر ھذه الحا1ت في مثل ھذه الجريمة

  ):المخففة(ية الجنائية الناقصة المسئول: ثانياً 

تخف���ف المس���ئولية الجنائي���ة إذا م���ا ت���وافر ف���ي حق���ه إك���راه معن���وي م���ن أي ن���وع ك���أن يك���ون 

الج���اني م���ديناً ل���بعض المت���رددين عل���ي مح���ل ال���دعارة فيجب���رون عل���ي دف���ع ابنت���ه أو ص���غيرته 

ج���ات لممارس���ة ال���دعارة وف���اء لھ���ذا ال���دين، وك���ذلك إذا م���ا ت���وافر ل���دي الج���اني درج���ة م���ن در

الجن����ون يترت����ب عليھ����ا ا1نتق����اص م����ن إرادت����ه دون إع����دامھا كلي����ة حي����ث 1 يتص����ور قي����ام 

  .بجنون بھذا العمل أص>ً ولو لم يتوافر في حقه ھذا الظرف المشدد
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 ً   :انتفاء المسئولية الجنائية: ثالثا

يس���تبعد ص���غر الس���ن كأح���د عناص���ر انتف���اء المس���ئولية الجنائي���ة م���ن ھ���ذه الجريم���ة حي���ث 1 

ق���>ً ارتك���اب ھ���ذه الجريم���ة م���ن ش���خص دون الس���ابعة أو ب���ين الس���ابعة والخامس���ة يتص���ور ع

عش���ر، �ن الظ���رف المش���دد ق���ائم عل���ي أن الج���اني ل���ه أص���ول أو مت���ولي تربي���ة أو ل���ه س���لطة 

عل���ي آخ���ر و1 يعق���ل أن يك���ون م���ا ھ���و دون الس���ابعة أو دون الخامس���ة عش���ر أب���اً أو ج���داً أو 

وك���ذلك حال���ة : حت���ى تت���وافر في���ه ھ���ذه الص���فة ق���يم أو وص���ي أو معل���م أو رئ���يس ف���ي عم���ل م���ا

الض���رورة 1 يقي���د بھ���ا حي���ث 1 تقب���ل مم���ن ي���دفع بھ���ا بنات���ه للحص���ول عل���ي وص���ل بس���بب 

الفق���ر والحاج���ة ول���م يبق���ي 1نتف���اء المس���ئولية الجنائي���ة م���ن أس���باب س���وى الجن���ون ال���ذي نقي���د 

ة إلي����ه ف����ي ويع����دم اHدراك الول����دي الج����اني واHك����راه الم����ادي عل����ي النح����و الس����ابق اHش����ار

  .الصفحات السابقة

  المطلب الثاني

  المسئولية الجنائية في جرائم التحريض

  في القانون المصري

رص����د المش����رع المص����ري لجريم����ة التح����ريض عل����ي ممارس����ته الفج����ور وال����دعارة 

م، ١٩٦١لس�����نة  ١٠الم�����ادة ا�ول�����ي والم�����ادة الثالث�����ة والم�����ادة الرابع�����ة م�����ن الق�����انون رق�����م 

م����ادة ا�ول����ي لجريم����ة التح����ريض ف����ي ص����ورتھا البس����يطة، وخص����ص الفق����رة ا�ول����ي م����ن ال

وخص���ص الفق���رة الثاني���ة م���ن الم���ادتين ا�ول���ي والثالث���ة والفق���رة ا�ول���ي م���ن الم���ادة الثاني���ة 

  :كالتالي... والمادة الرابعة لجريمة التحريض في صورتھا المشددة

  :النصوص القانونية لجريمة التحريض في صورتھا البسيطة: أو/ً 

  :ا�ولي من المادة ا�ولي علي أنه تنص الفقرة

ك����ل م����ن ح����رض شخص����اً ذك����راً ك����ان أو أنث����ي عل����ي ارتك����اب الفج����ور أو ال����دعارة يعاق����ب "

ب����الحبس م����دة 1 تق����ل ع����ن س����نة و1 تزي����د عل����ي ث����>ث س����نوات، وبغرام����ة مائ����ة جني����ه إل����ي 

  ". ث>ثمائة جنيه وتعد تلك الجريمة من جرائم القوادة اHقليمية

  :من المادة الثالثة فقد نصت عليأما الفقرة ا�ولي 

ك��ل م��ن ح��رض ذك��راً ل��م ي��تم م��ن العم��ر الحادي��ة والعش��رين س��نة مي>دي��ة أو أنث��ي أي��ا ك��ان "

س���نھا عل���ي مغ���ارة الجمھوري���ة العربي���ة المتح���دة ل>ش���تغال بال���دعارة يعاق���ب ب���الحبس م���دة 1 

ني���ه، تق���ل ع���ن س���نة و1 تزي���د عل���ي خم���س س���نوات وبغرام���ة م���ن مائ���ة جني���ه إل���ي خمس���مائة ج

  ". وتعد تلك الجريمة من جرائم القوادة الدولية

  :النصوص القانونية لجريمة التحريض في صورتھا المشددة: ثانياً 
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  :تنص الفقرة الثانية من المادة ا�ولي علي

إذا ك����ان م����ن وقع����ت علي����ه الجريم����ة ل����م ي����تم م����ن العم����ر الحادي����ة والعش����رين س����نة مي>دي����ة "

ل ع���ن س���نة و1 تزي���د عل���ي خم���س س���نوات والغرام���ة كان���ت العقوب���ة ھ���ي الح���بس م���دة 1 تق���

  ".التي 1 تقل عن مائة جنيه إلي خمسمائة جنيه

  :كما تنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة علي

يك����ون الح����د ا�قص����ي للعقوب����ة الح����بس س����بع س����نين إذا وقع����ت الجريم����ة عل����ي شخص����ين "

فق����رة ا�ول����ي م����ن الم����ادة ف����أكثر، أو إذا ارتكب����ت بوس����يلة م����ن الوس����ائل المش����ار إليھ����ا ف����ي ال

  ".الثانية بخ>ف الغرامة المقررة

  :وجاء نص المادة الثانية في فقرتھا ا�ولي

ك���ل م���ن اس���تخدم أو اس���تدرج أو أغ���رى شخص���اً ذك���راً ك���ان أو أنث���ي بقص���د ارتك���اب "

الفج����ور أو ال����دعارة، وذل����ك بالخ����داع أو ب����القوة أو بالتھدي����د أو بإس����اءة اس����تعمال الس����لطة أو 

  ".الخ... وسائل اHكراهغير ذلك من 

  :أما المادة الرابعة فقد جاء نصھا

ف���ي ا�ح���وال المنص���وص عليھ���ا ف���ي الم���واد ال���ث>ث الس���ابقة تك���ون عقوب���ة الح���بس 

م���ن ث���>ث س���نوات إل���ي س���بع س���نوات إذا ك���ان م���ن وقع���ت علي���ه الجريم���ة ل���م ي���تم م���ن العم���ر 

لين تربيت���ه، أو س���تة عش���ر س���نة مي>دي���ة، أو ك���ان م���ن أص���ول المجن���ي علي���ه، أو م���ن المت���و

  ". م>حظته، أو ممن لھم سلطة عليه أو كان خادماً با�جر عنده أو عند من تقدم ذكرھم

وعل���ي م���ا س���بق يتض���ح أن المش���رع ق���د ش���دد العقوب���ة عل���ي جريم���ة التح���ريض إذا م���ا اقترن���ت 

بظ���روف شخص���ية تتعل���ق ب���المجني علي���ه كظ���رف الس���ن أو ظ���روف مادي���ة تتعل���ق بالج���اني 

  .يه أو بالجريمة ذاتھانفسه أو بالمجني عل

ولم���ا كن���ا ق���د تناولن���ا ف���ي الفص���ل الث���اني م���ن ھ���ذا البح���ث الظ���روف المش���ددة لجريم���ة 

التح����ريض وبيناھ����ا بالتفص����يل فإنن����ا نحي����ل إليھ����ا منع����اً للتك����رار، ونكتف����ي ف����ي ھ����ذا المق����ام 

بالح���ديث ع���ن ش���روط انعق���اد المس���ئولية الجنائي���ة لجريم���ة التح���ريض، وا�ث���ر المترت���ب عل���ي 

  :د موانع المسئولية الجنائية، وسيكون ذلك في الفرعين التاليينتوافر أح

  .شروط تحقق المسئولية الجنائية في جريمة التحريض: الفرع ا�ول

  .أثر توافر أحد موانع المسئولية الجنائية: الفرع الثاني

  الفرع ا)ول

  شروط تحقق المسئولية الجنائية

  في جريمة التحريض
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ولية الجنائي����ة ف����ي جريم����ة التح����ريض ع����ن القواع����د 1 تختل����ف ش����روط تحق����ق المس����ئ

العام����ة الت����ي تحك����م المس����ئولية الجنائي����ة باس����تثناء م����ا خصص����ه المش����رع ف����ي بع����ض الم����واد 

ليع����رض الص����ور الت����ي تق����ع بھ����ا جريم����ة التح����ريض س����واء ف����ي ص����ورتھا البس����يطة أو ف����ي 

م��ا يتعل��ق وم��ن ذل��ك م��ا ن��ص علي��ه ف��ي الفق��رة ا�ول��ى م��ن الم��ادة الثالث��ة في. ص��ورتھا المش��ددة

وھ����ذه الفق���رة تخ����تص بالص����ورة  -بش���ن المجن����ي علي����ه، ا�ق���ل م����ن س����ن الحادي���ة والعش����رين

أم���ا ف���ي ص���ورتھا المش���ددة فق���د نص���ت الم���ادة الرابع���ة عل���ى . البس���يطة لجريم���ة التح���ريض

س���ن المجن���ي علي���ه ال���ذي ل���م يتج���اوز س���تة عش���ر عام���اً م���ن عم���ره، أو وق���وع الجريم���ة عل���ى 

ث���ة ف���ي فقرتھ���ا الثاني���ة وك���ذلك وس���ائل التح���ريض كم���ا ف���ي شخص���ين أو أكث���ر ف���ي الم���ادة الثال

الفق���رة الثاني���ة م���ن الم���ادة الثالث���ة الت���ي ذك���رت وس���ائل التح���ريض عل���ى س���بيل المث���ال وذك���رت 

منھ����ا الخ����داع أو الق����وة أو التھدي����د أو إس����اءة اس����تعمال الس����لطة أو غي����ر ذل����ك م����ن وس����ائل 

فة معين���ة ف���ي المع���رض ك���أن اHك���راه، وأخي���راً فق���د رص���دت الم���ادة الرابع���ة حال���ة ت���وافر ص���

يك���ون م���ن أص���ول المجن���ي علي���ه أو م���ن المت���ولين تربيت���ه أو م>حظت���ه أو مم���ن لھ���م س���لطة 

  .عليه

وعل�����ى ھ�����ذا ف>ب�����د لقي�����ام جريم�����ة التح�����ريض المعاق�����ب عليھ�����ا ب�����المواد الس�����ابقة أن 

. يت���وافر ف���ي ح���ق الج���اني حال���ة ترص���دھا م���ادة م���ن الم���واد الس���ابق ذكرھ���ا واHش���ارة إليھ���ا

ا م����ا تفرض����ه القواع����د العام����ة للمس����ئولية الجنائي����ة م����ن ض����رورة تمت����ع الج����اني يض����اف إليھ����

ب����اHدراك والتميي����ز وحري����ة ا1ختي����ار أثن����اء قيام����ه بأفع����ال التح����ريض، ويج����ب أن تنص����رف 

حت���ى ول���و ت���م تحق���ق النتيج���ة الت���ي انص���رفت إرادتھ���ا إليھ���ا  )١(إرادت���ه الت���ي تحقي���ق النتيج���ة

وإل���ى جان���ب اHس���ناد الم���ادي والمعن���وي يل���زم 1نعق���اد المس���ئولية الجنائي���ة ع���دم ت���وافر أح���د 

  .موانعھا المعروفة، وھذا ما سنتناوله في الفرع التالي

  الفرع الثاني

  أثر توافر أحد موانع المسئولية الجنائية

  على جريمة التحريض

م���ن الناحي���ة النظري���ة المج���ردة تمتن���ع المس���ئولية الجنائي���ة إذا م���ا ك���ان الج���اني ص���بي 

  . مميز أو غير مميز أو مجنون أو مصاب بعاقة عقلية أو سكران أو اضطراريا

إ1 أن ھ����ذا غي����ر متص����ور م����ن الناحي����ة العقلي����ة والواقعي����ة حي����ث أن المح����رض يلزم����ه ق����دراً 

ء ليص����ل إل����ى نتيج����ة تح����ريض خاص����ة إذا كان����ت كبي����راً م����ن اHدراك والتميي����ز وحت����ى ال����ذكا
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وس���يلته ف���ي ذل���ك ھ���ي الخ���داع واس���تخدام أس���اليب احتيالي���ة تج���اه المجن���ي علي���ه وھ���ذا م���ا 1 

  .يتوافر في حق من سبق ذكرھم

أم���ا ع���ن حال���ة الض���رورة فھ���ي 1 تص���لح �ن تك���ون س���بباً م���ن موان���ع المس���ئولية ف���ي 

جت���ه الملح���ة إل���ى الم���ال ھ���ي الت���ي جريم���ة التح���ريض ك���أن ي���دفع الج���اني بفق���رة الش���ديد وحا

  .دفعته 1رتكاب ھذه الجريمة

وعل���ى ذل���ك ل���م يتبق���ى س���وى اHك���راه بنوعي���ه الم���ادي والمعن���وي لك���ي يك���ون الس���بب 

الحقيق����ي وال����واقعي 1متن����اع المس����ئولية الجنائي����ة للمح����رض إذا م����ا ت����وافر ف����ي حق����ه إكراھ����اً 

ف����ي الحال����ة ا�ول����ى تمتن����ع عن����ه مادي����اً أع����دم إرادت����ه أو إكراھ����اً معنوي����اً أن����تقص منھ����ا وھ����و 

المس���ئولية الجنائي���ة وف���ي الحال���ة الثاني���ة تض���عف فق���ط، م���ع م>حظ���ة أن ھ���ذا اHك���راه يك���ون 

حي����ث 1 . مانع����اً للمس����ئولية ف����ي جريم����ة التح����ريض ف����ي ص����ورتھا البس����يطة وم����ن المش����ورة

يقب���ل أن تمتن���ع مس���ئولية الج���اني ال���ذي أك���ره عل���ى ارتك���اب جريم���ة وھ���و ف���ي نف���س الوق���ت 

م اHك����راه أو التھدي����د ف����ي إجب����ار م����ن يح����رض عل����ى ارتك����اب الجريم����ة بن����اء عل����ى اس����تخدا

تح����ريض إذا م����ا كان����ت الوس����يلة الم����ذكورة ھ����ي وس����يلة المح����رض ف����ي التح����ريض عل����ى 

  .الجريمة

  المبحث الثاني

  المسئولية الجنائية في جرائم ا/عتياد والتحريض

  في القانون ا�ماراتي

  -:النصوص القانونية

 :من قانون العقوبات ا1تحادي ٣٦٨اHماراتي في المادة نص المشرع  � 

  "يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة"

 :من القانون ٣٦٣كما نصت المادة  � 

عل���ى ... يعاق���ب ب���الحبس م���دة 1 تق���ل ع���ن س���نة وبالغرام���ة ك���ل م���ن ح���رض ذك���راً أو أنث���ى"

  ".ارتكاب الفجور أو الدعارة

 :من القانون ٣٦٤ونصت المادة  � 

يعاق����ب بالس����جن م����دة 1 تزي����د عل����ى عش����ر س����نوات ك����ل م����ن ح����ض ذك����راً أو أنث����ى عل����ى "

  ".ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق اHكراه أو التھديد أو الحيلة

م���ن ق���انون العقوب���ات ا1تح���ادي تص���نف  ٣٦٨وتج���در اHش���ارة إل���ى أم���رين أولھم���ا أن الم���ادة 

ج م���ن الق���انون /٩ى أنھ���ا جناي���ة، عل���ى عك���س الم���ادة اعتي���اد ممارس���ة ال���دعارة أو الفج���ور عل���

م�����ن ق�����انون العقوب�����ات  ٣٦٤المص�����ري الت�����ي تعتبرھ�����ا جنح�����ة، وثانيھم�����ا أن ن�����ص الم�����ادة 
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ا1تح����ادي ل����يس ل����ه م����ا يقابل����ه ف����ي الق����انون المص����ري حي����ث أن ا�خي����ر ل����م يف����رق ب����ين 

  .التحريض والحض كما في القانون اHماراتي

  :مطلبين كالتالي وعلي ھذا سوف نقسم ھذا المبحث إلى

  .المسئولية الجنائية في جرائم ا/عتياد في القانون ا�ماراتي: المطلب ا)ول

  .المسئولية الجنائية في جرائم التحريض في القانون ا�ماراتي: المطلب الثاني

  المطلب ا)ول

  المسئولية الجنائية في جرائم ا/عتياد

  في القانون ا�ماراتي

ا1عتي���اد عل���ى ال���دعارة إذا م���ا اقترف���ت ال���ركن الم���ادي تس���أل الم���رأة ع���ن جريم���ة   

للجريم��ة والت���ي تتمث���ل ف��ي مباش���رة الفحش���اء م��ع الرج���ال بع���رض تميي��ز عل���ى س���بيل ا1عتي���اد 

س���واء ك���ان ذل���ك بقص���د إش���باع ش���ھواتھا أو ش���ھوة الغي���ر وس���واء أن ك���ان ذل���ك ب���أجر أو ب���دون 

ة واHدراك والتميي�����ز أج�����ر باHض�����افة إل�����ى ال�����ركن المعن�����وي المتمث�����ل ف�����ي العل�����م واHراد

والق����درة عل����ى ا1ختي����ار، وتك����ون ف����ي ھ����ذه الحال����ة مس����ئوليتھا الجنائي����ة كامل����ة وتنتف����ي ھ����ذه 

المس���ئولية أو ت���نقص حس���ب ا�ح���وال إذا م���ا ت���وافر عام���ل م���ن العوام���ل الت���ي ح���ددھا القواع���د 

  :العامة للمسئولية الجنائية كالتالي

  :العامل ا)ول

  .المسئولية الجنائيةصغر سن الداعرة وعدم بلوغھا سن 

لس����نة  ٩م����ن ق����انون ا�ح����داث الج����انحين والمش����ردين رق����م ) ٦(ت����نص الم����ادة   

  :م١٩٧٦

1 تق��ام ال��دعوى الجزائي��ة عل��ى الح��دث ال��ذي ل��م يبل��غ م��ن العم��ر س��بع س��نين كامل��ة م��ع ذل��ك "

يج���وز لجھ���ات التحقي���ق والمح���اكم أن ت���أمر ف���ي جمي���ع ا�ح���وال باتخ���اذ اHج���راءات التربوي���ة 

  ".ية المناسبة لحالة الحدثأو الع>ج

وطبق���اً ل���نص ھ���ذه الم���ادة فتنتف���ي مس���ئولية ا�نث���ى الت���ي اعت���ادت عل���ى ممارس���ة   

ال���دعارة وھ���ي دون س���ن الس���ابعة م���ن العم���ر وھ���ذا العام���ل وإن ك���ان مس���تغرباً إ1 أن تحقق���ه 

وارد خاص���ة بع���د أن أثب���ت الواق���ع العمل���ي وج���ود م���ا يس���مى ب���دعارة ا�طف���ال ال���ذين يس���تغلوا 

  .....قوادين خاصة إذا كانوا من أطفال الشوارع الذين ليس لھم مأوى أو أھل من قبل

و1 يختل�����ف ا�م�����ر كثي�����راً إذا كان�����ت ا�نث�����ى ف�����وق س�����ن الس�����ابعة ودون س�����ن   

الثامن���ة عش���ر م���ن عمرھ���ا وق���ت ارتك���اب جريم���ة ا1عتي���اد عل���ى ال���دعارة، وإن ك���ان يض���اف 

ي���ة ال>زم���ة ف���ي ح���ق ھ���ذه ا�نث���ى وفق���اً إل���ى انتف���اء المس���ئولية وج���وب اتخ���اذ الت���دابير ا1جتماع
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م ١٩٧٦لس����نة  ٩لم����ا نص����ت علي����ه الم����ادة التاس����عة م����ن ق����انون ا�ح����داث والمش����ردين رق����م 

  .والتي منھا التوبيخ، والتسليم، ومنع ارتياد أماكن معينة

  :العامل الثاني

  :الجنون أو العاھة العقلية

  :من قانون العقوبات ا1تحادي علي ٦٠تنص المادة 

ل جنائي����اً م����ن ك����ان وق����ت ارتك����اب الجريم����ة فاق����داً ل����Qدراك أو اHرادة 1 يس����أ"  

أو أي س�����بب آخ�����ر يق�����رر العل�����م أن�����ه يفق�����د اHدراك أو .... لجن�����ون أو عاھ�����ة ف�����ي العق�����ل

  ز"اHرادة

  :وتضيف الفقرة الثانية من ذات المادة

أو غيرھ�����ا س�����وى نق�����ص أو ض�����عف .... إذا ل�����م يترت�����ب عل�����ى الجن�����ون أو العاھ�����ة العقلي�����ة"

  ".اك أو اHرادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذراً مخففاً اHدر

وم���ن ھ���ذا يتض���ح أن���ه إذا كان���ت ا�نث���ى وق���ت ارتك���اب الجريم���ة فاق���دة ل���Qدراك نتيج���ة جن���ون 

أو عاھ��ة عقلي��ة بغ��ض النظ��ر ع��ن ا�س��باب الت��ي دفعتھ��ا الت��ي ارتكابھ��ا وإذا ترت��ب عل��ي ھ��ذا 

التميي����ز يترت����ب عل����ى ذل����ك تخفي����ف الجن����ون أو العاھ����ة العقلي����ة فق����ط نق����ص ف����ي اHدراك و

  .المسئولية بما يجعل مسئولية الجنائية مخففة وليست منتفية كما في الحالة ا�ولى

  :العامل الثالث

  :السكر ا/ضطراري

  :من قانون العقوبات ا1تحادي) ٦٠(تنص المادة   

أو ... ...-1١ يس����أل جنائي����اً م����ن ك����ان وق����ت ارتك����اب الجريم����ة فاق����داً ل����Qدراك أو اHرادة "

غيبوب���ة ناش���ئة ع���ن عق���اقير أو م���واد مخ���درة أو مس���كرة أي���ا ك���ان نوعھ���ا أعطي���ت ل���ه قس���راً أو 

  .تناولھا بغير علم منه

وإذا ك�����ان ا�ث�����ر المترت�����ب عل�����ى الس�����كر ا1ض�����طراري ھ�����و نق�����ص أو ض�����عف اHدراك أو 

ف����ي فقرتھ����ا ) ٦٠(اHرادة انتقص����ت المس����ئولية وع����د ذل����ك ع����ذراً مخفف����اً وفق����اً ل����نص الم����ادة 

  .الثانية

وھ���ذا م���ا يخ���ص الس���كران س���كراً اض���طراريا فق���ط أم���ا الس���كران س���كراً اختياري���ا فق���د ق���رر 

المش����رع اHم����اراتي تحميل����ه مس����ئولية جنائي����ة كامل����ة عل����ى خ����>ف نظي����ره المص����ري ال����ذي 

ت����رك ذل����ك لتن����ازع الفق����ه والقض����اء، ب����ل وزاد عل����ى ذل����ك وع����د تن����اول المس����كر أو المخ����در 

عل���ى ض���وء  ٦١/٢مش���دداً للعق���اب، وق���د ج���اء ن���ص الم���ادة بقص���د ارتك���اب جريم���ة يع���د ظرف���اً 

  :ھذا التوجه التشريعي حيث نصت
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إذا ك���ان الج���اني ق���د تن���اول العق���اقير أو الم���واد المخ���درة أو المس���كرة عم���داً بقص���د ارتك���اب "

  ".الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفاً مشدداً 

وعل����ى ھ����ذا تس����أل ال����داعرة ع����ن ارتك����اب الجريم����ة إذا م����ا كان����ت ف����ي حال����ة م����ن الس����كر 

ا1ختي���اري وق���ت ارتك���اب الجريم���ة ول���يس لھ���ا اHدع���اء بأنھ���ا ل���م تك���ن ف���ي وعيھ���ا وإدراكھ���ا، 

  .بل تشدد عليھا العقوبة إذا كان الفرض من السكر ھو ممارسة الدعارة

  :العامل الرابع

  ):يالمادي والمعنو(ا�كراه بنوعيه 

  :من قانون العقوبات ا1تحادي على) ٦٤(تنص المادة   

1 يس���أل جنائي���اً م���ن ارتك���ب جريم���ة ألجأت���ه إليھ���ا ض���رورة وقاي���ة نفس���ه أو مال���ه أو نف���س "

  .."غيره أو ماله من خطر جسيم على وشك الوقوع ولم يكن Hرادته فضل في حلوله

المش���رع اHم���اراتي  وكم���ا ھ���و واض���ح م���ن ال���نص س���الف ال���ذكر نج���د أن���ه وإن ك���ان ق���د جم���ع

ب���ين اHك���راه وحال���ة الض���رورة فق���د س���اوى ب���ين اHك���راه الم���ادي واHك���راه المعن���وي وجع���ل 

لك����ل منھم����ا نتيج����ة واح����دة وھ����ي انتف����اء المس����ئولية الجنائي����ة وذل����ك عل����ى خ����>ف المش����رع 

المص����ري ال����ذي ف����رق ب����ين اHك����راه الم����ادي ال����ذي يع����دم اHرادة وبالت����الي تنتف����ي المس����ئولية 

ه المعن�����وي ال�����ذي ي�����نقص م�����ن اHرادة وبالت�����الي تخف�����ف ف�����ي حال�����ة ت�����وافره وب�����ين اHك�����را

  .المسئولية الجنائية فقط

وعل���ى ھ���ذا إذا م���ا ق���ام ف���ي ح���ق ال���داعرة إك���راه س���واء ك���ان إكراھ���اً مادي���اً أو معنوي���اً تنتف���ي 

مس����ئوليتھا بش����رط إ1 يك����ون ق����د توقع����ت فع����ل اHك����راه وأن يترت����ب علي����ه إع����دام إرادتھ����ا 

  . ا�ثر المترتب عليه انتفاء مسئوليتھا بالكلية حتى يتحقق

  :العامل الخامس

  :حالة الضرورة

جمع����ت ب����ين اHك����راه بنوعي����ه وحال����ة الض����رورة  ٦٤س����بق أن ذكرن����ا ب����أن الم����ادة 

كموان���ع م���ن موان���ع المس���ئولية الجنائي���ة، وعل���ى تنتف���ي مس���ئولية ال���داعرة إذا م���ا تحق���ق حال���ة 

جريم���ة ال��دعارة غي���ر ان���ه 1 يعت���د بعام���ل  الض��رورة الت���ي تلجئھ���ا إل���ى ا1عتي��اد عل���ى ارتك���اب

الفق���ر كأح���د أس���باب حالت���ه الض���رورة خاص���ة إذا ك���ان الواق���ع أثب���ت أن الع���اھرات دائم���اً م���ا 

إل����ى الكس����ل وع����دم بح����ثھن ع����ن عم����ل ش����ريف ) م����يلھن(يفض����لن مھن����ة ال����دعارة بس����بب 

 ، كم���ا أن الفق���ر ق���د يص���لح س���بباً لت���وافر حال���ة الض���رورة إذا م���ا ارتك���ب الجريم���ة)١(مرھ���ق

م���رة واح���دة ول���م تك���ن عل���ى س���بيل ا1عتي���اد كم���ا ف���ي الف���رض الماث���ل، 1س���يما وأن الق���انون 
                                                            

(
1
) Prevention prostitution, op.cit.p.No.31. 
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س����واء ك����ان المص����ري أو اHم����اراتي يعاق����ب عل����ى ا1عتي����اد عل����ى ممارس����ة ال����دعارة �ن����ه 

بت��وافر ا1عتي��اد تت��وافر مع��ه ص��فة المھني��ة ف��ي ال��داعرة الت��ي تتخ��ذ ال��دعارة مھن��ة لھ��ا وس��بباً 

  .من أسباب كسب الرزق

  طلب الثانيالم

  المسئولية الجنائية في جرائم التحريض

  في القانون ا�ماراتي

رص������د المش������رع اHم������اراتي جريم������ة التح������ريض عل������ى ممارس������ة الفج������ور أو   

بفقريتھ����ا ا�ول����ى والثاني����ة  ٣٦٤بفقرتيھ����ا ا�ول����ى والثاني����ة، والم����ادة  ٣٦٣ال����دعارة الم����واد 

ھ���ذه الم���واد جريم���ة التح���ريض  م���ن ق���انون العقوب���ات ا1تح���ادي وتجم���ع ٣٦٧وك���ذلك الم���ادة 

كم����ا يس����تطيع م����ن ع����رض نص����وص ھ����ذه الم����واد , بص����ورتھا البس����يطة وص����ورتھا المش����ددة

  :كالتالي

  :من قانون العقوبات ا/تحادي) ٣٦٣(تنص المادة 

يعاق���ب ب���الحبس م���دة 1 تق���ل ع���ن س���نة وبالغرام���ة م���ن ح���رض ذك���راً أو أنث���ى "  

  ".بأية وسيلة على ارتكاب الفجور أو الدعارة

  :فقرتھا الثانية تنص على وفي

إذا كان���ت س���ن المجن���ي علي���ه تق���ل ع���ن الثامن���ة عش���ر عوق���ب ب���الحبس م���دة 1 "  

  ".تقل عن سنتين وبالغرامة

  :من قانون العقوبات ا/تحادي) ٣٦٤(وتنص المادة 

يعاق���ب ب���الحبس م���دة 1 تزي���د عل���ى عش���ر س���نوات ك���ل م���ن ح���ض ذك���راً أو أنث���ى "

  ".ريق اHكراه أو التھديد أو الحيلةعلى ارتكاب الفجور أو الدعارة عن ط

  :وجاء في الفقرة الثانية لذات المادة

تك����ون العقوب����ة الس����جن م����دة 1 تق����ل ع����ن عش����ر س����نوات إذا كان����ت س����ن م����ن وقع����ت علي����ه "

  ".الجريمة تقل عن الثامنة عشر

  :من قانون العقوبات ا/تحادي ٣٦٧وتنص المادة 

م����ن  ٣٦٤، ٣٦٣ف����ي الم����واد إذا ك����ان الج����اني ف����ي الج����رائم المنص����وص عليھ����ا "  

أو م���ن المت���ولين ترتبي���ه أو م>حظت���ه أو مم���ن لھ���م . أص���ول المجن���ي علي���ه أو م���ن محارم���ه

  ".سلطة عليه أو خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرھم، عد ذلك ظرفاً مشدداً 

  : عقوبات اتحادي لتحدد أحكام الظرف المشدد كالتالي) ١٠٣(وجاء نص المادة 

  :ة ظرفاً مشدداً جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه اGتيإذا توافر في الجريم"
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إذا كان���ت العقوب���ة المق���ررة أص���>ً للجريم���ة ھ���ي الغرام���ة ج���از مض���اعفة ح���دھا  � 

 .ا�قصى أو الحكم بالحبس

إذا كان���ت العقوب����ة المق���ررة أص����>ً للجريم����ة ھ���ي الح����بس ج���از مض����اعفة ح����دھا  � 

 .ا�قصى

للجريم���ة ھ���ي الس���جن المؤق���ت ال���ذي يق���ل ح���ده إذا كان���ت العقوب���ة المق���ررة أص���>ً  � 

 .ا�قصى عن خمس عشرة سنة جاز الوصول بالعقوبة إلى ھذا الحد

إذا كان����ت العقوب����ة المق����ررة أص����>ً للجريم����ة ھ����ي الس����جن المؤق����ت ال����ذي يص����ل  � 

 .حده ا�قصى جاز أن يستبدل فيھا السجن المؤبد

  :يوعلى ھذا سوف نقسم المطلب الماثل إلى فرعين اثنين كالتال

  .شروط تحقق المسئولية الجنائية: الفرع ا)ول

  .ا)ثر المترتب على توافر مانع من موانع المسئولية الجنائية: الفرع الثاني

  الفرع ا)ول

  شروط تحقق المسئولية الجنائية

كم����ا ف����ي القواع����د العام����ة وف����ي الق����انون  -يش����ترط 1نعق����اد المس����ئولية الجنائي����ة  

د الم����ادي للجريم����ة أو1ً ف����ي ح����ق الج����اني بارتك����اب أح����د وتحققھ����ا ت����وافر اHس����نا -المص����ري

الص���ور ال���ذي ح���ددتھا الم���واد الحاكم���ة لجريم���ة التح���ريض س���واء ف���ي ص���ورتھا البس���يطة أو 

ف���ي ص���ورتھا المش���ددة س���واء إن ك���ان التش���ديد عائ���د ف���ي ص���فة معين���ة ف���ي المجن���ي علي���ه أو 

  .اميةفي الجريمة ذاتھا والوسيلة المستخدمة للوصول إلى النتيجة اHجر

كم���ا يش���ترط ت���وافر عل���م الج���اني بم���ا يق���وم ب���ه م���ن فع���ل وإدراك���ه بماھي���ة الفع���ل   

ال���ذي يق���وم ب���ه واتج���اه إرادت���ه الح���دة والمعتب���رة لتحقي���ق النتيج���ة اHجرامي���ة الت���ي تترت���ب عل���ى 

فعل���ه بغ���ض النظ���ر ع���ن تحق���ق النتيج���ة م���ن التح���ريض ذات���ه عل���ى ال���دعارة، بمعن���ى أخ���ر 1 

  .مھا في حالة تحقق نتيجة التحريض أو الحض فقطيعتد بممارسة الدعارة من عد

وعل����ى ھ�����ذا نس�����تطيع أن نق����ول أن�����ه يتحق�����ق الفع����ل اHجرام�����ي وبت�����وافر العل�����م   

واHرادة واHدراك وا1ختي�����ار وق�����ت ارتك�����اب الجريم�����ة انعق�����دت المس�����ئولية الجنائي�����ة كامل�����ة 

ولھا ف���ي ف���ي ح���ق الج���اني م���ادام ل���م يح���ول دون ذل���ك م���انع م���ن موان���ع انعقادھ���ا والت���ي س���نتنا

  .الفرع الثاني

وش������روط انعق������اد المس������ئولية الجنائي������ة ف������ي الق������انون اHم������اراتي ف������ي جريم������ة   

التح�����ريض أو الح�����ض عل�����ى ممارس�����ة ال�����دعارة 1 تختل�����ف ع�����ن ا�حك�����ام العام�����ة 1نعق�����اد 

  .المسئولية الجنائية و1 مع أحكام القانون المصري المقابل
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  الفرع الثاني

  ةأثر توافر مانع من موانع المسئولي

  في جريمة التحريض على الدعارة

بمث����ل م����ا تنتف����ي ب����ه المس����ئولية الجنائي����ة ف����ي الق����انون المص����ري ف����ي جريم����ة   

التح���ريض عل���ى ممارس���ة ال���دعارة تنتف���ي المس���ئولية الجنائي���ة ف���ي الق���انون اHم���اراتي إذا م���ا 

ت���وافر ف���ي ح���ق الج���اني وق���ت ارتك���اب الجريم���ة عام���ل م���ن عوام���ل ا1نتف���اء ك���الجنون وص���فر 

واHك����راه بنوعي����ه الم����ادي والمعن����وي واHص����ابة بعاھ����ة عقلي����ة والس����كر ا1ض����طراري الس���ن 

  .وحالة الضرورة

وكم������ا أن ھ������ذه العوام������ل الت������ي يترت������ب عل������ى تواج������دھا انتف������اء أو انتق������اص   

المس����ئولية الجنائي����ة ھ����ي عوام����ل معتب����ره نظري����اً فق����ط ف����ي ھ����ذه الجريم����ة الت����ي 1 يتص����ور 

ذي عاھ����ة عقلي����ة أو س����كران اض����طرارياً  وقوعھ����ا م����ن مجن����ون أو ص����بي ص����غير الس����ن أو

خاص���ة إذا م���ا كان���ت وس���يلة التح���ريض ھ���ي الخ���داع والحيل���ة ف���ي الواق���ع المص���ري، وك���ذلك 

الح���ال ف����ي الواق����ع اHم����اراتي لم����ا تتطل����ب ھ����ذه الجريم����ة م����ن درج����ة م����ن ال����وعي واHدراك 

  .تكون عقلية بتحقيق النتيجة من التحريض

س������بباً 1نتف������اء أو انتق������اص وك������ذلك 1 تص������لح حال������ة الض������رورة �ن تك������ون   

المس����ئولية الجنائي����ة حي����ث 1 ض����رورة ت����دفع إل����ى التح����ريض عل����ى ال����دعارة و1 ض����رورة 

  .تدفع صاحبھا إلى القوادة الملعونة

وعل���ى ھ���ذا ل���م يتبق���ى س���وى اHك���راه بنوعي���ه الم���ادي والمعن���وي وال���ذي يترت���ب   

يترت������ب عل������ى الث������اني عل������ى ا�ول انع������دام اHرادة وبالت������الي انتف������اء المس������ئولية الجنائي������ة و

  ....ا1نتقاص من ھذه اHرادة وبالتالي تخفيف المسئولية الجنائية
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  خاتمــة

تناولن���ا ف���ي البح���ث الماث���ل جريم���ة ال���دعارة والمعالج���ة التش���ريعية الت���ي حاول���ت   

القض����اء عليھ����ا ف����ي ك����ل م����ن المجتم����ع المص����ري والمجتم����ع اHم����اراتي، وعرض����نا لقواع����د 

ج���رائم ال���دعارة والت���ي 1 تختل���ف ع���ن القواع���د وا�حك���ام العام���ة ف���ي المس���ئولية الجنائي���ة ف���ي 

المس���ئولية الجنائي���ة، وق���د ك���ان البح���ث الماث���ل عل���ي التقس���يم ال���وارد ف���ي مقدم���ة البح���ث، ولھ���ذا 

س����وف نقص����ر خاتم����ة البح����ث عل����ي محاول����ة تق����ديم بع����ض المقترح����ات الت����ي ق����د تفي����د ف����ي 

  .حد منھامحاولة القضاء علي جرائم الدعارة أو علي ا�قل ال

  :ومن ھذه المقترحات ما يلي

ي�����ري الباح�����ث أن ج�����رائم ال�����دعارة 1 تخ�����رج ع�����ن كونھ�����ا ف�����ي المق�����ام ا�ول ج�����رائم : أو/ً 

أخ>قي���ة 1 تحت���اج إل���ي الق���انون بص���فة أولي���ة للح���د منھ���ا أو مكافحتھ���ا خاص���ة إذا كان���ت ق���د 

م��ن خ��>ل ولك��ن تحت��اج إل��ي الع��ودة إل��ي ا�خ��>ق الحمي��دة . اس��تفحل خطرھ��ا ف��ي مجتم��ع م��ا

  .العودة إلي صحيح الدين أو1ً 

وترتيب���اً عل���ي م���ا س���بق ف���ي البن���د أو1ً في���ري الباح���ث قب���ل ا1ھتم���ام بمكافح���ة ال���دعارة : ثاني,,,اً 

وإع���ادة ال���داعرات إل���ي الحي���اة الطبيعي���ة يل���زم عل���ي الق���ائمين عل���ي ش���ئون الحك���م ف���ي المجتم���ع 

لحيلول���ة دون محاص���رة مجتم���ع ال���داعرات وحص���ره ف���ي أض���يق نط���اق ممك���ن ع���ن طري���ق ا

زي����ارة ذل����ك المجتم����ع بض����م أعض����اء ج����دد ل����ه و1 يك����ون ذل����ك إ1 ع����ن طري����ق التوعي����ة 

والتربي����ة الديني����ة  وا�خ>قي����ة القومي�����ة ومعالج����ة التفك����ك ا�س�����ري وتخفي����ف من����ابع الفق�����ر 

  . والحاجة التي قد تؤدي إلي وقوع صاحبھا ضحيت في ذلك المجتمع الدوني

ورة تغيي���ر ق���انون مكافح���ة ال���دعارة الص���ادر ف���ي ع���ام بع���د م���ا س���بق ي���ري الباح���ث ض���ر: ثالث,,,اً 

بع����د م����رور م����ا يزي����د عل����ي خمس����ين عام����اًَ◌ عل����ي إص����داره ليك����ون الق����انون الجدي����د  ١٩٦١

مواكب���اً للتط���ورات العملي���ة ال���ذي أص���بح عليھ���ا مجتم���ع ال���داعوات الي���وم، خاص���ة فيم���ا يتعل���ق 

  . في العيونبالعقوبات الھزيلة التي رصدھا المشرع لبعض الجرائم ذراً للدمار 

ي����ري الباح����ث ض����رورة التخل����ي ع����ن إلزامي����ة مرجعي����ة التش����ريع ال����وطني بالق����انون : رابع,,,,اً 

الفرنس���ي ومحاول����ة ربط����ه ق���در اHمك����ان بالش����ريعة اHس����>مية خاص���ة فيم����ا يتعل����ق ب����النظرة 

التش����ريعية إل����ي جريم����ة الزن����ا ف����ي ح����د ذاتھ����ا س����واء أن كان����ت زن����ا ف����ردي أو زن����ا جم����اعي 

لمعالج�����ة ھ�����ذا الخل�����ل العقل�����ي ال�����ذي يك�����اد أن يفت�����ك بفك�����رة ) كال�����دعارة(بغ�����رض التكس�����ب 

  .ص>حية القانون لمعالجة أمراض المجتمع

ي����ري الباح����ث م����ن الناحي����ة اHجرائي����ة ض����رورة تفعي����ل دور ش����رطة اGداب وض����م : خامس,,,,اً 

عناص���ر نس���ائية لھ���ا لتك���ون أكث���ر حيوي���ة ومرون���ة ف���ي التعام���ل م���ع مث���ل ھ���ذه الج���رائم م���ع 
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ي�����ة الت�����ي ق�����د تم�����ارس ف�����ي المح�����>ت العام�����ة أو ف�����ي الش�����وارع إض�����افة الج�����رائم ا�خ>ق

  .والطرقات إلي أي معالجة تشريعية قادمة للقانون الحالي الذي عفا عليه الزمن

ي������ري الباح������ث ض������رورة ض������بط ا�داء اHع>م������ي وال������درامي ل������بعض ا1Gت : سادس,,,,,,اً 

ل����دي  ف����ي زي����ادة الرغب����ة -حت����ى ول����و ب����دون قص����ر -اHع>مي����ة والدرامي����ة الت����ي ق����د تس����اھم

ال��بعض ف��ي ال��دخول إل��ي مس��تنقع ذل��ك الع��الم، وذل��ك ع��ن طري��ق المعالج��ة الدرامي��ة الخاص��ة 

ل�����بعض ا�دوار الت�����ي تتناولھ�����ا ال�����دراما أو وس�����ائل اHع�����>م وتظھ�����ر فيھ�����ا ال�����داعرة دائم�����اً 

مض����طرة ول����يس لھ����ا ف����ي ا�م����ر حيل����ة، وال����ذي أحيان����اً يش����كل ت����زيين للفاحش����ة ومحاول����ة 

  . ينHشاعتھا بين أوساط المؤمن
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  المراجع 

  اللغة العربية 
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ج,,,3ل ث,,,روت، نظري,,,ة الجريم,,,ة المتع,,,ددة القص,,,ور، رس,,,الة دكت,,,وراه، / د •

 .م٢٠٠٣دار الجامعة الحديثة للنشر، ا�سكندرية، 
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 عبيد،مبادئالقسمالعاممنالتش,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ريعالعقابي،طبعةرؤوف/ د •

 .٢٠٠٠م،دارالفكرالعربي١٩٧٩

  

رمس,,,,,,,يس بھن,,,,,,,ام، النظري,,,,,,,ة العام,,,,,,,ة للق,,,,,,,انون الجن,,,,,,,ائي، منش,,,,,,,أة / د •

 .٢٨م، ص١٩٩٧المعارف، ا�سكندرية 

دكتورعبدالرحمنتوفيقعبدالرحمن،السكروأثرھفيالمس,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ئوليةالجنائيةطب •

 م١٩٧٥ عةعام

عام،دارالمطبوعاتالجامعيةا�س,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,كندعوضمحمد،قانونالعقوبات،العشرال •

 .٥٠٧رية،ص

/ عزالدينالدناص,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,وري،د/ م •

  ١٩٨٩ عبدالحميدالشواربي،ا)حكامالعامةفيالقانونالجنائٮالقاھرة

/ د •

مصطفيفھميالجوھري،أصو/�جراموالعقاب،الطبعةا)ولي،إص,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,داراتأك

  م،١٩٩٧ اديميةشرطةدبي

الق,,,,,,انون فتح,,,,,,ي س,,,,,,عيد يوس,,,,,,ف، فك,,,,,,رة المس,,,,,,ئولية الجنائي,,,,,,ة ف,,,,,,ي / د •

الوض,,,,عي مقارن,,,,اً بالفق,,,,ه ا�س,,,,3مي، رس,,,,الة دكت,,,,وراه مقدم,,,,ة إل,,,,ي كلي,,,,ة 

  .٣٧م، ص١٩٩٤الحقوق، جامعة عين شمس، سنة 

دكت,,,ور محم,,,د الحس,,,يني حنف,,,ي الم,,,دخل لدراس,,,ة الفق,,,ه ا�س,,,3مي مكتب,,,ة  •

 .ن١٩٨٢سيروھند 

 -محمودأحمدطه،مبدأشخصيةالعقوبة،ش,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,رحقانونالعقوبات/د •

  .٢٠٠٠ ،٢القسمالعامـجـ

/ د •

مصطفيعبدالمحسن،ا�رادةوالمسئوليةفيالنظامالجنائيا�س,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3ميوالقانون

  .م٢٠١٢الوضعي،دارالنھضةالعربية،ط
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محم,,,,ود نجي,,,,ب حس,,,,ني، ش,,,,رح ق,,,,انون العقوب,,,,ات، القس,,,,م الع,,,,ام، دار /د •

  .٥٠٦م، ص١٩٨٩النھضة العربية الطبعة السادسة 

محم,,,ود محم,,,ود مص,,,طفي، ف,,,ي إنك,,,ار المس,,,ئولية الجنائي,,,ة لZش,,,خاص / د •

 .٢٠٠٨,القاھرة .دار الفكر القانونى ,نويالمع

دار الفك,,,,,,,,,,,,,ر ,الق,,,,,,,,,,,,,اھرة ،١ياسرأنورعلي،أصو/لنظريةالعامة،ج,,,,,,,,,,,,,ـ/ د •

 .١٩٨٩.القانونى 

  

  المراجع ا/جنبية 

� kanejune, cvhasse el enfant, traduit de l 

auglais par fabieureteisserire, edition, 

Ramasay, p. 125.  

� sexual explatation, pranagraphy and 

prastitutian, and trafficking in cluildren and 

yaung adults, telommen el atian No, R (al) 11 

and repart of European cammitte an crime 

problems. Council of eurape press 1993, 

P.N. 50.  

� (١)Clearlesh, mccayhy: crime in anerican 

society, 1980.-   

�    - prevention of prostitution carraud, I, no. 

280, p. 585/ vidacl et magnal, I, no  

�     -   carraud, I, no 259, p. 538; vidal et 

Maghnal. i. no. 65- 2, p. 81  

� welzel, s20, 142/ carraud, I, no. 280, p. 585/ 

vidacl et magnal, I, no. 114, p. 176 
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  الفھرس 

 
  )الفصل ا)ول(

  ا)حكام العامة للمسئولية الجنائية

٨  

  ٩  أساس المسئولية الجنائية: المبحث ا)ول •  

الم,,,ذھب التقلي,,,دي حري,,,ة ا/ختي,,,ار أس,,,اس : المطل,,,ب ا)ول -  

  المسئولية
١١  

الم,,,,,,ذھب ال,,,,,,واقعي الجب,,,,,,ر والحتمي,,,,,,ة : المطل,,,,,,ب الث,,,,,,اني -  

  أساسي المسئولية
١٤  

المس,,,,,ئولية ب,,,,,ين (الم,,,,,ذھب الت,,,,,وفيقي : المطل,,,,,ب الثال,,,,,ث -  

  )الحرية والحتمية
١٦  

ا)س,,,اس التش,,,ريعي المخت,,,ار للمس,,,ئولية :  المطل,,,ب الراب,,,ع -  

  الجنائية
١٨  

ف,,,يمن يس,,,أل (مح,,,ل المس,,,ئولية الجنائي,,,ة :  المبح,,,ث الث,,,اني •  

  ؟)جنائياً 
١٩  

إنك,,,,,,ار ا/س,,,,,,تثناء عل,,,,,,ي قاع,,,,,,دة مح,,,,,,ل :  المطل,,,,,,ب ا)ول -  

ع,,,,,دم ج,,,,,واز مس,,,,,اءلة الش,,,,,خص المعن,,,,,وي (المس,,,,,ئولية 

  )جنائياً 

٢١  

إق,,,,,رار ا/س,,,,,تثناء عل,,,,,ي قاع,,,,,دة مح,,,,,ل :  المطل,,,,,ب الث,,,,,اني -  

  )جواز مساءلة الشخص المعنوي جنائياً (المسئولية 
٢٣  

الت,,,,,,,رجيح ب,,,,,,,ين ا�نك,,,,,,,ار وا�ق,,,,,,,رار  :  المطل,,,,,,,ب الثال,,,,,,,ث -  

  وموقف الشارع من المذھبين 
٢٤  

  ٢٦  شروط المسئولية الجنائية : المبحث الثالث •  
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  ٢٨  المسئولية الجنائيةدرجات : المبحث الرابع •  

  ٣٢  موانع المسئولية الجنائية: المبحث الخامس  •  

موان,,,,ع المس,,,,ئولية المترتب,,,,ة عل,,,,ي انع,,,,دام : المطل,,,,ب ا)ول -  

  ا�رادة أو نقصانھا 
٣٣  

  

 

موان,,,ع المس,,,ئولية المترتب,,,ة عل,,,ي إنع,,,دام : المطل,,,ب الث,,,اني -  

  الوعي وا�دراك
٣٨  

  )نىالفصل الثا(  

  جرائم ا/عتيادالمسئولية الجنائية في 

  والتحريض في القانوني المصري وا�ماراتي

٤٩  

المس,,,,ئولية الجنائي,,,,ة ف,,,,ي ج,,,,رائم ا/عتي,,,,اد : المبح,,,,ث ا)ول •  

  والتحريض في القانون المصري
٥٠  

  ٥٠  المسئولية الجنائية في جرائم ا/عتياد: المطلب ا)ول -  

  المطلب الثاني   

  القانون المصريالمسئولية الجنائية في جرائم التحريض في 
٦١  

  المبحث الثاني • 

المس,,,ئولية الجنائي,,,ة ف,,,ي ج,,,رائم ا/عتي,,,اد والتح,,,ريض ف,,,ي الق,,,انون 

  ا�ماراتي 

64  

المس,,,,ئولية الجنائي,,,,ة ف,,,,ي ج,,,,رائم ا/عتي,,,,اد : المطل,,,,ب ا)ول -  

  في القانون ا�ماراتي 
٦٥  

المس,,,,,,,ئولية الجنائي,,,,,,,ة ف,,,,,,,ي ج,,,,,,,رائم : المطل,,,,,,,ب الث,,,,,,,اني -  

  التحريض في القانون ا�ماراتي
٦٨  

  ٧٠  :خاتمــــــــة  



- ٧٨  - 
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