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 .مقدمة

المسؤكلية الجنائية شخصية، فبل  مف المبادئ األساسية في التشريع الجنائي الحديث أف   
بصفتو  أحد كال يسأؿ ،شريكا الجريمة بكصفو فاعبل ليا أك يسأؿ جنائيا إال الشخص الذم ارتكب

  .المككنة لمجريمة عماؿاأل كقكعدخؿ في  إذا كاف لنشاطو فاعبل أك شريكا إال

رادتو أركاف الجريمة لإال جنائية مسؤكلية  فبل كمقتضى ذلؾ أال يسأؿ مف تكافرت بسمككو كا 
يف الجريمة كالسمكؾ بعبلقة مادية مو الشخصي المككف لمجريمة، أم كجكد اإلنساف إال عف فع

بلبد أف يساىـ الجاني بفعمو الشخصي في الجريمة ني الصادر مف شخص المسؤكؿ عنيا، فاإلنسا
  كالنتيجة اإلجرامية.كتكافر عبلقة السببية بيف فعؿ المساىمة 

استقر مبدأ شخصية العقكبة، كقد يفترضو الجنائية  مبدأ شخصية المسؤكلية أف  كمف المقرر 
كمبدأ تقره الدساتير في أغمب الدكؿ  في جميع التشريعات الحديثة كقاعدة مسمـ بياىذا األخير 

العقكبة ال يناؿ أذاىا إال مف  كمعناه أف   الديمقراطية بكصفو مفترضا أكليا لقياـ دكلة القانكف،
 تقررت مسؤكليتو الجنائية عف الجريمة التي كقعت.

ال أحد يعاقب إال  أف   ،مبدأ محكمة النقض الفرنسية في اجتياداتيا كفي ىذا المعنى تردد
كمف لـ يساىـ في ارتكاب الجريمة بصفتو فاعبل أك شريكا يظؿ بمنأل عف ، بسبب فعمو الشخصي

ككسيمة لضماف تحقيؽ الغاية مف العقكبة ة لاالعدقائـ عمى فكرة  أساس منطقي كىكعقكبتيا، 
  1.أحد عف جريمة غيره يجكز معاقبة كمنو ال يجكز مساءلة أحد عف فعؿ غيره كال، الجنائية

كمع ذلؾ، نجد أف  العديد مف التشريعات قد أقرت أنكاعا مف المسؤكلية ألشخاص معينيف 
ذا كاف ىذا األمر عما ارتكبو غيرىـ مف  أخطاء كقد كثر ذلؾ في مجاؿ المسؤكلية المدنية، كا 

األمر ليس بيذه البساطة في القانكف الجزائي  مقبكال كاستثناء مف األصؿ في القانكف المدني، فإف  
، كتثير جممة مف اإلشكاالت القانكنية فيي مف الحاالت المثيرة لمقمؽ لتعمقيا بالعقكبات الجزائية

 
 
 
 
 

                                                 
1 G. Stefani. G. Levasseur et B. Bouloc: Droit pénal général , ED. 1992.p.244.    
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دكف أف يساىـ ىذا الشخص في الجريمة بكصفو فاعبل أك  عف فعؿ غيره جزائياخص كأف يسأؿ ش
 .شريكا

خاصة  ميداف قانكف العقكبات االقتصادم، فيلو  كاسعا كىذا النكع مف المسؤكلية يجد تطبيقا
إلى حد أف قاؿ  طار المشركعات االقتصادية كالمؤسسات الصناعية،إرتكب في التي تعف الجرائـ 

 امة في قانكف العقكبات االقتصادم.بعض الفقياء عنيا أن يا غدت تشكؿ قاعدة ع

البلتينية أكفي  القضاء سكاء في أنظمة الدكؿكىنا تجب اإلشادة بالدكر الخبلؽ الذم لعبو 
 العديد مف المبادئ يكرظ قضائية أدت إلى  ، في صكرة اجتياداتاألنجمكسكسكنيةلدكؿ أنظمة ا
التصدم ليا  ات عفعيشر ت التغفمفي العديد مف المسائؿ الجزائية  التي شكمت الفيصؿ القانكنية

 ، الذي كشؼ عنومبدأ المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغيرفي القانكف الجنائي، كما ييمنا ىنا ىك 
 ع في نطاؽ تطبيقو في مرحمة الحقة.ثـ تكس في بداية األمرالقضاء 

لممسؤكلية الجنائية  الطابع االستثنائيالقضائي الفرنسي منذ البداية  االجتيادس كر  فقد   
) إذا كاف مف المقرر مف حت محكمة النقض الفرنسية في قرار ليا عف فعؿ الغير حيث صر  

المسؤولية الجنائية مع  فإفّ  ،حيث المبدأ أّف أحدا ال يتعرض لمعقاب إال بسبب فعمو الشخصي
لغير في الحالة االستثنائية حيث تكوف بعض االلتزامات القانونية ذلؾ يمكف أف تتولد عف فعؿ ا

   .تفرض واجب ممارسة رقابة مباشرة عمى أفعاؿ المساعد أو التابع (
مسؤكلية رئيس المؤسسة عف المخالفات كمعنى ذلؾ، التأكيد عمى الطابع االستثنائي ل 

يتعمؽ ك  المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيركأحد أىـ تطبيقات الكاقعة عمى القكانيف في مؤسستو 
تتـ بمجرد  فةلمخاباعتبارىا مسؤكلية عف  ،كقكانيف حماية صحة كسبلمة العماؿ األنظمةبتطبيؽ 

  .كالقكانيف األنظمةالمكجب الذم فرضتو تمؾ  إنفاذ ـدع
كقد القى ىذا التكجو القضائي بخصكص مسؤكلية رئيس المؤسسة عف المخالفات الكاقعة 

احتراـ دفعت بالمشرع الفرنسي بالتدخؿ لفرض  االنتقاداتالعديد مف  ،القكانيف في مؤسستو عمى
قامة  والعقوبة مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية عمى عاتؽ رئيس المؤسسة  مسؤولية شخصيةكا 

سكاء مف خبلؿ قانكف العمؿ الصادر  ،ما يختص بإنفاذ األنظمة كالقكانيف المتعمقة بالعمؿ في كؿ  
أك  ،عمى عاتؽ رئيس المؤسسة باشتراط الخطأ الشخصي 1976كانكف األكؿ لسنة  16بتاريخ 

الذم أكد عمى  1994كؿ مارس كالمعمكؿ بو منذ أ 1992الصادر سنة مف خبلؿ قانكف العقكبات
كالتي جاءت في صدر  1-121مف خبلؿ نص المادة  الجنائية مبدأ شخصية المسؤولية
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ال يسأؿ أحد جنائيا إال عمى عممو و:" النصكص المتعمقة بالمسؤكلية الجنائية التي نصت عمى أن  
         .".الشخصي

فبعكس المسؤكلية  ،عف فعؿ الغير الجنائية ال مجاؿ لممسؤولية  :وكمؤدل ىذا النص أن  
تكقع العقكبة أك التدبير إال عمى الشخص مرتكب الجريمة أكمف ساىـ في  ال يمكف أف ،المدنية

 ارتكابيا. 

بكاجب السبلمة كالحيطة فيسمح ألحد  الذم يخؿ  -مدير شركة لنقؿ األشخاص  فاعتبر
 -يا سيئة مما أدل إلى قتؿ المارةفرامم حالة مممككة لمشركة رغـ أف   العامميف لديو باستعماؿ سيارة

 مسؤولية شخصية. ،جميع الحاالت المماثمةمسؤكال عف ك عف القتؿ أك الحرج  مسئكال

أعاد االعتبار صراحة لمبدأ شخصية المسؤكلية الفرنسي أف  المشرع مف رغـ كعمى ال
لمدير المشركع  الجنائية كيؼ تككف المسؤكلية :الجنائية كالعقكبة إال أف  اإلشكاؿ الذم يثكر

في حيف أن يا حالة مف حاالت المسؤكلية الناتجة عف فعؿ  المسؤولية مبدأ شخصيةخاضعة إلى 
   أتى بو ماديا غيره؟

عف فعؿ أتى بو ماديا  شخصيةجزائية و يمكف أف نككف أماـ مسؤكلية فيؿ معنى ىذا أن  

متى تحمؿ الشخص جزائيا المسؤكلية عف  بذلؾ كتقتصر المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير غيره؟

   ؟رغـ انعداـ الخطأ الشخصي في جانبو أتى بو ماديا غيره فعؿ

ذا كانت النتيجة  ية لمنص عمى مبدأ شخصية المسؤكلية الجنائية في قانكف المنطقكا 
العقكبات الفرنسي ىي استبعاد مساءلة مدير المشركع جنائيا عف فعؿ الغير كبالتالي ينبغي 

فماذا عف حاالت المسؤكلية  ،لديو الشخصي الخطأتكافر -عف فعؿ أتى بو ماديا غيره  -لمساءلتو
أك ما يمكف اعتباره الجنائية عف الجرائـ تحققت ماديا بفعؿ الغير ككانت تحظى بنكع مف الذاتية 

عف تحديد الركف المعنكم سكاء كاف القصد الجنائي أك  القانكني غفؿ فييا النص ،جرائـ مادية
 الخطأ غير العمدم؟

حيث ، الجزائرم منصبا في ىذا الصدد عمى التشريعدراستنا مكضكع كلما كاف        
جممة  يا مفيكمة مفإال أن   ،شخصية أف  المسؤكلية الجزائية قاعدةنصا صريحا يقرر  ال نجد
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عمى مبدأ ، 1مف الدستكر الجزائرم 160قد نصت المادة أحكامة فيي أصؿ مف أصكلو، ك 
ف لـ يصر   2،فضبل عف شرعية العقكبة ،شخصية العقوبة ح بأف  المسؤكلية بدكرىا كىذا النص كا 

 .3شخصية إال أن و ينطكم عمى ىذا المعنى ضمنا

المستمدة ، وىي القاعدة إال عف األفعاؿ الصادرة منو شخصياأحد جنائيا بل يمكف مساءلة ف 
 1994لعقكبات لسنة حاذيا حذكه قانكف ا 1810مف قانكف العقكبات الفرنسي القديـ منذ سنة 

   1.4ػ121بالمادة 

 
 
 
 
 

                                                 
 08المؤرخة في  76مف دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج.ر رقـ  160أنظر: المادة   1

 06المكافؽ ؿ 1437جمادل األكلى، عاـ  26المؤرخ في  01-16المعد ؿ بالقانكف رقـ  1996ديسمبر 
، التي تنص عمى أن و: "تخضع العقكبات 2016مارس  07المؤرخة في  14ج.ر رقـ  2016مارس 

 ...".مبدأي الشرعّية والشخصّيةالجزائية إلى 
المتضمف قانكف العقكبات المعد ؿ  1966يكنيك  8المؤرخ في  156ػ66أنظر: المادة األكلى مف األمر رقـ   2

 .". انوفال جريمة وال عقوبة أو تدابير أمف بغير قكالمتمـ، التي تنص عمى أن و: "

3   ": شخصية العقوبة تفترض شخصية المسؤولية الجنائية، بما أكد ت المحكمة الدستكرية العميا بمصر عمى أف 
بقكليا: "بأف   مبدأ شخصية المسؤوليةكأكد  حكـ المحكمة الدستكرية العميا عمى يؤكد تبلزميما."، 

ميا إال مف أديف كمسؤ  كؿ عنيا كىي عقكبة يجب أف تتكازف األصؿ في الجريمة أف  عقكبتيا ال يتحم 
معطياتيا مع طبيعة الجريمة كمكضكعيا، مما مؤداه أف  الشخص ال يزر غير سكء عممو، كأف  جريرة 
الجريمة ال يؤاخذ بيا إال جناتيا كال يناؿ عقابيا إال قارفيا، كأف  شخصية العقكبة كتناسبيا مع الجريمة 

 عف ارتكابيا.".محميا مرتبطاف بمف يعد  قانكنا مسؤكال 
 

4(Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait) 

 Code Pénal  français , (ancien code, nouveau code- loi n 92-683 du 22 Juill 1992 ) , D, ED 2001 , P 55 ,  
le livre 1er du code pénale est entré en vigueur le 1er mars 1994 .     
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يستكعب التشريع الجزائي ىؿ يمكف أف حكؿ التساؤؿ اآلتي:  إشكالية بحثنا الرئيسيةفتدكر 
إذا كانت  ،مبدأ شخصية العقوبةإقرار في ظؿ  مسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيرتطبيقا لم مالجزائر 

  الجنائية؟يذا النكع مف المسؤكلية إلى أم مدل أخذ المشرع الجزائرم باإلجابة نعـ 

فنجد  بكجكد مثؿ ىذا النكع مف المسؤكلية الجزائية في التشريع الجزائرم،افترضنا إذا  منوك 
ما أساس تطبيؽ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ  :التالية التساؤالت تتفرع عنيا ةالرئيس تناشكاليأف  إ

دستكرية النصكص كما أىـ صكرىا؟ كىؿ مف الممكف الدفع بعدـ  ؟الغير في التشريع الجزائرم
 ؟ بالنظر لمقكة الدستكرية التي يحظى بيا مبدأ شخصية العقكبة القانكنية المقررة ليا

التقصي حكؿ  :إلى عدة دكافع كمبررات أىميا في إجراء ىذه الدراسةترجع رغبتنا ىذا و 

ي تطبيؽ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائرم كمنو التعرض لئلشكاالت الت

الدراسات كالبحكث التي  ندرةفضبل عف  كؿ ليا،متثيرىا إف كجد مثؿ ىذا التطبيؽ كمحاكلة كضع ح

 .الجنائية ة لممسؤكليةثالحديأحد االتجاىات تناكلت 

 :نظرية وعممية مف ناحيتيف بحثنا أىميةتكمف ك 

، يمكف القكؿ أف  مف شأف ىذه الدراسة التعرض بالتحميؿ لمنصكص الناحية النظريةفمف 
 ه، كمف كراءلممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيرإقرارا قد تشكؿ القانكنية المتضمنة حمكال تشريعية 

الكشؼ عف الغمكض المحيط بيا باعتبارىا تثير مشكمة ك  ،ئية المطبقة لياالقضا األحكاـ كالقرارات
  .، فضبل عف إيجاد التفسير المناسب لياالجنائية مف مشاكؿ المساىمة

صكر تطبيؽ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في قانكف حاالت ك كتبعا لذلؾ، تحديد 
خاصة في المجاؿ  المتفرقة عبر مختمؼ القكانيف ،العقكبات كباقي النصكص المكممة لو

يذا النكع مف المسؤكلية مجاال كاسعا لكالتي تعد ، ىذه الجرائـلذاتية  نظرا ، كاإلعبلمياالقتصادم
 حتى يسيؿ عمى لمقارئ االطبلع عمييا.

في الدكر الكبير الذم يمعبو القطاع ، فتتمثؿ العمميةالناحية مف ا أىمية ىذه الدراسة أم  
عبلقات التبعية بيف أشخاص ميمتيـ مف خمؽ عنو ظؿ اقتصاد السكؽ كما ينجر في الخاص 
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 اكأشخاص ،مباليف بالمصالح العامةالغير أك أصحاب العمؿ  المتبوعيفإصدار األكامر كىـ 
 كمف أجؿ تحقيؽ يفسح المجاؿ أماـ أصحاب المشاريعقد مما  ،التابعيفكىـ يطيعكف األكامر 
 لتنصؿ مف المسؤكلية الجزائيةكا الغير مف خبلؿ مخالفة القانوفالمجكء إلى ب مصالحيـ الخاصة

فييا، كعميو تبرز ضركرة تطبيؽ المسؤكلية  ءكاال شر لمجريمة ك  فاعميفـ لـ يككنكا ين  أباعتبار 
 . د أنانية الفردض الجنائية عف فعؿ الغير لضماف حماية المجتمع

كأىداؼ  ،يسعى الباحث إلى تحقيقيا كالكصكؿ إلييا أىداؼبحث  لكؿ   ما مف شؾ أف  ك 

 دراستنا تتمثؿ في:

كتدعيمو بمعارؼ كمعمكمات تتعمؽ باالتجاىات ممي المساىمة في إثراء البحث الع-     

إلى جانب المسؤكلية  سؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيرمالك الحديثة لممسؤكلية الجنائية

 .الجنائية لمشخص المعنكم

في  براز النصكص المطبقة لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير كتحديد أساسيا القانكنيإ-

 .التشريع الجزائرم

 .في التشريع الجزائرم ىذا النكع مف المسؤكلية الجنائيةكحاالت التعرؼ عمى صكر  -

دستكرية النصكص المتعمقة بالمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في مدل الكقكؼ عمى  -

 .دفعيا تحديد سبؿك  التشريع الجزائرم

كاجيتنا يمكف أف نمخص الصعكبات التي ف ،ال يخمك أم بحث عممي مف الصعكباتك      
 :النقاط التالية في بداية بحثنا في

  بحثنامكضكع تي تعالج المتخصصة النقص المراجع  -

الفرنسي لذا يشكؿ االجتياد القضائي  س ىذه المسؤكلية ىك القضاءأكؿ مف كر   الكاقع أف   -
 أىمية كبيرة في دراستنا ىذه، لكف االجتياد القضائي في الجزائر ال يقدـ الكثير في ىذا المكضكع.
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كاإلجابة عمى  ،لمعالجة مكضكع المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائرمو

المنيج  :المتمثؿ في التكامؿ المنيجينكع مف عتماد ا كاف البد مف ،اإلشكالية المطركحة

استقراء مختمؼ المعمكمات المتكفرة حكؿ المكضكع ك  عرض مف أجؿ الكصفي االستقرائي

التي يمكف أف تككف محبل لتطبيؽ ىذا النكع مف القضائية كالمصادر النصكص القانكنية 

يا كالتعمؽ في تقييمالمصادر القانكنية ك كمناقشة تمحيص مف أجؿ  المسؤكلية، كالمنيج التحميمي

 الستخراج الصكر التطبيقية لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير. دراستيا

كالتأصيمي عند تحديد مكضع الحمكؿ التشريعية مف المبادئ كأخيرا استعنا بالمنيج الجدلي 

الكشؼ عف التي تبحث في أساس المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير ك كاألصكؿ كالنظريات العامة 

 .ياتعارضيا معاتفاقيا أك مدل 

سابقة لمكضكع المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير نذكر كأجنبية  عربية ىناؾ عدة دراسات

 منيا:

  .خالد السيد عبد الحميد مطحنة رسالة دكتكراه، لغير،المسؤكلية الجنائية عف فعؿ ا*

 .اليمشريمحمود عثماف ، نائية عف فعؿ الغير، رسالة دكتكراهالمسؤكلية الج* 

 محمد زكي أحمد عسكر.*المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، رسالة دكتكرة، 

دراسة تكلي االىتماـ  لتطبيقات المسؤكلية الجنائية فقؿ ما نجد  ،ا عمى المستكل الكطنيأم  

عف فعؿ الغير في التشريع الجزائرم، كىذا ما يجعؿ ىناؾ ضركرة لمتطرؽ لمثؿ ىذا المكضكع 

 كالتحميؿ.بالتفصيؿ 
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لكنو لـ يتناكليا مف حيث ككنيا يناؾ مف ركز عمى مسؤكلية الشخص المعنكم الجنائية ف 

 .الجنائية عف فعؿ الغير المسؤكلية صكر مف صكرة 

فضبل عف الدراسات العربية ىناؾ عدة دراسات أجنبية لمكضكع المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير 

 نذكر منيا:

-Droit pénal des affaires :La responsabilité Pénale du fait d’autrui, Frédéric 

Berthoud2002. 

Réflexions sur la responsabilité pénale du fait d’autrui, Jean Saivaire .- 

 عمى فصميفينطكم باب  كؿ  ، لئلجابة عمى اإلشكالية المطركحة ارتأينا تقسيـ البحث إلى بابيفو

 :حسب الخطة اآلتية

 .أساس المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائي الجزائري الباب األوؿ:

  .الغير فعؿ عف الجنائية التأصيؿ القانكني لممسؤكلية :األوؿ الفصؿ

 .ف فعؿ الغير في التشريع الجزائرم: أحكاـ المسؤكلية الجنائية عالفصؿ الثاني

 .التشريع الجزائري وكيفية دفعيا الباب  الثاني: صور المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير في

 .في التشريع الجزائرم : صكر المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيرالفصؿ األوؿ

 .عف فعؿ الغير في التشريع الجزائرم: دفع المسؤكلية الجنائية الفصؿ الثاني

 خاتمة.
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 الباب األوؿ

 التشريع الجزائي الجزائريفي  عف فعؿ الغير أساس المسؤولية الجنائية

حتى نقكؿ بتطبيؽ نظرية المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع العقابي الجزائرم      
ىك قانكف العقكبات أك  سكاء كاف ىذا المصدر ،تشريعي نستند في ذلؾ إلى مصدريجب عمينا أف 
ىذا مف جية، كمف جية أخرل،  العمؿ بيا صراحة أك ضمنا ، يقر  عقابية المكممة لوالنصكص ال

عف  القانكنية ما ىي إال تطبيؽ لممسؤكلية الجنائية كصتمؾ النص مف أف  كحتى يتسنى لنا القكؿ 
ة ليذا النكع مف المسؤكلية النظريات الفقيية المفسر   مدل تناسبيا مع فعؿ الغير البد مف إثبات

 .القضائي الفرنسي مبتكر النظرية االجتيادكضعيا  الجنائية إلى جانب النظريات التي

ع فقا ماا إليجاد التفسيرات الفقيية كالقضائية األقرب إلى المنطؽ كاألكثر تك في محاكلة من  ك 
و التكصؿ إلى أحكاـ العامة التي تكشؼ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير كمن  النصكص القانكنية 

 في التشريع العقابي الجزائرم سنقسـ ىذا الباب إلى فصميف:ليذه النظرية 

 الغير فعؿ عف الجنائية التأصيؿ القانوني لممسؤولية الفصؿ األوؿ:

 الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائريالفصؿ الثاني: أحكاـ المسؤولية 
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 األوؿ الفصؿ

 الغير فعؿ عف الجنائية ممسؤوليةلالقانوني التأصيؿ 

ترتبط بالحرية ، التي 1االختيارأساس مبدأ حرية تقـك المسؤكلية الجنائية عمكما، عمى 
يي مسؤكلية أخبلقية تعتمد عمى فكرة العدالة، ، ف2لممجـر كقت ارتكابو الفعؿ اإلجرامياألخبلقية 

أم نسبة الكاقعة إلى  آثماد لممساءلة كالستحقاؽ العقاب مف أف يككف الجاني و الب  كمعنى ىذا أن  
إال ثما آكال يككف الشخص 3،دمباإلضافة لئلسناد الماإرادة آثمة، كىك ما يعرؼ باإلسناد المعنكم 

  4.لعدـ مشركعية أفعالو ومدركامختارا الجريمة ب ارتكإذا 

 ، كىي5أو الحتمية الخطورة اإلجرامية أساسعمى المسؤكلية الجنائية ـ ك ىذا كقد تق
 اإلنساف أف   عف فكرة العدالة، مقتضاىا اليدؼ منيا حماية المجتمع بعيدا جتماعيةامسؤولية 

 ،6نتيجة حتمية ألسباب كعكامؿ مختمفة ال عبلقة لو بيا مؤدية إلييا تصرفاتو، كليس مخي ر مسير

 
 
 
 
 

                                                 
" الذم تـ الجرائـ والعقوباتزعيـ نظرية حرية االختيار ىك الفقيو اإليطالي شيزرام دم بكاريا، صاحب كتاب "  1

كحرية االختيار، شرعية الجرائـ والعقوبات، المتضمف لمبادئ القانكف الجنائي،  1764إصداره سنة 
 .والوظيفة النفعية لمعقوبة

المسؤولية الجنائية والجزاء " القسـ العاـشرح قانكف العقكبات،  القيوجي، )عمي عبد القادر(،أنظر:   2
 .12، ص2009األكلى، بيركت، لبناف، منشكرات الحمبي الحقكقية، "، الطبعة الجنائي

، المسؤكلية الجنائية في قانكني العقكبات كاإلجراءات الجنائية، الدناصوري، )عز الديف(، وآخروفأنظر:  3
 .14ص  ،2012ة، مصر، دار الفكر العربي، قاىر (، دط، الالمجمد األوؿ)

 .12المرجع السابؽ، ص القيوجي، )عمي عبد القادر(،أنظر:   4
، المسؤكلية الجنائية في قانكني العقكبات كاإلجراءات الجنائية، الدناصوري، )عز الديف( وآخروفكانظر: 

 .14(، المرجع السابؽ، صالمجمد األوؿ)
 الكضعية اإليطالية كىـ سيزار لمبركزك، أنريكك فيرم، جارك فالك.نادل بيا أقطاب المدرسة   5
 .14المرجع السابؽ، ص  القيوجي، )عمي عبد القادر(،أنظر:   6
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مرىكنة  ياطالما أن   ،تقكـ مسؤكليتو كيستحؽ العقابثما حتى الجاني آكعميو ال يشترط أف يككف 
 .1اإلدراؾ كاإلرادةانعداـ ثبكت حتى مع الكاقعة اإلجرامية إلى نشاطو المادم  نسبةبإمكاف 

يككف كبناء عميو ، بالمسؤكلية األخبلقية أصؿ عاـكفنجده قد أخذ  الجزائرم بالنسبة لممشرع
اختار ك  اإلرادةحرية ك  ممكة اإلدراؾ لديو تكافرت متى أىبل لتحمؿ المسؤولية الجنائيةالجاني 

 .آثما كمستحقا لمعقاب حينئذ ، فيعد  ارتكاب الجريمة

حرية االختيار إذا فقد الجاني اإلدراؾ كممكة  النعداـكفي المقابؿ، تنعدـ المسؤكلية الجنائية 
، 47،48فنككف أماـ إحدل مكانع المسؤكلية الجنائية المنصكص عمييا في المكاد حرية اإلرادة 

  .مف ؽ ع 49

المشرع الجزائرم لـ يأخذ بالمسؤكلية الجنائية القائمة عمى الخطكرة  كىذا ال يعني بأف  
 ،2كابيا في المستقبؿكجكد احتماؿ تكرار ارتك التي يشترط لقياميا شرطا ارتكاب الجريمة اإلجرامية 

النكع مف المسؤكلية الجنائية عند تكفر مانع مف مكانع المسؤكلية الجنائية التي  كنككف أماـ ىذا
 ساس حرية االختيار. تقكـ عمى أ

 أساس المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائرم،البحث في تظير أىمية ك 
قؼ تك تي الت ،المسؤكلية الجنائية مف ضكابط كخصائص كغيرىا ىذا النكع مف أحكاـاستنباط في 
لمنصكص التشريعية لممسؤكلية الجنائية عف يتعيف الرجكع األساس الذم تقكـ عميو، فتحديد عمى 

األكثر التئاما الفقيي كالقضائي ، محدديف االتجاه ليا قانكني مصدرفعؿ الغير كالتي تعد بمثابة 

 
 
 
 
 

                                                 
، المسؤكلية الجنائية في قانكني العقكبات كاإلجراءات الجنائية، الدناصوري، )عز الديف( وآخروفأنظر:   1

 .14(، المرجع السابؽ، ص )المجمد األوؿ
، 1966يكنيك سنة  8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66مف األمر رقـ 21أنظر: المادة   2

 ؿ كالمتمـ. المتضمف قانكف العقكبات، المعد  
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 يعاقب فييا الشخص عف جريمة ارتكب ماديا كالقادر عمى تقديـ تفسير كاؼ لحاالت كتناسبا
 النظرية في التشريع الجزائي الجزائرم.قانكني ليذه الكىك ما نعتبره األساس  ،غيره بفعؿ

سنتقصى عف األساس القانكني الذم تبناه المشرع الجزائرم مف خبلؿ النصكص القانكنية في 
 قانكف العقكبات أك النصكص المكممة لو المطبقة ليذا النكع مف المسؤكلية الجزائية. 

أّنيا شخصية أـ ذا كانت ليذا النكع مف المسؤكلية كما إ الطبيعة الحقيقةفمكي تتضح لنا 
، كتحديد األساس القانكني الذم بمعناىا الحرفي وليس ظاىريا عف فعؿ الغيرمسؤولية جزائية 

 ىذا الفصؿ إلى مبحثيف:تقسيـ  البد مفتقكـ عميو 

 المبحث األوؿ: المصدر القانوني لممسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائري

 فعؿ عف الجنائية التأصيؿ الفمسفي، الفقيي والقضائي لتفسير المسؤوليةالمبحث الثاني: 
  .الغير في التشريع الجزائري

 المبحث األوؿ

 المصدر القانوني لممسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائري

فيقصد  1إذا كاف األساس لغة )جمع أسس(، ىك أصؿ البناء، القاعدة، أصؿ كؿ  شيء،
األركاف أو العناصر البلزمة لموجود القانوني ليا بحيث أّف باألسس القانكنية لممسؤكلية الجزائية "

تخمؼ أي منيا تتخمؼ معو الجريمة برمتيا: بمعنى أّف  التبياف القانوني ألي جريمة ال يقـو إال 
 .". 2بتوافر ىذا االساس

 
 
 
 
 

                                                 
 ، دط، بيركت، لبناف،عربي-القاموس الكامؿ عربي المراـ في المعني كالكبلـ،  مؤنس، )رشاد الديف(،أنظر:   1

 .  5دار الراتب الجامعية، دت، ص
دط، قسنطينة، الجزائر، دار  الكسيط في شرح الجريمة المركرية كجرائـ المخدرات، صقر، ) نبيؿ(،أنظر:  2

 .9ص ، 2016اليدل، 
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القانكني لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في فإف  ما ييما في ىذه الدراسة ىك األساس 
القاعدة القانونية التي تشكؿ أساسا وأصبل يرتكز عميو الحؿ القانوني التشريع الجزائرم، كمعناه "

 ." لممسائؿ المعروضة

د مف كجكد حتى يمكف القكؿ بالمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائرم، الب  ك 
صريحا أك  اإلقرارالنظرية، سكاء كاف ىذا  ىذه أف نعتبرىا تطبيقا لمثؿ نصكص قانكنية يمكف

ا إم   االعتمادضمنيا، فبل يمكف لمقاضي خمؽ ىذا النكع مف المسؤكلية الجنائية مف تمقاء نفسو دكف 
مف حاالت يعتبر فييا النص العقابي الشخص مسؤكال جزائيا عف عمى نص صريح أك استنباطيا 

  كب ماديا بفعؿ الغير.كقائع إجرامية ارت

، 1شرعيةتطبيقا لمبدأ ال رج النص القانكنيالقاضي ال يمكنو أف يجتيد خا ، أف  كمعنى ىذا
أركانيا  كاف نكعيا تمثؿ النتيجة أك األثر المباشر عف كقكع الجريمة بكؿ   االمسؤكلية الجنائية أي  ف

  .  2بغير قانكف أك تدبير أمف شرعي، مادم كمعنكم، كال جريمة كال عقكبة

النصكص  لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائرم المصدر القانونيبكنعني 
 قانكف العقكبات الجزائرم كالنصكص المكممة لو.المقررة لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في 

تتمثؿ في  ،أىمية كبيرةفي التشريع الجزائرم  المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير  نطاؽلتحديد ك 
تحديد النصكص التشريعية المنطكية عمى حمكؿ قانكنية أكجدىا المشرع لحاالت تندرج تحت راية 

 
 
 
 
 

                                                 
، كليس مف اختصاصو خمؽ القكانيف ألف  كالقرارات يختص القضاء بتطبيؽ القانكف مف خبلؿ إصدار األحكاـ  1

 بي ف عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات.في ذلؾ اعتداء 
، المعد ؿ بالقانكف رقـ 1996ديسمبر  08، المؤرخة في 76، ج.ر رقـ 1996مف دستكر 164أنظر: المادة  

ة في  14، ج.ر رقـ 2016مارس  06المؤرخ في  16-01  . 2016مارس  07المؤرخ 
 مف الدستكر. 160أنظر: المادة  2

، 1966يكنيك سنة  8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66كالمادة األكلى مف األمر رقـ  
 المتضمف قانكف العقكبات، المعد ؿ كالمتمـ.
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عمى عاتؽ شخص نتيجة إجرامية  يمقي فييا القانكف  ىذا النكع مف المسؤكلية الجنائية، كالتي
فيسأؿ الشخص عف جريمة غيره التي لـ يساىـ فييا بكصفو فاعبل  ،الغيربفعؿ تحققت ماديا عمى 

       . 1أك شريكا كمنو إنزاؿ العقاب بغير مرتكب الجريمة

في نصكص قانكف العقكبات كعميو سنتناكؿ التكريس التشريعي لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ 
المسؤكلية في النصكص  ثـ بعد ذلؾ نتعرض لمتكريس التشريعي ليذا النكع مف(، األكؿ)المطمب 

مف حيث ىناؾ نصكص مشتركة ك ، ) المطمب الثاني( القانكنية المتفرقة في القكانيف الخاصة
نتناكليا في ائية عف فعؿ الغير بيف ؽ ع كقكانيف خاصة تتعمؽ بتطبيؽ المسؤكلية الجنالمكضكع 

ـ القضاء مع اإلشارة إلى االستشياد ببعض النصكص التشريعية كبعض أحكا (مطمب ثالث)
 .ىذا الخصكص الفرنسي في

 المطمب األوؿ

 قانوف العقوبات الجزائري المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير في 

إف  جؿ قكانيف الدكؿ تتضمف نصكصا تعترؼ مف خبلليا بالمسؤكلية الجنائية عف فعؿ 
سأؿ فييا الغير أك نصكصا يمكف االستناد عمييا لمقكؿ بقياـ ىذا النكع مف المسؤكلية، متى 

 . 2الشخص جنائيا عف جريمة ارتكبت ماديا بفعؿ شخص آخر

ى المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في قسـ المبلحظ أف  المشرع الجزائرم لـ ينص عم
خبلؼ ما ذىبت  إليو بعض القكانيف األخرل مثؿ قانكف باألحكاـ العامة في قانكف العقكبات 

أتى  عف فعؿتحم ؿ الشخص العقكبة بالرغـ مف كجكد عدة نصكص قانكنية العقكبات اإليطالي، 

 
 
 
 
 

                                                 

)أطركحة ، دراسة مقارنة، المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير ، مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(، أنظر:  1
 (،2002دكتكراه في الحقكؽ، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، مصر، مقدمة لمحصكؿ عمى درجة 

 .75إلى 73 ص
 .113المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   2
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جؿ التشريعات العربية التي تأخذ بيذا ما انتيجتو  تطبيقا ليا، كىككتعتبر بذلؾ  بو ماديا غيره،
 النكع مف المسؤكلية الجنائية.

ىك الشأف في صراحة، كما  المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغيرالمشرع الجزائرم لـ يقر  أم أف  
الثاني مف القانكف  تحت القسـ ،137ك 136ك  134في المكاد  المسؤكلية المدنية عف فعؿ الغير

 في الفصؿ الثاني"، كبالمقابؿ نجده المسؤولية عف فعؿ الغيرتسمية  " االمدني الذم أطمؽ عميي
مرتكبو "تحت الباب الثاني المعنكف ب  المسؤولية الجزائيةينص عمى  مف قانكف العقكبات

 .".الخاضعوف لمعقوبة واألشخاص األفعاؿالكتاب الثاني المكسـك ب " مف" الجريمة

بعدـ تنظيمو لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير كعدـ إقرارىا المشرع  مكقؼ ح مفكيرج  
 :كنعني ىنا ،نصكص التشريعيةالالكقكع في تناقض بيف  و تجنبصراحة، أن  

 يقتضيالذم  شخصية العقوبة الجزائيةمف الدستكر التي تكرس  160نص المادة 
 1شخصية المسؤكلية الجزائية، خاصة كأن و أسمى القكانيف.

شخصية المسؤكلية  يفترض " الذمبشخصية العقوبةالمعنكف " ،الفصؿ الثالث مف ؽ ع ج
 الجزائية.

كيمكف المسؤولية الجزائية وىي شخصية ينص عمى الذم  ،ج مف ؽ ع الفصؿ الثاني
مقررة عمى سبيؿ الحصر في  شخصية حاالتاستنتاج ذلؾ بالمخالفة مف خبلؿ انتفاءىا في 

 مف ؽ ع ج. 49، 48، 47المكاد 

 
 
 
 
 

                                                 
مارس  06، المكافؽ ؿ1437جمادل األكلى عاـ  26مؤرخ في  01-16مف القانكف رقـ  160أنظر: المادة   1

 .1996، المتضمف تعديؿ دستكر 2016سنة 
 تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية....".عمى أن و:" 
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سنتعرض في ىذا المطمب إلى أىـ النصكص المتضمنة  لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير 
المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في جريمة اإلىماؿ ب ، نبدأىافي قانكف العقكبات الجزائرم

صحاب النزؿ كالفنادؽ كمؤجرك نتناكؿ المسؤكلية الجنائية أل(، ثـ بعد ذلؾ األكؿالكاضح )الفرع 
ثـ بعد ذلؾ نستعرض النص القانكني دمييـ) الفرع الثاني(، المساكف المفركشة عف أعماؿ مستخ

كعف (، ماؿ العنؼ العمدية ) الفرع الثالثالغير عف أعالمتعمؽ بالمسؤكلية الجنائية عف فعؿ 
لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ نتناكؿ النصكص القانكنية كأخيرا (، التعدم عف الحريات ) الفرع الرابع

 (.الخامس ) الفرعالغير ذات الصفة العينية

 الفرع األوؿ

 المتسبب في ضرر مادي جريمة اإلىماؿعف فعؿ الغير في المسؤولية الجنائية 

بو عمى تسب   1عاقب فييا المشرع الجزائرم المكظؼ العمكمييمكف أف تتضمف الحالة التي 
مف  ،المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيرفي اإلضرار باألمكاؿ العامة أك الخاصة إحدل تطبيقات 

ماديا بفعؿ  جريمة ارتكبتيعاقب عف  امتبكع المسيرمكرر اعتبرت  119نص المادة  خبلؿ أف  
عمكمية  تتمثؿ في اختبلس أمكاؿ لو كتابع -في السمـ اإلدارمدرجة أقؿ منو - 2 موظؼ عمومي

 .كضعت تحت يده بحكـ كظيفتو أك بسببيا ،مثبل1 خاصةأك 

 
 
 
 
 

                                                 
 .251، ص 02، عدد 1990، ، المجمة القضائية21/5/1985، المؤرخ في 40779أنظر: القرار رقـ   1

، 02، عدد 1990القضائية،  ، المجمة1985-03-12، المؤرخ في 40330كانظر: أيضا القرار رقـ 
مف عناصر الجريمة كليس ظرفا  صفة الموظؼالمتعمؽ باختبلس أمكاؿ عمكمية، الذم اعتبر ، 255ص

 .مشددا
قرارات المحكمة العميا، الطبعة  الجزء األوؿ،، االجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي، سايس، )جماؿ(أنظر: 

 .337إلى  332ص مف ، 2013األكلى، منشكرات كميؾ، 

( أشير إلى ثبلث سنكات 06عمى أن و: " يعاقب بالحبس مف ستة )التي تنص مكرر  119المادة أنظر:   2
 مف القانكف رقـ 02في مفيـك المادة  كّؿ موظؼ عموميدج،  200.000دج إلى  50.000كبغرامة مف 
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المكظؼ األقؿ عمى  -المفركضة عميو قانكنا-اإلشراؼ كالرقابة  كاجب لترؾ المسير كذلؾ
إلى تحقؽ كالرقابة  اإلشراؼفي  مما أدل ىذا اإلىماؿالخاضع لسمطتو الرئاسية ك منو درجة 

 .2لبلختبلسالخاصة  كأ العمكمية األمكاؿالمتمثمة في تعريض ك التابع النتيجة اإلجرامية بفعؿ 

امتناع المسير عف القياـ بكاجبو القانكني المتمثؿ في الرقابة كاإلشراؼ لمنع النتيجة  أم أف   
اإلجرامية بإىمالو الجسيـ كاف سببا في النتيجة اإلجرامية التي تحققت بفعؿ الغير كتتمثؿ ىنا في 

 .3عمى سبيؿ المثاؿأك تابعو منو درجة  األقؿمف المكظؼ العمكمي اختبلس األمكاؿ 

                                                                                                                                              

بإىمالو الكاضح في سرقة تسّبب كالمتعمؽ بالكقاية مف الفساد،  2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01- 06 =
أك اختبلس أك تمؼ أك ضياع أمكاؿ عمكمية أك خاصة أك أشياء تقـك مقاميا أك كثائؽ أك سندات أك عقكد 

 ء بحكـ كظيفتو أك بسببيا.".أك أمكاؿ منقكلة كضعت تحت يده سكا
يكنيك سنة  8، المكافؽ 1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66األمر رقـ مكرر مف  119عدل ت المادة 
، 2011أكت  02ي المؤرخ ف 14-11رقـ ، المتضمف قانكف العقكبات، المعد ؿ كالمتمـ بالقانكف 1966

 . 4، ص44ج.ر رقـ 
جرائـ  -جرائـ الفساد جرائـ الماؿ واألعماؿ -الكجيز في القانكف الجزائي الخاص بوسقيعة، )احسف(،أنظر:  1

 .70إلى  61ص مف ، 2012/2013الطبعة الثالثة عشر، الجزائر،  الجزء الثاني،، التزوير
نكف العقكبات التي كانت مف قا 119االختبلس بمختمؼ صكره، يحكمو قانكف الفساد بعد أف ألغيت المادة   2

مف قانكف مكافحة الفساد فيما يتعمؽ بالمكظفيف  29لى المادة إاالختبلس كتـ نقميا  عؿتجـر ف
 فيما يخص االختبلس في القطاع الخاص. 41العمكميف كالمادة 

مكرر المتضمنة لجريمة االىماؿ إلى  119عمى المشرع الجزائرم نقؿ محتكل المادة  أف   أحسف بكسقيعةد.كيرل 
 قانكف مكافحة الفساد.

 كما بعدىا. 31، ص المرجع السابؽ بوسقيعة، )احسف(،ظر: أن
الجرائـ الخطيرة بيف القانكف كالشريعة عمى ضكء بنكد االتفاقيات كالتشريعات الخاصة  قادري، ) أعمر(،أنظر: 

 كما بعدىا. 218، ص 2017ذات الطابع الجزائي،  دط، الجزائر، دار ىكمة، 
، 2010الجزائر، دار اليدل،  -النظاـ القانكني لمكافحة الرشكة، دط، عيف مميمة  بودىاف، ) موسى(،أنظر: 

 كما بعدىا.3ص، 
التأصيؿ القانكني لظاىرة اإلجراـ المنظـ في التشريع الدكلي كالكطني، دط، دار  ساعد، ) إلياـ(،أنظر: 

 كما بعدىا.   67، ص 2017الجزائر، دار بمقيس، -البيضاء
، )مذكرة مقدمة لنيؿ إجازة المدرسة العميا لمقضاء، مديرية جريمة اإلىماؿ الكاضح يظ(،قطاؼ، )حفأنظر:   3

 كما بعدىا. 12(، ص 2006، 2005ر، الدفعة الرابعة عشر، الجزائ التربصات،
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ا سنتعرض إلى مسؤكلية المسير جزائيا عف فعؿ تابعيو في جريمة أنن   إلى اإلشارةكتجدر 
عندما يتعمؽ األمر بالمؤسسات العمكمية االقتصادية كذلؾ في الباب الثاني مف  الكاضح اإلىماؿ

 . ىذا البحث

 الفرع الثاني

أعماؿ اكف المفروشة عف ومؤجرو المس صحاب النزؿ والفنادؽالجنائية ألسؤولية الم 
 مستخدمييـ

، منيا 04كالرابعة 02الثانية كخاصة الفقرة ،جمف ؽ ع  451نص المادة  يمثؿ يمكف أف
 يمي: مف خبلؿ ما 1المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيرلمبدأ  تطبيقا

 
 
 
 
 

                                                 
دج كيجكز أف  500إلى  100عمى أن و: " يعاقب بغرامة مف التي تنص  ،مف ؽ ع ج 451المادة أنظر:   1

 بالحبس لمدة خمسة أياـ عمى األكثر:يعاقب أيضا 

الخبازكف كالجزاركف الذيف يبيعكف خبزا أك لحكما بأكثر مف األسعار المحددة في التعريفة  
 المقررة كالمعمنة قانكنا.

أصحاب النزؿ كالفنادؽ كمؤجرك المساكف المفركشة الذيف ييممكف قيد أسماء كألقاب  
و أك بعضو في ىذه األماكف كمحؿ كم   أم شخص يبيت لدييـ أك يمضي الميؿكصفات 

 بياض كذلؾ بمجردإقامتو المعتادة كتاريخ كصكلو في سجبلت منتظمة كدكف ترؾ 
ؿ إلى السمطة  كصكلو ككذا تاريخ خركجو بمجرد مغادرتو كال يقكمكف بتقديـ ىذا السج 

 .."المختصة في المكاعيد التي تحددىا النظـ أك عند طمبيا منيـ
، 1966يكنيك سنة  8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66األمر رقـ مف  451جاءت المادة 

، 1982فبراير  13المؤرخ في  04-82بمكجب األمر رقـ  المتضمف قانكف العقكبات، المعد ؿ كالمتمـ
 .331ص 7رقـ  ج.ر

"بالمخالفات المتعمقة  تحت عنكاف الدرجة الثانية لممخالفات مف الفئة الثانية القسـ األكؿ: المعنكف          
 بالنظاـ العمومي.".
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مف ؽ ع ج، يككف الخبازكف كالجزاركف، مسئكليف  451بالنسبة لمفقرة الثانية مف المادة 
في الحالة التي يعيد ىؤالء إلى مستخدمييـ القياـ بااللتزامات المفركضة جنائيا عف فعؿ الغير 

عمييـ قانكنا، كىي احتراـ األسعار المحددة في التعريفة المقررة كالمعمنة قانكنا عند بيع الخبز أك 
 المحكـ.

المتعمقة ببيع الخبز أك المحـ  مخالفة التسعيرة القانونيةفيسأؿ الخبازكف كالجزاركف عف جريمة 
 التي تقع ماديا بفعؿ غيرىـ.

الذيف يسألكف جنائيا عف مخالفة  الخبازوف والجزاروفكيتمثؿ المسمؾ اآلثـ عند  
  مستخدمييـ لمتسعيرة المحددة كالمعمف عنيا قانكنا في إىماؿ كاجب الرقابة كاإلشراؼ عمى تابعييـ

بأكثر مف األسعار المحددة في التعريفة لخبز أك المحـ جريمة بيع ال ارتكابيـمما ينجر عنو 
 .إيجابيةالمقررة كالمعمنة قانكنا كىي جريمة 

كىي البيع بأكثر مف المستخدمكف يجابية التي اقترفيا اإل الجريمة مسؤكؿ عف فالخباز والجزار 
أن يـ المخاطبيف قانكنا بااللتزامات التي فرضت  باعتبار التسعيرة المحددة كالمعمف عنيا في القانكف

 خبازيف كجزاريف. بصفتيـعمييـ 

يجعمو مطالبا بالقياـ  ،بعدـ الخركج عمى مقتضى النصكص القانكنيةفالتزامو القانكني 
مف خبلؿ النصكص القانكنية  التي فرضتيا بالتزاماتوإذا أخؿ ف مستخدميو،عمؿ بنشاط حياؿ 

 إحجاـعف مسمؾ شخصي في صكرة فذلؾ ينـ القياـ بكاجب الرقابة كاإلشراؼ عمى تابعيو، إىمالو 
أك استبعاد لمعمؿ الذم كاف ممزما قانكنا بأدائو ليحكؿ دكف كقكع النتيجة االجرامية، فيككف بذلؾ 

 1التي كقعت مف المستخدميف. لجريمة البيع بأكثر مف التسعيرةسببا  االمتناعىذا 

 
 
 
 
 

                                                 
مصر، دار الفكر  المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، الطبعة األكلى،، اليمشري، )محمود عثماف(أنظر:   1

 .171الى  169، ص 1969العربي، 
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ب النزؿ أك الفندؽ أك احأصيككف  ج، مف ؽ ع 451لمفقرة الرابعة مف المادة بالنسبة 
ىؤالء إلى يعيد التي جنائيا عف فعؿ الغير في الحالة  مسئكليفأحد المساكف المفركشة  كمؤجر 

اص كالبيانات األخرل األشخ مستخدمييـ القياـ بااللتزامات المفركضة عمييـ قانكنا كقيد ىكية
 .القدـك كالمغادرة كغيرىاتاريخ المتعمقة ب

 الجريمة السمبيةفيسأؿ صاحب النزؿ أك الفندؽ أك مؤجر أحد المساكف المفركشة عف  
 مف التي تقع ماديا بفعؿ غيرىـ أال كىي إىماؿ قيد ىكية األشخاص الذيف يبيتكف لدييـ أك

 و أك بعضو في ىذه األماكف كتاريخ كصكلو في سجبلت منتظمة بمجرديمضي الميؿ كم  
ؿ إلى السمطة ككذا تاريخ خركجو بمجرد مغادرتو كال يقكمكف بتقديـ ىذا السج   ،كصكلو

 المختصة في المكاعيد التي تحددىا النظـ أك عند طمبيا منيـ.

صاحب النزؿ أك الفندؽ أك  كىك الشخص المسئكؿ عف فعؿ الغيرعند المسمؾ اآلثـ  كيظير
كالمتمثمة في  تقع ماديا بفعؿ الغيرالتي  السمبيةالجريمة في  مؤجر أحد المساكف المفركشة

إىماؿ قيد ىكية األشخاص كغيرىا مف البيانات التي تضعيا مختمؼ القكانيف كالمكائح كالتنظيمات 
القانكف يكجو أمرا إلى  أف   ، مف خبلؿلمحاربة جريمة الزنا كمختمؼ األفعاؿ المخمة باآلداب العامة

بأف   -ؿ أك الفندؽ أك مؤجر أحد المساكف المفركشةصاحب النز  -المسئوؿ نفسوالشخص 
 .جيتو تدخؿ إيجابي مفمف خبلؿ يحدث تغييرا في الكضع القائـ في العالـ الخارجي 

الكاقعة التي ب كلـ يأتيمعو الكضع القائـ في العالـ الخارجي  لـ يتغيرك سمبيا كاف مكقفو فإذا 
عف فيسأؿ  ،ي"قانونأمر عدـ القياـ بتنفيذ "لخطأ مقترفا ذلؾ الشخص عد  أمر بيا القانكف،

  1.الجريمة السمبية التي كقعت

 
 
 
 
 

                                                 
الكفاء  المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، الطبعة األكلى، القاىرة، مصر، مكتبة )عبلء(،زكي، أنظر:   1

 .212لى إ 210، ص 2013القانكنية، 
 .168إلى  167، ص المرجع السابؽ، اليمشري، )محمود عثماف( كذلؾ كانظر
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كىك صاحب النزؿ أك الفندؽ أك مؤجر  إذا كاف المخاطب بالقاعدة القانكنيةكالحاؿ نفسو، 
قد عيد بتنفيذ أمر القانكف بالقيد في السجبلت بصفة منتظمة إلى شخص  أحد المساكف المفركشة

 .  أصبل بو يفالمكمفىـ المبلؾ أك المؤجريف لمفنادؽ أك المساكف  آخر لـ يقـ بيذا التنفيذ، ذلؾ أف  

بحجة  دفع مسؤكليتيـ لصاحب النزؿ أك الفندؽ أك مؤجر أحد المساكف المفركشةكال يجكز  
ال ترتب عف ذلؾ تنفيذ أمر القانكفب ـغيرىتكميؼ    .1الناحية العممية العقاب مف مف يـإفبلت كا 

ف جازتا المستخدميف في ىذه الحالة ك أم   فبل يجكز بأم  مساءلتيـ مدنيا عف عدـ التنفيذ ا 
مطالبتيـ في الحؽ  مسئكليفكلم ،يـ غير مطالبيف قانكنا بالتنفيذحاؿ مساءلتيـ جنائيا ألن  

   2تنفيذىـ لبللتزامات التي تعيدكا بيا.عدـ جراء بالتعكيض 

أمر  ال ينفذكف الجرائـ السمبيةالمخاطبيف قانكنا في أغمب  أف   ،ما تجب اإلشارة إليوك 
ن  بذاتيـ القانكف  .3ميمة التنفيذإلييـ بيعيدكف يستعينكف بالغير ألداء مختمؼ المياـ فما ، كا 

في  في الجريمة السمبيةكأقرب مثاؿ يبيف لنا فكرة المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير 
المخالفات  :"المعدلة مف القسـ الثالث تحت عنكاف 462 مف المادة ىاستمدن ،التشريع الجزائرم

المقابمة ليا  ،ؼ مف ؽ ع 471/3كالمادة  4،"المتعمقة بالطرؽ العمومية وبالصحة العمومية
 
 
 
 
 

                                                 
 .208،209المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،: أنظر  1
 .168صالمرجع السابؽ، ، عثماف(اليمشري، )محمود أنظر:   2
 .209المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،: أنظر  3
دج كيجكز أف يعاقب  100إلى  30عمى أن و:" يعاقب بغرامة مف  ، التي تنصمف ؽ ع ج 462أنظر: المادة  4 

 أيضا بالحبس لمدة ثبلثة أياـ عمى األكثر:

 كؿ  مف كاف ممزما بإنارة جزء مف طريؽ عاـ كأىمؿ إنارتو،  -1

كؿ  مف أىمؿ إنارة المكاد التي يضعيا أك الحفر التي يحدثيا في الشكارع أك في  -2
 الساحات مخالفا بذلؾ القكانيف كالمكائح التنظيمية.
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تمـز مبلؾ المنازؿ المحددة لمطريؽ العاـ أنفسيـ القياـ بكنس أك تنظيؼ الجزء مف ىذا كالتي 
 ركضالمفك األشخاص المكمفيف  أف  ، فيمكف القكؿ مف خبلؿ استقراء المادتيف الطريؽ أماـ المنازؿ

 ،أمر القانكف كا ممتنعيف عف تنفيذعد   بياا لـ يكفكا إذ مجمكعة مف االلتزامات، عمييـ قانكنا
حتى كلك كانكا قد  ككرة،يمة المنصكص عمييا في المادة المذكبالتالي اعتبركا فاعميف في الجر 

كاف  يف أىممكا القياـ بالعمؿ الذميـ ىـ الذأن   المستأجريف إذإلى  أكعيدكا بالتنفيذ إلى تابعييـ 
   1ينتظره منيـ الشارع.

عندما يكمؼ المشرع  ،ىذه الحالةتظير المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في  كبعبارة أخرل،
أشخاصا معينيف بالتزامات، كإنارة جزء مف طريؽ عاـ، أك تنظيؼ الشكارع أك الممرات في 
المناطؽ التي يترؾ فييا أمر ىذه العناية لو، فأككؿ الشخص الممتـز قانكنا ىذه الميمة إلى 

مسؤكلية المتبكع الحمؿ تنا يكى ،شخص آخر كىك التابع أك مستأجر إال أف التابع لـ ينجز الميمة
القياـ بكاجب المتبكع في ىذه الحالة أىمؿ  الجزائية عف جريمة ارتكبت ماديا بفعؿ التابع ألف  

 القياـ بالعمؿ الذم ينتظره منو المشرع.التأكد مف اإلشراؼ كالرقابة عمى التابع مف أجؿ 

 الثالثالفرع 

 العنؼ العمديةالمسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير عف أعماؿ 

الضحية عابرة بيف عارضة أك مشاجرة  تقكـ فييا في الحالة التي وأن   قانكنا، مف المسمـ بو
جممة مف بو ألحقكا  ،ضربالقتؿ أك الاتفاؽ بينيـ عمى  في غياب فييا بضربو الذيف قامكا كالجناة

المسئكؿ فيككف عاىة مستديمة، لو  تخمفإلى كفاتو، أك كاحدة منيا فقط  ، أدتمتعددةالصابات اإل
ىذه اإلصابة دكف الشخص مرتكب مستديمة ىك العاىة العف الضرب المفضي إلى الكفاة أك 

                                                                                                                                              

أك إطاعة اإلنذار كؿ  مف أىمؿ تنفيذ المكائح التنظيمية أك القرارات المتعمقة بالطرؽ العمكمية   -3=
 الصادر مف السمطة اإلدارية بإصبلح أك ىدـ المباني اآليمة لمسقكط أك رفض ذلؾ.

 في المناطؽ التي يترؾ فييا أمر ىذه العناية لمسكاف. ف أىمؿ تنظيؼ الشكارع أك الممراتكؿ  م -4     

 .179سابؽ، ص الالمرجع  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر:   1
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ؿ جميع سئ ،مجيكالاإلصابة الجسيمة محدث  بقي عف الضرب البسيط، فإذايسأؿ البقية ك سكاه، 
 منيـ. في حؽ كؿ   بالقدر المتيقفالجناة عف جنحة الضرب البسيط أخذا 

محدث اإلصابة التي أدت إلى  النيائية في حؽ المتيـ إذا كاف يقكـ اإلسناد المادم لمنتيجة فبل
كانتفاء اإلسناد في حقو، عف القدر المتيقف المتيـ مساءلة ذلؾ ، كال يحكؿ دكف مجيكال ىذه النتيجة

ؽ أم مف في ىذه الحالة يرجع إلى حالة تتعمؽ بتعذر إثبات إسناد الفعؿ في حلمنتيجة النيائية 
 ىذا كقاعدة الجناة، فيك انتفاء قانكني يتعمؽ بكسائؿ اإلثبات، كلكنو مكجكد مف الناحية الكاقعية

 1عامة.

في الحالة التي   اإلجرامية النيائية المشددةالجناة عف النتيجة  فيك مساءلة كؿ   ،ا االستثناءأم  
نتيجة تأتي لـ ، ك الضاربكف اإلصابات التي نفذىا كؿ  عف  فييا أن يا قد جاءت كحصيمةثبت ي

منيـ كبيف  بيف ضربة كؿ   رابطة السببيةكذلؾ لقياـ ضربة معينة دكف غيرىا مف الضربات، 
      .  2عمى الضرب كلك غاب االتفاؽ السابؽ بيف المتيميفالنتيجة اإلجرامية المشددة لمعقكبة 

إذا كقعت أعماؿ العنؼ أثناء يمكف القكؿ أن و،  3،ج مف ؽ ع 268مادة لمف استقراء اف
إثبات بغرض الفتنة، فالقاسـ المشترؾ ىك تعذر أك صعكبة  مشاجرة أو عصياف أو اجتماع

 1.مف ساىـ أك اشترؾ بيا عمى كجو اليقيف عف إحداث األذل أك مسؤكلية كؿ   المسئكؿكتحديد 

 
 
 
 
 

                                                 
 -"، دط، مصردراسة مقارنةقيكد اإلسناد في القانكف الجنائي " البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحماف(،أنظر:   1

 .149، ص 2016دار الكتب القانكنية، دار شتات لمنشر،  اإلمارات،
 .149المرجع السابؽ، ص  البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحماف(،أنظر:   2
، 1966يكنيك سنة  8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66األمر رقـ  268المادة أنظر:  3

أك في  مشاجرةفي  اشترؾكؿ  مف " كالتي تنص عمى أن و: ،المتضمف قانكف العقكبات، المعد ؿ كالمتمـ
كفقا لمشركط  الوفاةأدت إلى  أعماؿ عنؼكقعت أثناءه  بغرض الفتنة اجتماعأك في عصياف 

ما لـ مف سنة إلى خمس سنكات  بالحبسيعاقب  264المنصكص عمييا في الفقرة الرابعة مف المادة 
 يعاقب بعقوبة أشد الرتكابو أعماؿ عنؼ.
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المشرع الجزائرم إلى لجأ  ىذا المعطى كلعدـ ضياع المسؤكلية كمنو إفبلت الجناة،كتحت 
عمييا في ؽ المنصكص  "العمدية أعماؿ العنؼ" :تحت عنكافإحداث جريمة مستقمة قائمة بذاتيا 

الضرب أك الجرح العمد المفضي كطبؽ بخصكصيا األحكاـ العامة لجريمة  268في المادة  ،ع ج
 كعذر قانونيجيالة الفاعؿ باالعتبار بعيف  األخذمع  أك الضرب أك الجرح العمدم 2إلى الكفاة

عندما يتعمؽ األمر بالضرب أك  عشرة إلى عشريف سنةمف يستدعي تخفيؼ العقكبة المقررة 
بحؽ كافة  سنة إلى خمس سنواتعقكبة الحبس مف  إلىالجرح العاـ المفضي إلى الكفاة 

اة فيعاقب عدا حالة كاحدة كىي التكصؿ لفاعؿ أعماؿ العنؼ العمد المفضية إلى الكفالمشتركيف 
 بعقكبة أشد.

كعذر كاعتبر الجيؿ بمرتكبيا أيضا  ؽ األحكاـ العامة لجريمة الضرب أك الجرح العمدكطب  
(، سنكات 5(، إلى خمس )1الحبس مف سنة )مف  تخفيؼ العقوبة المقررةيستدعي  قانوني

                                                                                                                                              

 الحبسأثناء المشاجرة أك العصياف أك االجتماع المذككر فتككف العقكبة  ضرب أو جرح= إذا كقع 
العنؼ ممف اشترككا في ىذه  مرتكب أعماؿمف ثبلثة أشير إلى سنتيف ما لـ تكقع عقكبة أشد  عمى 

 المشاجرة أك ذلؾ العصياف أك االجتماع.

أك  الداعوف إليوكيعاقب رؤساء كمرتكبك المشاجرة أك العصياف أك القائمكف عمى االجتماع المذككر أك 
 ".عماؿ العنؼ أنفسيـ.أ مرتكبيكما لو كانوا ىـ  المحرضوف عميو

، تاريخ االطبلع 2016ديسمبر  30 ،مفيـك المشاجرة كاآلثار القانكنية المتربة عمييا المرشدي، )أمؿ(،أنظر:   1
 .http:// www.mohamah.net/lawمساء" 12:50، الساعة 11/02/2018

، قضية 325، ص02، عدد 2010، مجمة المحكمة العميا، 21/01/2010، 638145أنظر: القرار رقـ  2
قتؿ خطأ، فالمبدأ أن و: -النيابة العامة ضد ـ.ح(، مكضكع القرار :ضرب أك جرح عمدم مفض إلى الكفاة

د يعد  ضربا أك جرحا عمديا مفضيا إلى الكفاة دكف قصد إحداثيا رمي حجر عمى شخص معيف بقص
 األذل الجسدم كالعقمي كالتسبب في كفاة ضحية غير مستيدفة. 

، قرارات المحكمة العميا، الطبعة الجزء الرابعاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  : سايس، )جماؿ(،أنظر
 .  1630إلى 1628، ص 2013األكلى، منشكرات كميؾ، 

، المتعمؽ  192، ص 3، عدد 1992، ، المجمة القضائية05/12/1991، 95441أنظر: القرار رقـ 
 -الحكـ بعقكبة خمس سنكات -دكف نقصد إحداثيا-بالضرب كالجرح العمدم المفضي إلى الكفاة

 مف ؽ ع ج. 04الفقرة  264خرؽ لمقانكف، ـ 
، قرارات المحكمة العميا، الطبعة الجزء الثاني، االجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي، سايس، )جماؿ(أنظر: 

 .526إلى  524، ص 2013لى، منشكرات كميؾ، األك 
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بالحبس مف ثبلثة أشير إلى العقكبة دج، إلى  500.000دج إلى  100.000كبغرامة مف 
عدا الحالة التي يتكصؿ فييا لفاعؿ أعماؿ العنؼ العمد فتككف  بحؽ كافة المشتركيف سنتيف

  .عقكبتو أشد

باعتبارىـ لعصياف أك ا ومرتكبو المشاجرة رؤساءبالظرؼ المشدد بحؽ كبالمقابؿ أخذ المشرع 
أك  الداعوف إليوأك  القائموف عمى االجتماع المذكورسببا في نشكب ىذه المشاجرة أك 

كما لو كانوا ىـ مرتكبي أعماؿ العنؼ ، فعاقبيـ اآلخريفعف سائر المشتركيف  المحرضوف عميو
المحرضيف عمى  أكالداعيف  أف  عائد إلى ىذا الظرؼ المشدد بعض الشراح بأف  ، كيفسر أنفسيـ

أك  أنفسيـ أثناء تمؾ المشاجرات العنؼمرتكبي مف مف الناحية اإلجرامية  الفتنة ىـ األكثر خطكرة
 .عمييا المتحصؿ كالنتيجة الجريمة ظركؼ حسب المشرع جتدر  كمنو  ،العصياف أك االجتماعات

مف ؽ ع ج عمى عدة عناصر تتمثؿ  268ـ الجريمة المنصكص عمييا في ـ تقك : الجريمةأركاف 
 في:

: كىي الضرب كالجرح العمدييف بأنكاعو المختمفة، بما في ذلؾ الضرب أعماؿ العنؼ -
 إلى الكفاة دكف قصد إحداثيا.المفضي كالجرح العمدييف 

: يجب أف ترتكب الجنايات أك الجنح بغرض الفتنة االجتماعالمشاجرة أو العصياف أو  -
  بغرض الفتنة. االجتماعأك 2أك العصياف 1،أثناء المشاجرة

 
 
 
 
 

                                                 
، بأن يا معارؾ جماعية يتبادؿ فييا عدد مف األشخاص الضرب كالجرح كأفعاؿ المشاجرةعر ؼ الفقو القانكني    1

 .إلنزاؿ العقكبة المقررة قانكنا بحقو تعذر إسناد النتائج الضارة إلى مف أحدثيا فعبلاإليذاء األخرل، مع 
، تاريخ 2016ديسمبر 30 ،مفيـك المشاجرة كاآلثار القانكنية المتربة عمييا المرشدي، )أمؿ(،أنظر:       

 .http://www.mohamah.net/lawمساء 12:50الساعة  ،11/02/2018االطبلع 
تصرفات  الجسدم أك المعنكم المتمثؿ في شكؿ المقاكمة بكاسطة العنؼ" :بأن ياالعصياف يعر ؼ الفقو الجنائي  2

حد االفراد ضد أفعاؿ العنؼ الجسدم  مف أف يترتب عف أثر الذم يمكف مادية مممكسة ليا نفس األ
يا كؿ  ثكرة كبمفيـك كاسع عرفيا الفقو بأن   ،المؤتمف عمى السمطة العامة عند ممارستو المشركعة لكظائفو
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أك العصياف أك  في المشاجرة مشاركيف: يجب أف يككف الفاعميف، إما الفاعميفصفة   -
 االجتماعاتترأسوا  رؤساء كمرتكبك المشاجرة أك العصياف االجتماع بغرض الفتنة، أك

قد كاف الفاعميف  إذاما فيدكف البحث  حرضوا عميياأك  دعوا إلييابغرض الفتنة أك 
 .عماؿ العنؼفي أ اشتركوا

نشاطو  مف أد لو إذا عرؼ : ألن  رفة مرتكب أعماؿ العنؼ العمديةالتمكف مف مععدـ   -
إلى معرفة الجاني ا إذا لـ يتكصؿ أم  سئؿ كحده عف ىذه الجريمة، اإلجرامي إلى القتؿ 

بغرض الفتنة  االجتماعاتأو العصياف أو فيعتبر كؿ مف شارؾ في المشاجرة تحديدا 
  1.المرتكبالعنؼ العمدي فعؿ عف  مسئوال

بمشاجرة أك عصياف أك اجتماع بقصد يقوموف يـ : يتمثؿ في العمـ بأن  ر القصديصالعن  -
رادتيـالفتنة   2.وال يشترط أف يريدوا أعماؿ العنؼفي القياـ بذلؾ  وا 

في مشاجرة أك عصياف أك اجتماع بقصد الفتنة أعماؿ العنؼ حدثت أثناء في مشاركة تعد  كال
 الدفاع عف النفس أك الغير حسب شركطو القانكنية. جانب مف كاف في حالة

المسؤكلية الجزائية عمى أعماؿ  مف ؽ ع ج، أف  المشرع يقر   268نبلحظ مف خبلؿ المادة 
بغرض الفتنة، إذا تـ  اجتماعأك في عصياف أك في  مشاجرةالعنؼ العمدية التي كقعت أثناء 

تـ مقارنتيا بالعقوبات المقررة في المادة التوصؿ لمقترفيا ويسمط عميو عقوبات شديدة إذا ما 

                                                                                                                                              

كز حكؿ االعتداء عف طريؽ العصياف يتمر  ف  أكىنا نبلحظ  ،كحة ضد أكامر السمطةمقاكمة مفت ككؿ  =
العنؼ المكجو ضد ممثؿ السمطة العامة، فبلبد مف أف يستيدؼ المكاطف بالعصياف التشكيش كعرقمة 

 عمؿ مأمكر السمطة.".
  http://www.startimes.com 17: 22، الساعة 12/02/2009، جريمة العصيافأنظر:   

، تاريخ 2016ديسمبر  30، بة عمييارتالقانكنية المت مفيـك المشاجرة كاآلثار المرشدي، )أمؿ(،أنظر:   1   
 .http://www.mohamah.net/lawمساء 12:50الساعة  ،11/02/2018االطبلع 

، تعريفات المشاجرة أك العياف أك االجتماعات بغرض الفتنة في القانكف الجزائرم جامة، )كماؿ(،أنظر:    2  
، تاريخ 2017فيفرم  02قانكنية عمى عبلقة بجريمة ضرب كجرح عمدم في القانكف الجزائرم، 

 http://djamakamel.over-blog.com،  55: 13، الساعة: 10/02/2018 االطبلع
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كتعذر إثبات  بغرض الفتنة اجتماعأك في عصياف أك في  لكّؿ مف اشترؾ في مشاجرة 268
 .كتحديد المسئكؿ عف إحداث األذل أك مسؤكلية كؿ  مف ساىـ أك اشترؾ بيا عمى كجو اليقيف

 أف  بيمكف القكؿ ج، مف ؽ ع  268كبالنظر لؤلركاف التي تقـك عمييا الجريمة في المادة 
نكعاف مف المسؤكلية الجنائية عف أعماؿ العنؼ العمدية المرتكبة أثناء  قرر الجزائرم قد المشرع

 كىي: المشاجرة أك العصياف أك االجتماعات بغرض الفتنة

 –المشرع العقكبة األشد أقر المسؤكلية الجزائية ك  حم ؿ عندماالشخصية،  المسؤولية الجزائية 
لمرتكب أعماؿ العنؼ العمدية سكاء كانت  -مف ؽ ع ج 268مف العقوبة الواردة في المادة 

العصياف أك المشاجرة أك ضرب أك جرح عمدم، أك ضرب أك جرح عمدم مفض إلى الكفاة أثناء 
 . إذا تـ التعرؼ عمى ىكيتيـ ،ى ذلؾعمفي غياب اتفاؽ بينيـ االجتماع بغرض الفتنة 

ؿ جميع الجناة عف جنحة الضرب يسأ، اإلصابة الجسيمة مجيوالإذا بقي محدث  ،األصؿو 
اإلسناد المادم لمنتيجة النيائية ال يقـك خاصة أّف حؽ كؿ  منيـ، في  بالقدر المتيقفالبسيط أخذا 

في حؽ المتيـ إذا كاف محدث اإلصابة التي أدت إلى ىذه النتيجة مجيكال، كال يحكؿ دكف ذلؾ 
، كانتفاء اإلسناد لمنتيجة النيائية في ىذه الحالة يرجع القدر المتيقف في حقومساءلة المتيـ عف 

حؽ أم مف الجناة، فيك انتفاء قانكني يتعمؽ بكسائؿ  إلى حالة تتعمؽ بتعذر إثبات إسناد الفعؿ في
 1و مكجكد مف الناحية الكاقعية ىذا كقاعدة عامة.اإلثبات، كلكن  

عمى الجزائية المسؤكلية كضع المذككرة نجد أف  المشرع قد  268بالنظر لنص المادة ك  إال أن و
ه ءكقعت أثنا الفتنةبغرض  اجتماعأك في عصياف أك في  مشاجرةكؿ  مف اشترؾ في عاتؽ 

المشاجرة أك العصياف أك عاقب المشتركيف في فعف الضرب والجرح البسيط،  أعماؿ عنؼ
 تعذر أو صعوبة إثبات وتحديد المسئوؿ عف إحداث األذى في حالة- االجتماع بغرض الفتنة

كدكف البت فيما إذا كاف ـ يككنكا ىـ المرتكبيف لمضرب أك الجرح العمدييف ك للحتى  – الجسيـ
 
 
 
 
 

                                                 
 .149، ص المرجع السابؽ البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحماف(،أنظر:   1
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سكاء أفضى ىذا الضرب إلى الكفاة أـ  المرتكبة أـ ال أعماؿ العنؼ قد اشتركوا أو أرادواالفاعميف 
لممساىمة ويعد ىذا خروجا عف القواعد العامة ، 268العقكبة المقررة في المادة كتكقيع عمييـ  ،ال

 توفر قدردكف التيقف مف البسيط الضرب كالجرح  جريمة في فاعميف أصمييف باعتبارىـالجنائية 
 .1 مسؤولية جنائية عف فعؿ الغيركىي في تقديرنا  مف المساىمة لجنائية في حؽ كؿ  منيـ

 الرؤساء المشرع يعاقبعندما كىي أيضا في تقديرنا مسؤكلية جنائية عف فعؿ الغير، 
أك  الداعيف إليوعمى االجتماع بغرض الفتنة أك القائميف المشاجرة أك العصياف أك  ومرتكبي

لـ حتى كلك  مسئولوففيـ  ،العنيفة األعماؿتمؾ  شخصياعمى ذلؾ كما لك ارتكبكا ىـ  المحرضيف
ىذا  يتوقعوا حدوثياأك لـ  لـ يريدوىاكحتى كلك  أعماؿ العنؼفي  يساىمواأك  يشاركوا شخصيا

 كالداعيف بؿ العصياف عمى لمحرضيفابيف  مف جية، كمف جية أخرل سكل المشرع في العقكبة
 والعصياف. المشاجرة مرتكبي بتنظيمو، وبيف الخاص االجتماع عمى كالقائميف

 لييئاتتخكيؿ ا، مف خبلؿ 2الغير فعؿ عف الجزائية مسؤكليةال عفيكشؼ الكاقع العممي ىذا ك 
 كؿّ  عف المسؤولية إلييـ وتنسب الجريمة مسرح في كجد مف كؿ   عمى القبض ،قانكنا المختصة
 مسؤولية فيتحمموف أك االجتماعات بغرض الفتنة العصياف أك المشاجرة أثناء الواقعة الجرائـ

 
 
 
 
 

                                                 
المتيميف عمى مسرح  تكاجد كؿ   مبدأ مضمكنو أف   نجد القضاء الجزائرم يقر   ،الجريمة الجماعيةففيما يخص   1

كاحد منيـ فاعبل أصميا فبل يشترط أف يبيف قرار اإلحالة الدكر الخاص  الجريمة كقت اقترافيا يجعؿ كؿ  
 كاحد منيـ حتى تحكـ محكمة الجنايات بالظرفيف المشدديف أال كىما سبؽ اإلصرار كالترصد.    بكؿ  

 .187، ص 59عدد  ،2006، نشرة القضاة، 20/07/2004، المؤرخ في 299034نظر: القرار أ
  .1427إلى  1421، ص الجزء الرابعاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 

، تعريفات قانكنية بغرض الفتنة في القانكف الجزائرم المشاجرة أك العياف أك االجتماعات جامة، )كماؿ(،أنظر:   2
، تاريخ االطبلع 2017فيفرم  02عمى عبلقة بجريمة ضرب كجرح عمدم في القانكف الجزائرم، 

 http://djamakamel.over-blog.com،  55: 13، الساعة: 10/02/2018
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 قبؿ مف إثبات العكس إقامة غاية إلى الغير طرؼ مف والمرتكبة قانونا المجرمة األفعاؿ
 .1المتيميف

 الفرع الرابع

 عمى الحرياتالمسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير عف جريمة االعتداء 

 التي جاءت تحت قسـ مف ؽ ع ج، 108 ك 107 ألقى المشرع الجزائرم مف خبلؿ المادتاف
 السجف ط عميو عقكبةعمى عاتؽ المكظؼ كسم  المسؤكلية الجنائية  "،الحريات عمى االعتداء"

 .أكثر أك لمكاطف الكطنية كالحقكؽ2 ةالشخصي بالحريات ماس أك تحكمي بعمؿ أمر إذا المؤقت

ماديات العمؿ التحكمي أك العمؿ الذم  مف نفذ   نبلحظ أف   ،فإذا دققنا النظر في ىذه المادة 
يشكؿ مساسا بالحريات الشخصية كالحقكؽ الكطنية المكرسة قانكنا كالمحمية بجزاء جنائي ىك 

تمقكا  فكالذم قد يككف في ىذه الحالة أحد أفراد القكة العمكمية الذي ،خر غير المكظؼآشخص 
فاعبل بالمعنى ما قاـ بو المكظؼ ىك إصدار األمر بذلؾ، ىذا األخير ال يجعؿ منو  األمر، ككؿ  

 
 
 
 
 

                                                 
كما  ،دج 1.000إلى  100مكرر مف ؽ ع ج، التي تنص عمى أن و:" يعاقب بغرامة مف  442أنظر: المادة  1

يجكز أيضا أف يعاقب بالحبس لمدة عشرة أياـ عمى األكثر األشخاص كشركاؤىـ في مشاجرات أك 
 اعتداء أك أعماؿ عنؼ أك مف يمقكف عمدا مكاد صمبة أك قاذكرات عمى شخص...".

مارس سنة  06، المكافؽ لػ1437جمادل األكلى عاـ  26مؤرخ في  01-16مف القانكف رقـ  59المادة   أنظر: 2
ال يتابع أحد، وال يوقؼ أو يحتجز، إال تنص عمى أن و:" ، التي 1996، المتضمف لتعديؿ دستكر 2016

 ضمف الشروط المحددة بالقانوف، وطبقا لؤلشكاؿ التي نص عمييا.
 الحبس المؤقت إجراء استثنائي يحدد القانوف أسبابو ومدتو وشروط تمديده.

 .". التعسفييعاقب القانوف عمى أعماؿ وأفعاؿ االعتقاؿ 
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في تنفيذ  لـ يساىـ مساىمة مباشرةو لجريمة االعتداء عمى حرية المكاطف ألن   ،القانوني
 .2شريكا فييا، كال يمكف اعتباره تحريضاكال يعتبر إصدار األمر مف قبمو  1الجريمة،

بعمؿ تحكمي أك ماس سكاء بالحرية الشخصية لمفرد أك بالحقكؽ فالمكظؼ مصدر األمر 
 ، كمرتكبا ليا بالرغـ بمعناه الواسعلجريمة االعتداء عمى الحريات  ، فاعؿالكطنية لمكاطف أك أكثر

عدـ إتيانو لماديات الجريمة التي قد تككف حبس األشخاص تعسفيا، كالذم ينفذه رجاؿ مف 
 يا عف جريمةمسئوؿ جنائفيك في ىذه الحالة  1أك أعكاف المؤسسة إعادة التربية،مكمية القكة الع

 .نفذت ماديا مف الغير

 
 
 
 
 

                                                 
، 1966يكنيك سنة  8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66األمر رقـ  41المادة أنظر:   1

مف ساىـ مساىمة  يعتبر فاعبل كؿّ " :المتضمف قانكف العقكبات، المعدؿ كالمتمـ كالتي تنص عمى أن و
أو التيديد أو إساءة ض عمى ارتكاب الفعؿ باليبة أو الوعد مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرّ 

 ".استعماؿ السمطة أو الوالية أو التحايؿ أو التدليس اإلجرامي.

بالنتيجة غير المشركعة أيا كانت  صمة سببيةيذىب جانب مف الفقو إلى أف  الفاعؿ ىك كؿ  مف كاف لنشاطو   2
مو القانكف، كمف يجر  صكرة ىذا النشاط، ككفقا ليذا االتجاه فإف  الفاعؿ يشمؿ كؿ  مف ارتكب الفعؿ الذم 

ض أك اتفؽ أك ساعد غيره في استعمؿ شخص غير مسئكؿ جنائيا كأداة الرتكاب جريمتو، ككؿ  مف حر  
 ارتكاب الجريمة، كيشترط في كؿ  تمؾ الصكر تكافر عبلقة السببية بيف نشاط الجاني كالنتيجة التي حدثت.

ت ترد عمى األصؿ العاـ تستيدؼ التضييؽ مف نطاؽ كما يعتبر ىذا االتجاه نصكص المساىمة التبعية استثناءا 
 الفاعؿ.
الفاعؿ ىك كؿ  مف يتخذ نشاطو صكرة الفعؿ اإلجرامي المحدد في النمكذج  خر أف  بينما يرل البعض اآل 

ن ما قد يجر   ـ تحت كصؼ أخر ) كما ىك في نصكص القانكني لمجريمة، كما عداه ال يعد فاعبل، كا 
 المساىمة التبعية(.

تأصيمية لمضموف المبدأ وقوتو  "دراسة تحميمية"،مبدأ شخصية العقكبات  طو، )محمود أحمد(،أنظر: 
القاىرة،  ، الطبعة الثانية،الدستورية، ولمدى دستورية المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير

 .     166، 165، ص 1992مصر،  دار النيضة العربية، 
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مفيـو الفاعؿ  اعترؼ صراحة بأف   ،مف ؽ ع ج 109ك 108فالمشرع مف خبلؿ المادتيف  
 ،مف نفس القانكف، فيي تشمؿ أيضا مف أصدر األمر 41مما جاءت بو المادة  لمجريمة أوسع

. 107 .." مف المادةإذا أمر.. .... يعاقب الموظؼ العمومي :"كنستشؼ ذلؾ مف خبلؿ عبارة
مسئكؿ.... عمى أف يككف  107المنصكص عمييا في المادة  مرتكب الجناياتكمف خبلؿ عبارة " 

قد اكتفى  المكظؼ أف  فبالرغـ مف ؽ ع ج،  108مف المادة  " ،الفاعؿليا حؽ الرجكع عمى 
 كفاعبل ليا. الحريات عمى االعتداءلجريمة ال أف المشرع اعتبره مرتكبا بإصدار األمر إ

مسئكال مسؤكلية مدنية شخصية إلى جانب الدكلة عمى المشرع ىذا المكظؼ اعتبر كبالمقابؿ  
 طبؽ 108مف خبلؿ نص المادة  المشرع ففي تقديرنا أف   2أف يككف ليا حؽ الرجكع عمى الفاعؿ،

 لمدعكل بالتبعية تابعا، فعؿ المكظؼ بصفتو  كىي الدكلة عف لممتبكع التقصيرية المسؤكلية أيضا
 3الجزائي. القضاء أماـ الجزائية

 

 

 

 

 
                                                                                                                                              

، 1966يكنيك سنة  8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66مف األمر رقـ  110أنظر: المادة   1
 المتضمف قانكف العقكبات، المعد ؿ كالمتمـ. 

، 1966يكنيك سنة  8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66مف األمر رقـ  108أنظر: المادة   2
 المتضمف قانكف العقكبات، المعد ؿ كالمتمـ.

، 1966يكنيك سنة  8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66ألمر رقـ مف ا 107أنظر: المادة   3
:" يعاقب الموظؼ العمومي بالسجف المتضمف قانكف العقكبات، المعدؿ كالمتمـ، التي تنص عمى أن و

المؤقت مف خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا أمر بعمؿ تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية 
 ". وطنية لمواطف أو أكثر.لمفرد أو بالحقوؽ ال

مسئوؿ شخصيا  107مرتكب الجنايات المنصوص عمييا في المادة التي تنص عمى أن و:"  108كالمادة 
 .".مسؤولية مدنية وكذلؾ الدولة عمى أف يكوف ليا حؽ الرجوع عمى الفاعؿ
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 الخامسالفرع 

 المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير ذات الصفة العينية

 اإلغبلؽ(-) المصادرة

الجزائرم أك في نصكص قانكف العقكبات  أف نجد نصكصا في قانكف العقكبات قد يحدث
 فتككف ،آخريفؿ بعض األشخاص عبء العقكبة المفركضة عمى أشخاص التكميمي، تحم  

 .1في مثؿ ىذه الحاالت مسؤكليتيـ غير مباشرة

غير المحككـ عميو بتنفيذ تضمف الحكـ القضائي إلزاـ شخص  فنجد النص القانكني أك 
فيقضي بتنفيذ الجزاء العيني  ،يككف بعيدا تماما عف اإلدانة الجنائيةالحكـ الجنائي كىذا الغير قد 

المصادر أك لممنشاة الصادر حكـ لمشيء ذلؾ الغير ىك المالؾ  ف  أل إالال لشيء  مكاجيتوفي 
 . 2بإغبلقيا

المتعمقة  أم  العقكبات ذات الصفة العينيةفي  الجنائية غير المباشرة  كتتمثؿ ىذه المسؤكلية
 كالمصادرة 4،ارأك عق ما ترد عمى شيء منقكؿن  شخص كا   إلىكالتي ال تتجو  3عينية فقطبأشياء 

 .) الفقرة الثانية( كاإلغبلؽ )الفقرة األكلى(،

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
 .76المرجع السابؽ، ص مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(، أنظر:   1
 . 222المرجع السابؽ، ص محمود أحمد(، طو، )أنظر:   2
 .76المرجع السابؽ، ص مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(، أنظر:   3
 .352المرجع السابؽ، ص  اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر:   4

 .89المرجع السابؽ، ص مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(، كانظر أيضا 
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 المصادرةالفقرة األولى:

الممتمكات بأمر صادر عف  الحرماف الدائـ مف ىي ،مف ؽ ع ج 15حسب ـ المصادرة  
ؿ في ىذه الحالة عقكبة بالمصادرة الجزئية لؤلمكاؿ كالتي تمث  يمكف لمقاضي الحكـ  1،المحكمة

تكقع عمى أشياء تباح فييا حيازتيا كتداكليا غرضيا  ،05ؼ  مف ؽ ع 09ـ  تكميمية كذلؾ حسب
 .2ما شيءممكية المـك بحيث يحـر المحككـ عميو مف 

فتطبؽ في ىذه  ،ج مف ؽ ع 16مف حسب ـ كتدبير أ في الدعكلبالمصادرة يحكـ  كقد 
كىنا تككف نية المشرع إبعاد الشيء محؿ   3،الحالة ميما كاف الحكـ الصادر في الدعكل العمكمية

ضرر أك خطر عمى نظاـ الدكلة، فيي ذات  ما ينطكم عميو مفالمصادرة عف دائرة التعامؿ ل
 .األفراد طابع عيني مكجية ضد الشيء كلك كاف مف األشياء المترككة الخارجة عف حيازة

 
 
 
 
 

                                                 
، 1966يكنيك سنة  8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66مف األمر رقـ  15أنظر: المادة  1

، ج.ر 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06المتضمف قانكف العقكبات، المعد ؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 
" المصادرة ىي األيمولة النيائية إلى الدولة لماؿ أو مجموعة ، التي تنص عمى أن و: 13ص  84رقـ 

 ؿ قيمتيا عند االقتضاء.أمواؿ معينة، أو ما يعاد
 :غير أّنو ال يكوف قاببل لممصادرة

محؿ السكف البلـز إليواء الزوج واألصوؿ والفروع مف الدرجة األولى لممحكـو عميو، إذا  -1
كانوا يشغمونو فعبل عند معاينة الجريمة، وعمى شرط أف ال يكوف ىذا المحؿ مكتسبا عف 

 طريؽ غير مشروع، 
مف قانوف اإلجراءات  378مف المادة 8و7و6و5و4و3و2الفقرات األمواؿ المذكورة في  -2

 المدنية،
المداخيؿ الضرورية لمعيشة الزوج وأوالد المحكـو عميو وكذلؾ األصوؿ الذيف يعيشوف  -3

 تحت كفالتو.".      
 .98المرجع السابؽ، ص مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(، أنظر:   2

، 1966يكنيك سنة  8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66ـ مف األمر رق 16أنظر: المادة   3
يتعيف األمر بمصادرة األشياء التي المتضمف قانكف العقكبات، المعدؿ كالمتمـ، التي تنص عمى أن و: "

تشكؿ صناعتيا أو استعماليا أو حمميا أو حيازتيا أو بيعيا جريمة، وكذا األشياء التي تعّد في نظر 
 التنظيـ خطيرة أو مضرة.  القانوف أو

 ".  في ىذه الحالة تطبؽ المصادرة كتدبير أمف، ميما يكف الحكـ الصادر في الدعوى العمومية.
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األكلى تدبيرا عينيا يقي المجتمع  ، أف  كعقوبةكالمصادرة  كتدبير وقائيكالفرؽ بيف المصادرة 
كضع حد  بينما نجد أف المصادرة كعقكبة اليدؼ مف كراءىامف خطكرة التي يحتكييا الشيء ذاتو، 

 لخطكرة الشخص نفسو.
مبدأ شخصية كعقكبة ل خضكع المصادرة ،يترتب عمى ىذا التمييز بيف نكعي المصادرةك 

كالذم ال يخضع ليذا المبدأ ألف  الغاية منيا ىك إبعاد الشيء  ،العقكبة عكس المصادرة كتدبير أمف
فيي كجكبية يتـ الحكـ بيا دكف مراعاة لحقكؽ الغير  لتجنب خطرىاالتعامؿ المصادر مف دائرة 

   .   1المجتمععف رة الشيء خطك ال يحبس حسف النية  ألف   ذا نية حسنةكلك كاف 
إذا كعقكبة جنائية عمى األشياء المممككة لمجاني، ف المصادرة الخاصةكعميو، البد أف  تنصب 

فقد نككف أماـ  مالؾ الشيء عقكبة المصادرة بطريقة غير مباشر عكضا عف المحككـ عميو تحمؿ
كما ىك الحاؿ في التشريع الفرنسي حيث تـ تكقيع  إحدل صكر المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير

، كىك 2عقكبة المصادرة عمى الغير كلك كاف لمغير حسف النية حؽ عيني عمى الشيء المصادر
القضاء الفرنسي الذم أصدر أحكاما بمصادرة أدكات الصيد المشركعة الذم سمكو نفس االتجاه 

ت نقؿ المكاد الميربة كلك كاف مالكيا يراعي حسف نية الشخص المالؾ كمصادرة أدكاأف  دكف
  3حسف النية.

      
 بطريؽ غير مباشر كعقوبة المصادرة مالؾ الشيءؿ فييا يتحم  كما ييمنا ىنا، الحالة التي 

المسؤولية الجنائية غير المباشرة التي يمكف اعتبارىا حالة مف حاالت بدال مف المحككـ عميو، 
 .عف فعؿ الغير في التشريع الجزائر

 
 
 
 
 

                                                 
 مف ؽ ع ج. 16أنظر: المادة   1

تضمنت التشريعات الخاصة الفرنسية عمى الزامية المصادرة الخاصة ألدكات كمتحصبلت الجريمة بمجرد   2
ارتكاب الجريمة دكنما أم اعتبار لشخص مالكيا، مما دفع البعض لمقكؿ بكجكد تعارض بي ف بيف 

رة األشياء النصكص التشريعية الجمركية كالتيرب الضريبي مع مبدأ شخصية العقكبة ألن يا تكجب مصاد
 . متحصبلتياتعد  مشركعة بمجرد أف  ليا صمة بجسـ الجريمة أك أدكاتيا أك 

 مف قانكف الجمارؾ الفرنسي، 435، 416إلى  414 مف مف القانكف العاـ لمضرائب، كالمكاد 1764، 1760أنظر: المكاد 

   .98المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف  
 .100إلى  97المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   3
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بعدـ  1،الحكـ بالمصادرة كعقكبة تكميميةد قي   المشرع الجزائرم أف  ىك  كما تجدر اإلشارة إليو
مف خبلؿ ج،  مف ؽ ع 01مكرر  15حسب المادة كذلؾ  2اإلخبلؿ بحقكؽ الغير حسف النية،

سكاء في حالة اإلدانة الرتكاب جناية، أك في  "،مع مراعاة حقوؽ الغير حسف النية عبارة " ....
  جنحة أك مخالفة إذا نص القانكف عمى ىذه العقكبة صراحة. الرتكابحالة اإلدانة 

األشخاص يـ تحددىـ بأنّ ، 2مكرر 15وفيما يتعمؽ بمفيـو الغير الحسف النية، فنجد المادة 
أك إدانة مف أجؿ الكقائع التي أدت إلى المصادرة، كلدييـ  شخصيا محؿ متابعةالذيف لـ يككنكا 

 .سند ممكية أك حيازة صحيح كمشركع عمى األشياء القابمة لممصادرة

 
 
 
 
 

                                                 
. 271، ص01، عدد1989، المجمة القضائية، 07/02/1984، المؤرخ في 36446أنظر: القرار رقـ   1

 .426المرجع المادة 
 142ص مف المرجع السابؽ، ، الجزء األوؿاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 

 .145إلى 
يكنيك، سنة  8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66مف األمر رقـ  1مكرر  15أنظر: المادة   2

ديسمبر  20المؤرخ في  23-06، المتضمف قانكف العقكبات، المعد ؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 1966
حالة اإلدانة الرتكاب جناية، تأمر المحكمة  في، التي تنص عمى أن و:" 13، ص84، ج.ر رقـ 2006

بمصادرة األشياء التي استعممت أو كانت ستستعمؿ في تنفيذ الجريمة أو التي تحصمت منيا، وكذلؾ 
اليبات أو المنافع األخرى التي استعممت لمكافأة مرتكب الجريمة، مع مراعاة حقوؽ الغير حسف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             النية.  
وفي حالة اإلدانة الرتكاب جنحة أو مخالفة يؤمر بمصادرة األشياء المذكورة في الفقرة السابقة 

راحة عمى ىذه العقوبة، وذلؾ مع مراعاة حقوؽ الغير حسف وجوبا إذا كاف القانوف ينص ص
 النية.". 

يكنيك، سنة  8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66مف األمر رقـ  2مكرر  15 المادةو
ديسمبر  20المؤرخ في  23-06، المتضمف قانكف العقكبات، المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 1966
يعتبر مف الغير حسف النية، األشخاص الذيف تي تنص عمى أن و:" ، ال13، ص84، ج.ر رقـ 2006

لـ يكونوا شخصيا محؿ متابعة أو إدانة مف أجؿ الوقائع التي أدت إلى المصادرة، ولدييـ سند ممكية 
     أو حيازة صحيح ومشروع عمى األشياء القابمة لممصادرة.".
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الحكـ ، ج مف ؽ ع 01مكرر  15المادة  يجب عمى القاضي حسب كبمفيكـ المخالفة
محؿ متابعة أو شخصيا الذم لـ يكف ك  الحائز لوأك  مالؾ الشيءميا تحم  حتى كلك بالمصادرة 

ر الحكـ الصادالغير و يكجد التزاـ قانكني أك قضائي بتنفيذ ، أم أن  1ء النيةسيّ و كاف ألن   ،إدانة
 ذفبل ينف  ، 2سيء النيةشرط أف يككف  الحائز لوأك  مالؾ الشيء ككنو لمجرد خرضد شخص آ

 . 3الجزاء الجنائي في ىذه الحالة بكاسطة المحككـ عميو

عمى المالؾ توقع يا ألنّ  بطريؽ غير مباشرعقكبة  ،حسب رأيينا الحالةكالمصادرة في ىذه 
بناء عمى متابعة أك اإلدانة،  لمو لـ يكف محبلبالرغـ أن   ،بدال مف المحكـك عميوأو الحائز 

  .4لسوء النيةقائمة  مسؤولية جنائية غير مباشرة عف فعؿ الغير

يؤكد صحة ما تطرقنا لو مف خبلؿ تأكيده أم ا القضاء الجزائرم فنجد لو مف القرارات ما 
القرار محؿ الطعف  كأف   إلثبات سوء النية تخضعمصادرة ممؾ الغير  أف   :عمى مبدأ مضمكنو

بالنقض الذم رفض إرجاع سيارة الطاعنة عمى أساس أف  زكجيا يككف قد دفع ثمنيا مف الماؿ 
   .5طاعنة في ذلؾال لعدـ إبراز سوء نيةالذم اختمسو قد أساء تطبيؽ القانكف 

 
 
 
 
 

                                                 
 .46، ص 07، عدد1976ة القضاة، ، نشر 11/1971/ 23القرار دكف رقـ المؤرخ في  أنظر:  1

 .99، 98، المرجع السابؽ، ص الجزء األوؿاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 

 .321المرجع السابؽ، ص  القيوجي، ) عمي عبد القادر(،أنظر:   2
 .222المرجع السابؽ، ص  : طو، )محمود أحمد(،أنظر  3
المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66مف األمر رقـ  263كالمادة  6مكرر  394أنظر: المادة   4

 ، المتضمف قانكف العقكبات، المعد ؿ كالمتمـ.1966يكنيك سنة  8
، عدد خاص، 2003، االجتياد القضائي، 26/10/1999، المؤرخ في 195142أنظر: القرار رقـ   5 

 .202ص
قرارات المحكمة العميا، الطبعة الجزء الثالث، االجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  ؿ(،سايس، )جماأنظر: 

 .1012إلى  1011، ص مف 2013األكلى، منشكرات كميؾ، 
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 المؤسسة غبلؽإ الفقرة الثانية:

لما ليا مف أثر مؤلـ يمحؽ  ،مشروعةمتى كاف األمر يخص منشأة  عقوبةيعتبر اإلغبلؽ 
أم أن يا تصيب المكاف ، بالذمة المالية لمشخص المحككـ عميو كاف مالكا ليا أك بصفتو مديرا فييا

مف خبلؿ منعو مف ممارسة النشاط الذم  المحككـ عميو حد مف نشاطفتالذم كقعت فيو الجريمة 
 ارتكبت الجريمة بمناسبتو.

غير غاية منو ضماف حماية المجتمع مف خطر ككف المنشأة ال ،تدبيرا احترازيا كيعد  
الرتكاب إذا كانت مشركعة نتيجة اتجاىيـ  ،ك مف خطر القائميف عميياأ في ذاتيا مشروعة
   1ىذا بشكؿ عاـ. يامسالجرائـ با

كبالرغـ مف إيجابيات الغمؽ كنجاعتو في مكافحة الجريمة، كمنع تكرارىا في المستقبؿ كخاصة 
سكاء كاف  جانب بعض الفقياء، المتداد أثره إال أن و القى اعتراضا مف ،في المجاؿ االقتصادم

ال -إلى الغير، الذم لـ يساىـ فييا بأم كجو 2مف المحكـك عميو مرتكب المخالفة  اعقكبة أك تدبير 
 .خاصة إذا كاف حسف النية 3باالنتقاص مف ثركتو أيضا، -بكصفو فاعبل أك شريكا

في ىذه الحالة دائف المؤسسة أك المنشأة كبائعيا الذم لـ يتقاض ثمنيا  الغيركيعتبر مف  
 4كمالؾ المبنى أك مالؾ اآلالت كاألدكات المستخدمة فييا.

 
 
 
 
 

                                                 
 .102المرجع السابؽ، ص مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   1
 .365ك 366المرجع السابؽ، ص اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر:   2
 .370، 369المرجع السابؽ، ص  اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر:   3

يتمثؿ المساس بحقكؽ المالؾ في أف  إغبلؽ المؤسسة يمحؽ عميو ضررا لحرمانو أرباح كعمبلء بشكؿ غير   4
 قابؿ لمتعكيض.

ا بالنسبة لمعماؿ في المنشأة فيتمثؿ المساس بحقكقيـ مف خبلؿ حرمانيـ مف مدخكليـ الذم ي عيؿ أم 
 أسرىـ.
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كجد يمكف اعتبار اإلغبلؽ صكرة مف صكر المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، إذا  ،كمنو
قانكني أك قضائي بتنفيذ الغير الحكـ الصادر ضد شخص آخر، فبل ينفذ الجزاء الجنائي  التزاـ

 .1في ىذه الحالة بكاسطة المحككـ عميو

اليدؼ منو  ،تدبيرا احترازياغبلؽ اإل: الحالة التي يككف فييا كيجب التفرقة بيف حالتيف اثنيف
كىنا يتـ الغمؽ دكف مراعاة حقكؽ الغير حسف النية سكاء أكاف  وقؼ النشاط االجرامي بالمنشأة

 العدالة. حساب الشخص حائزا لممنشأة اك مالكيا صكنا لمنظاـ العاـ عمى

فبلبد مف مراعاة حقكؽ  الزجراليدؼ منيا  ،جنائية غبلؽ عقوبةاإلفييا  ا الحالة التي يككفأم  
ىك الحاؿ  الغير حسف النية الذم لـ تكف لو مساىمة في الجريمة ال بصفتو فاعبل كال شريكا كما

        2.مصادرةبالنسبة لم

إذا تـ توقيعيا عمى الغير السيء  بطريؽ غير مباشر عقكبةككيككف اإلغبلؽ حسب رأيينا، 
مسؤولية بدال مف المحككـ عميو بالرغـ أن و لـ يكف محبل لممتابعة أك اإلدانة، بناء عمى النية 

اعتبار بعض الفقياء مف عمى الرغـ جنائية غير مباشرة عف فعؿ الغير قائمة عمى سوء النية 
أف  سيء النية يمكف أف ينسب إليو دكر في ارتكاب الجريمة مما يجعمو فاعبل أك شريكا في 

ف صح ىذا القكؿ ،الجريمة فيبقى التناقض قائما مع مبدأ شخصية العقكبة الذم  ،كحتى كا 
يستكجب اقتصار تطبيؽ العقكبة عمى مف صدر الحكـ عميو دكف سكاه، كىك ما ال نجده في ىذه 

الحكـ الصادر ضد   -السيء النية-كجد التزاـ قانكني أك قضائي بتنفيذ الغير يحيث  ،الحالة
 لجزاء الجنائي في ىذه الحالة بكاسطة المحكـك عميو. شخص آخر، فبل ينفذ ا

منو  09كتحديدا في المادة  منصكص عمييا في ؽ ع ج، عقوبة تكميميةيعتبر اإلغبلؽ ك 
 عقوبة ككنياد المشرع مف كأك   ىي:....إغبلؽ المؤسسة...." العقوبات التكميميةبقكلو: "  07ؼ 

                                                                                                                                              

=بالنسبة لمدائنيف فيككف المساس بحقكقيـ في شكؿ المساس بقيمة أصكؿ المنشأة التي يمكف بيعيا الستيفاء 
 حقكقيـ فضبل عف أف  اإلغبلؽ يصيب دخؿ المنشأة الذم يحصمكف مف خبللو عمى حقكقيـ. 

 .103المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر: 
 .222المرجع السابؽ، ص  طو، )محمود أحمد(، أنظر:  1
 .103المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   2
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مكرر  18كالمادة  ..."عقوبة غمؽ المؤسسة" يترتب عمى بعبارة  01مكرر  16مف خبلؿ ـ 
كثر مف العقكبات التكميمية كاحدة أك أالمعنكية ".... األشخاصفيما يتعمؽ بالعقكبات المطبقة عمى 

 ..."( سنكات5يا لمدة ال تتجاكز خمس )أك فرع مف فركع غمؽ المؤسسة: ....اآلتية

مر عندما يتعمؽ األبإغبلؽ المؤسسة نيائيا أك لمدة ال تتجاكز عشر سنكات  كيحكـ القاضي
 1.الجنح لمدة خمس سنكات في مجاؿ ، كيحكـ بيابالجنايات

 فإذا كاف إغبلؽ المؤسسة عقكبة في التشريع العقابي الجزائرم، الغاية منو اإليبلـ كالزجر
كخاصة ، الذم لـ يساىـ بأم شكؿ في الجريمة بحقوؽ الغيرينبغي عدـ اإلخبلؿ ف ،2المقصكد

تجنب عيكب اإلغبلؽ مف خبلؿ فرض قيد  الغير الحسف النية، فكاف عمى المشرع الجزائرم
الغير حسف النية مثمما فعؿ بخصكص الحكـ يتضمف تكفير أقؿ قدر مف الحماية فيما يتعمؽ ب

منشاط ، الغرض منو كضع حد ل3ياإغبلؽ المؤسسة تدبيرا احتراز ، إال إذا كاف يعتبر لمصادرةبا
 
 
 
 
 

                                                 
يكنيك  8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66مف األمر رقـ ، 01مكرر  16المادة أنظر:   1

يترتب عمى عقوبة غمؽ ، المتضمف قانكف العقكبات، المعدؿ كالمتمـ، التي تنص عمى أن و:" 1966سنة 
 المؤسسة منع المحكـو عميو مف أف يمارس فييا النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبتو.

( سنوات في حالة االدانة 10بصفة نيائية أو لمدة ال تزيد عف عشر )ويحكـ بيذه العقوبة إّما 
 ( سنوات في حالة اإلدانة الرتكاب جنحة.5الرتكاب جناية، وخمس )

 ويجوز أف يؤمر بالنفاذ المعجؿ بالنسبة ليذا اإلجراء.".  

ثبت مسؤكليتو عف مى مف تلقاضي عاالعقكبة جزاء جنائي يتضمف إيبلما مقصكدا يقررىا القانكف كيكقعيا  2
فجكىر العقكبة ىك اإليبلـ المقصكد، كيتجسد ألـ العقكبة في ضرر يصيب حقا قانكنيا لممحكـك ، الجريمة

يبلـ العقكبة مقصكد أم ال  عميو سكاء في بدنو أك في ذمتو أك في حقكقو أك في شرفو كاعتباره، كا 
 يصيب المحكـك عميو عرضا.

 .175المرجع السابؽ، ص  القيوجي، )عمي عبد القادر(،أنظر:  
ي عمى مف ضتي يقررىا القانكف، كيكقعيا القايتمثؿ في مجمكعة اإلجراءات ال ،التدبير االحترازم جزاء جنائي  3

تثبت خطكرتو الجرمية بقصد مكاجية ىذه الخطكرة كعميو، فجكىر التدبير االحترازم ىك مكاجية الخطكرة 
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تداد بحقكؽ الغير حسف النية إغبلؽ المؤسسة دكف االع كفي ىذه الحالة ينفداإلجرامي بالمؤسسة 
    1.ممؤسسة أك مالكياا لشخص حائز الا كاف كميم

يجمع بيف معنى الجزائرم إغبلؽ مؤسسة في القانكف الجنائي  أف  كمما يجب مبلحظتو، 
، كحسب رأيينا يخضع لمبدأ شخصية العقكبةحسب البعض كبلىما  إال أف   ،التدبيرالعقكبة كمعنى 

أكدت النصكص القانكنية عمى  كىنا ،أف  اإلغبلؽ كتدبير عيني ال يخضع لمبدأ شخصية العقكبة
 عقكبة تكميمية كليس تدبير.  أف  اإلغبلؽ

مف قانكف 22/ 225المادة  فقد أقرت ،كبالنظر لمقانكف الفرنسي بخصكص إغبلؽ المنشأة
كالنصكص القانكنية في -مكرر مف القانكف القديـ (، 335/1العقكبات الفرنسي الحالي ) المادة 

التشريعات الخاصة مثؿ قانكف الخمارات كمخالفة التشريعات االقتصادية كقانكف تكزيع المنتجات 
ارتكاب جرائـ معينة  فياستغبلليا  بمجردإغبلؽ المنشأة  -الصناعية كفي قانكف الضرائب كالعمؿ

بالرغـ أف المنشأة مشركعة النشاط كالتكاجد مما كاف يتعيف معو احتراـ حقكؽ المالؾ حسف النية 
في محاكلة لتفادم  عتدت بحقكؽ الغير حسف النيةافي بعض النصكص ك إال أن يا رجعت عف ذلؾ 
 .مساكئ عقكبة اإلغبلؽ

دكف البحث فقد كاف في بادئ األمر يقضي بإغبلؽ المنشأة  ،أم ا بالنسبة لمقضاء الفرنسي
كفي مسايرة مف  تطبيقا لمنصكص القانكنية، لممنشأة مف عدمو امالكفي مسألة ككف الجاني 

ا عرفتو التشريعات الفرنسية مف تعديبلت في ىذا الخصكص أصبح يشترط لمحكـ القضاء لم  

                                                                                                                                              

ف تضمنو مف حيث = الكاقع كما لك اتخذ صكرة سالبة لمحرية فيك إيبلـ غير الجرمية ال اإليبلـ، كا 
مقصكد، كيتجو نحك المستقبؿ ليحكؿ بيف مف تكافرت لديو الخطكرة الجرمية كبيف ارتكابو الجرائـ مستقببل 
فالتدبير يشترؾ مع العقكبة في الردع الخاص فقط كيقتصر الردع العاـ كالعدالة عمى العقكبة فقط دكف 

 م مبدئيا.التدبير االحتراز 
 .297المرجع السابؽ، ص  القيوجي، )عمي عبد القادر(،أنظر:  

 .368ك 367المرجع السابؽ، ص اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر:  1
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ة أبالمنش حد العامميفأك أك مالؾ أـ عمييا مستغؿ يحاك التي مف ارتكاب الجريمة التأكدباإلغبلؽ 
          .1في حالة ككنو شخصا آخر غير الجانيكيشترط كذلؾ ضركرة اختصاـ مالؾ المنشاة 

 
 
 
 
 

                                                 
مف قانكف  22/ 225مف النصكص القانكنية التي ال تراعي حقكؽ المالؾ حسف النية نذكر نص المادة   1

فييا النص عمى جكاز الحكـ بجزاء اإلغبلؽ بصقة نيائية أك  العقكبات الفرنسي السارم المفعكؿ التي جاء
كتضمنت المادة  التي استخدمت في ارتكاب الجريمة،لمدة خمس سنكات أك أكثر لممنشأة ككؿ  أك لؤلماكف 

جكاز  ذم يعاقب عمى الجرائـ االقتصاديةال، 1945/ 6/ 30الصادر في  1484مف األمر رقـ  1/ 49
الحكـ بإغبلؽ المحبلت أك المكاتب أك المصانع مؤقتا أك نيائيا في حالة متابعة مالكيا أك مديرىا جنائيا 

مف األمر نفسو، كجاء في الفقرة التالية مف المادة نفسيا جكاز الغمؽ بالنسبة لمشخص  56/1كفقا لممادة 
 المعنكم إذا ارتكبت الجريمة لصالحو. 

 .   110ك109المرجع السابؽ، ص  خالد السيد عبد الحميد(،مطحنة، ) نقبل عف 
، كالتي جاء فييا جكاز الحكـ بغمؽ الخمارة 222، رقـ 1955/ 12/ 8مف قانكف الخمارات االدر في  57كالمادة 

كتشغيؿ األحداث في الخمارات،  54في الحالة التي ترتكب فييا إحدل الجرائـ المنصكص عمييا في المادة 
مف القانكف رقـ  20كنفس الشيء بالنسبة لممادة ، د العكد باإلغبلؽ الدائـنكات فأكثر، عنلمدة خمس س

 المتعمؽ بتكزيع المنتجات الصناعية.  1958/ 22/12الصادر في  1331
 .   110ك109المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 

كالتي قامت  1933/ 12/ 20مف القانكف  8لؾ حسف النية المادة كمف النصكص القانكنية التي تحتـر حقكؽ الما
بإلغاء جزاء اإلغبلؽ عند ارتكاب الجريمة أكؿ مرة كاستبدليا بحرماف الجاني مف ممارسة المينة دكف 

 إلغائو عند العكد خبلؿ عاميف مع تشديد ذلؾ الجزاء بجعمو كجكبيا في ىذه الحالة.
ناء عمى التي تجيز لرئيس المحكمة ب ،1945/ 30/6الصادر في  1484مف األمر رقـ  50/3كنص المادة 

 صدرة حكـ بإغبلقيا مقدـ مف مالكيا متى كاف حسف النية. طمب إعادة استغبلؿ منشأة
 .   110ك109المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 

دكف كجكد اختبلؼ  1331رقـ  1958صناعية لسنة مف قانكف تكزيع المنتجات ال 21ككذلؾ المعنى في المادة 
 في الشركط أك اإلجراء البلـز إلعادة المنشأة إلى مالكيا.

كالتي تجيز لرئيس المحكمة إعادة  60في المادة  1955لسنة  222كنفس الشيء بالنسبة إلى قانكف الخمارات رقـ 
 المنشأة إلى مالكيا إذا كاف حسف النية بناء عمى طمبو.

 .   110ك109المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(، نقبل عف
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بعد أف تطرقنا إلى تحديد المصدر القانكني لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في قانكف 
أضيؽ نطاؽ ممكف، سنتعرض إلى التقصي عف العقكبات الجزائرم كلك كاف إقرارا ضمنيا كفي 

ليذا النكع مف المسؤكلية في قانكف العقكبات التكميمي، لمكقكؼ عمى مدل إقرار  يالتكريس التشريع
  .ىذه النظرية في نصكص القكانيف الخاصة

 المطمب الثاني

 المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير في قانوف العقوبات التكميمي

بأسمكب المشرع الجزائرم المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، في قانكف العقكبات العاـ  لقد أقر  
محتشما ىذا اإلقرار جاء  إال أف   ،كما سبؽ أف رأيناضمني كغير مباشر كمف خبلؿ عدة نصكص 

فيؿ سيتبع المشرع الجزائرم ىذا المنحى في تقرير ىذا النكع مف المسؤكلية  ،في حدكد ضيقة جدا

                                                                                                                                              

كبالنسبة ألحكاـ القضاء الفرنسي تقضي بجزاء الغمؽ بمجرد ارتكاب جرائـ معينة نجد حكـ قديـ لمنقض أيدت فيو =
 حكـ االستئناؼ بإغبلؽ مقيى بفندؽ بسبب جريمة ارتكبتيا زكجة مالؾ المقيى  كتتمثؿ تمؾ الجريمة في

 ببيع مشركب اآلفستيف عند غياب زكجيا. 1915/ 3/ 16مخالفة احكاـ القانكف الصادر في 
 110ك109المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 

كأرجعت محكمة النقض تأييدىا ىذا إلى أف  جزاء اإلغبلؽ يمكف أف يصدر كلك كاف المالؾ غير مذنب، كدكف أف 
في الجريمة التي تـ االغبلؽ بسببيا لتكاجده أنذالؾ بالجيش أم أف  المالؾ بعيد عف يككف لو دكر 

 كما يمثمو ذلؾ مف مساس بحقكؽ الغير حسف النية السيما أف  المنشأ ة مشركعة.، المساىمة في الجريمة
مف أجؿ الحد مف ىذا كقد غي ر القضاء مف اتجاىو السابؽ مسايرا لمتعديبلت التشريعية عمى النصكص القانكنية 

مف خبلؿ حكـ حديث لمحكمة النقض الفرنسية نقضت فيو  ،المساس الذم يطاؿ مبدأ شخصية العقكبة
حكـ لبلستئناؼ مستندة عمى أساس أف  المحكمة لـ تدحض طعكنات مبلؾ المنشأة بخصكص الجريمة 

حتى يتـ سماع دفاعو المنسكبة إلى مستغؿ الخمارة، كما كأكدت عمى ضركرة اختصاـ المالؾ حسف النية 
حيث انتقدت حكـ االستئناؼ القاضي بغمؽ  ،باعتباره مضركرا مف غمؽ المنشأة كذلؾ في حكـ آخر حديث

المؤسسة الستغبلليا غير المشركع مستندة في نقضيا إلى أف  المالؾ لـ يختصـ في الدعكل كما في ذلؾ 
كغيرىا مف األحكاـ التي تحتـر كتكلي  مف قانكف الخمارات، مما يتعيف نقضو 59/1مف مخالفة لممادة 

ف كاف ذلؾ ليس معناه عدـ المساس بمبدأ شخصية العقكبة ألف  المحكمة  ،االعتبار لمغير حسف النية كا 
تقضي بالغمؽ بمجرد ثبكت الجريمة دكف اإلعداد بمرتكبييا كما إذا كاف ىك المالؾ مف عدمو مرددة دائما 

 ة. مصطمح المنشأة المستغرقة في الجريم
 .   110ك109المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 
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ع في تكريسيا لمكافحة نكع معيف مف الجرائـ و تكس  ؿ التشريعات القانكنية الخاصة أك أن  مف خبل
  القكاعد العامة التي تحكـ الجريمة. إتباع سايرتيالم يصعب 1ليا ذاتية

في القكانيف النصكص القانكنية  و يستحيؿ التعرض إلى جميعىك أن   ،ارة إليوكما تجب اإلش
بالدراسة كالبحث، بؿ سنتطرؽ ألىـ ىذه النصكص كفي عدة مجاالت  مع االستشياد الخاصة 
 .ببعض النصكص القانكنية في التشريع الفرنسيأحيانا 

المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير: في جرائـ  ؿ فيياسنقسـ ىذا المطمب إلى عدة فركع، نتناك 
) الفرع الثاني(،  التجارمالبيئة ) فرع أكؿ(، ثـ نتعرض ليذا النكع مف المسؤكلية في جرائـ الغش 

ثـ بعد ذلؾ نتعرض ليذه النظرية فيما يخص مخالفات قكاعد الصحة كاألمف كطب العمؿ ) الفرع 
اف كمجيز السفينة جنائيا عف أفعاؿ تابعية ) الفرع رب   ننتقؿ لدراسة مسؤكلية ةالثالث(، كمف ثم  

الحديث لممسؤكلية الجنائية في القانكف التجارم ) الفرع  االتجاهنتطرؽ لدراسة ىذا بعدىا الرابع(، 
 
 
 
 
 

                                                 
سمطة االتياـ فييا عمى حيث ال يقع الكاجب  الجريمة المادية،مف الجرائـ التي تكتسي طابعا خاصا نذكر   1

فكرة كىي في حقو  إثبات كقكع الفعؿ المادمكتكتفي ب ،غير عمدمأك  اعمديكاف بإثبات خطأ الفاعؿ 
سنادىا إل ارتكاب ، فتقـك مسؤكلية المتيـ بمجردقضائية يو باعتبار أف  ىذا النكع مف الكاقعة اإلجرامية كا 

فعميا بمصمحة  باإلضراركتيدد الجرائـ ال يتضمف عدكاف أخبلقي، بؿ تنطكم عمى إخبلؿ بنظاـ المجتمع 
 كفقا لمقاعد العامة.  العناصر الباقية  تكافرإقامة الدليؿ عمى بالنيابة العامة ، كمنو تمتـز يحمييا القانكف

دراسة مقارنة في افتراض الخطأ كأساس لممسؤكلية الجنائية،  وزير، ) عبد العظيـ مرسي(، نقبل عف 
 . 27، ص 1988يضة العربية، درا الن القاىرة، مصر،، دط، النظاميف البلتيني واألنجموأمريكي

بيركت، لبناف،   المسؤكلية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، الطبعة األكلى، العوجي، )مصطفى(،أنظر: ك   
 . 186، ص 1982مؤسسة نكفؿ، 

دراسة مقارنة "بيف النظاـ البلتيني ، طبيعة المسؤكلية الجنائية في الجرائـ المادية، روفيؽ، ) وفاء( أيضا أنظرك 
يؿ درجة الماجستير في القانكف الجنائي، ، )رسالة مقدمة لنواالنجموسكسوني والشريعة اإلسبلمية"

 .420(، ص 2009-2008كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، السنة الجامعية 

القاىرة،   دط،، دراسة مقارنة ،المسؤولية الجنائية بدوف خطأ"الجرائـ المادية، "ببلؿ، ) أحمد عوض(، أنظر:   
 .15، ص1993دار النيضة العربية، مصر، 
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المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير عف مخالفات المركر  ) الفرع  نتناكؿثـ بعد ذلؾ ، الخامس(
في كذلؾ نصكص تشريعية أخرل السادس(، كأخيرا نتعرض ليذا النكع مف المسؤكلية الجنائية في 

 .بعفرع الساال

 الفرع األوؿ

  لبحريئية عف فعؿ الغير في جرائـ التموث االمسؤولية الجنا

  ،ي المجاؿ البيئيفكرة المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير فقرت أ مف بيف التشريعات التي
التخمص بالمتعمؽ   1975لسنة  233مف القانكف رقـ  24نذكر المشرع الفرنسي في نص المادة 

  1.فاعتبرت مدير المنشاة كفاعؿ معنكم لمجريمة ،مف النفايات

المتضمف  1983لسنة  03-83القانكف مف رقـ  61ـ كانت  كبخصكص المشرع الجزائرم،
لمؤسسة صناعية أك  رؤساء كمدراء المؤسسات كالمسيريف عمى مسؤكليةتمقي بال ،حماية البيئة

تجارية أك حرفية أك فبلحية عندما تنجـ عف عمميات الصب أك اإلفراز أك الرمي أك الترسب 
  .تشكؿ المخالفةالتي  لمموادالمباشر أك الغير المباشر 

ت نفذ  ب لممكاد التي تشكؿ مخالفة، الرمي أك اإلفراز أك الترس صب أكالعمميات  بالرغـ أف  
تعكد عمى الرؤساء أك كانت  الجزائية المسؤكلية إال أف   ،ماديا بكاسطة التابعيف أك المستخدميف

في  -ال بصفة فاعؿ كال بصفة شريؾ –الذيف لـ يساىمكا بأم شكؿ المديريف أك مسيرم المؤسسة 

 
 
 
 
 

                                                 
، ) أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الجريمة البيئية كسبؿ مكافحتيا في التشريع الجزائرم  )فيصؿ(، بوخالفة،أنظر:   1

كمية الحقكؽ  ،قسـ الحقكؽ ،دكتكراه عمـك في القانكف، تخصص عمـ االجراـ كعمـ العقاب
 .94، ص (2016/2017، 01كالعمـك السياسية، جامعة باتنة 
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المترتبة  دفع الغراماتفيما يخص  بالتضامفعنيا  جزائيةفيتحممكف المسؤكلية ال ،ارتكاب المخالفة
 .1األخيرعمى مرتكب المخالفات بدال عف ىذا 

المؤرخ في  83/03مف القانكف  125، 124، 123، 122، 90فضبل عف المكاد 
   2.التي نص صراحة مف خبلليا عمى المسؤكلية عف فعؿ الغير 02/02/1983

 
 
 
 
 

                                                 
فبراير سنة  5المكافؽ ؿ 1403ربيع الثاني عاـ  22المؤرخ في  03-83مف القانكف رقـ  61أنظر: المادة   1

عندما تنجـ عف عمميات الصّب أو اإلفراز أو ، المتضمف حماية البيئة، التي تنص عمى أن و :"1983
الرمي أو الترسب المباشر أو الغير المباشر لممواد التي تشكؿ المخالفة مف مؤسسة صناعية أو 

فبلحية فيجوز اعتبار رؤسائيا أو مديرييا أو مسيرييا مسئوليف بالتضامف تجارية أو حرفية أو 
 فيما يخص دفع الغرامات ومصاريؼ القضاء المترتبة عمى مرتكب ىذه المخالفات.

أعبله عمى نفقة الشخص  60و 59و58وتكوف تكمفة األشغاؿ المأمور بتنفيذىا تطبيقا لممواد 
 ـو عميو وكيبل أو ممثبل لو. ".الطبيعي أو االعتباري الذي يكوف المحك

 .160، ص 01، عدد 1992، المجمة القضائية، 16/02/1988، 48317أنظر: القرار رقـ 

الذم أكد  عمى تطبيؽ التضامف في الغرامات في المجاؿ الجمركي في القضية: )خ.ع(،) ت. س(، 
لحكـ بيا اعدـ  -الغرامة المالية -، عند تعدد المحكـك عمييـ25/12/1983حكـ صادر في  ضد:

 مف ؽ ج. 316نقض، –مخالفة القانكف –بالتضامف 

إلى  480، المرجع السابؽ، ص الجزء الثانياالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 
482.    

، مجّمة العمـو اإلنسانية)المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في جرائـ البيئة(،  لموسخ، ) محمد(،أنظر:   2
، 08، الحجـ 210إلى 199، ص مف 2008جامعة محمد خيضر، بسكرة،  العدد الرابع عشر،  جكاف 

 .209، 208ص 
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-03بالقانكف  كاستبدؿ، المتضمف حماية البيئة 1983سنة ل 03-83رقـ  القانكفألغى  كقد
، المتعمؽ بحماية 2003يكليك سنة  19المكافؽ ؿ 1424جمادل األكلى عاـ 19مؤرخ في 10

 .البيئة في إطار التنمية المستدامة

تمكث الكسط  تؤدم إلى النشاطات المرتبطة بمخاطر قدفيما يخص  فنجد المشرع الجزائرم،
البحرم كالتخمص مف النفايات المرخص بو، المبلحة البحرية كالجكية المرتبطة بنقؿ المسافريف 

عمى تكافر المسؤكلية الجزائية يقيد  كشحف البضائع كنقميا، تتسبب في حدكث أضرار لمبيئة البحرية
 الفاعؿ. معينة فيصفة 
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في  1جزائيا أو قائد الطائرة أو المشرؼ عمى عمميات الغمر أو الترميد اف السفينةؿ ربّ فيسأ
 الصبّ  ،عماؿ الغمرة ثابتة أو متحركة عف أو قواعد عائمة ألية جزائريالبحر عمى متف آ

 منو. 90حسب نص ـ 03/10المقررة في القانوف 2والترميد المخالفة لمقواعد
 تنفذّ  ،03/10القانكف  المخالفة لمقكاعد العامة في كالترميد أعماؿ الغمر، الصب   فبالرغـ أف  

السفينة أك اف كلـ يساىـ فييا رب   ،طاقـالأك ماديا مف طرؼ التابع أك المستخدميف أك رجاؿ البحر 
المسؤكلية  ، إال أف  3وال بصفة شريؾ ال بصفة فاعؿقائد الطائرة أك المشرؼ عمى تمؾ العمميات 

 
 
 
 
 

                                                 
 في المغة ىك التحكيؿ إلى رماد بكاسطة تكنكلكجيات لمتخمص مف الممكثات العضكية الثابتة.  ترميدمعنى كممة   1
، 2003يكليك سنة  19المكافؽ ؿ 1424جمادل األكلى عاـ 19مؤرخ في 10-03مف قانكف  52أنظر: المادة 2

كالتي تنص  حر"بحماية البالمتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، تحت الفرع المعنكف ب "
مع مراعاة األحكاـ التشريعية المعموؿ بيا والمتعمقة بحماية البيئة البحرية، يمنع داخؿ عمى أن و: " 

 المياه البحرية الخاضعة لمقضاء الجزائري، كّؿ صّب أو غمر أو ترميد لمواد مف شأنيا:  

 اإلضرار بالصحة العمومية واألنظمة البيئية البحرية،-
 ة البحرية بما في ذلؾ المبلحة والتربية المائية والصيد البحري،عرقمة األنشط -
 إفساد نوعية المياه البحرية مف حيث استعماليا، -
التقميؿ مف القيمة الترفييية والجمالية لمبحر والمناطؽ السياحية، والمساس بقدراتيما -

 السياحية. 
 ـ.".تحدد قائمة المواد المذكورة في ىذه المادة عف طريؽ التنظي

، 2003يكليك سنة  19المكافؽ ؿ 1424جمادل األكلى عاـ 19مؤرخ في 10-03مف قانكف  53والمادة 
: " يجوز لموزير المكمؼ بالبيئة، بعد المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة كالتي تنص عمى أن و

ي البحر، ضمف شروط تضمف ص بالصب أو الغمر أو بالترميد فتحقيؽ عمومي أف يقترح تنظيمات ويرخّ 
 بموجبيا ىذه العمميات انعداـ الخطر وعدـ اإلضرار.".   

 .249ص  03، عدد 1990، المجمة القضائية، 27/01/1987، المؤرخ في 51166انظر: القرار   3
ف نكع الفعؿ كاستظيار ككجكب طرح سؤاؿ يبي   -االشتراؾ في القتؿ العمدم -المتعمؽ بمحكمة الجنايات

 العمـ.عنصر 
، المرجع السابؽ، ص مف الجزء األوؿاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 

 .  361إلى  357
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تجدر ك  ،كمرتكبيف ليافيتحممكف بذلؾ العقكبة المقررة لممخالفة  ،الءالجزائية تمقى عمى عاتؽ ىؤ 
المسؤولية الجزائية المشرع  ب  رتكبالمقابؿ  1،العقكبة تضاعؼ في حالة العكد ف  اإلشارة إلى أ

مف  100عف األفعاؿ المنصكص عمييا في ـ  3،شخص دكف تحديد صفتو عمى كؿ   2الشخصية
  ؽ حماية البيئة.

 
 
 
 
 

                                                 
، 2003يكليك سنة  19المكافؽ ؿ 1424جمادل األكلى عاـ 19مؤرخ في 10-03مف قانكف  90 أنظر: المادة 1

يعاقب بالحبس مف ستة : " كالتي تنص عمى أن والمتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 
 ، كؿّ طأشير إلى سنتيف وبغرامة مف مائة ألؼ دينار إلى مميوف دينار أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فق

لغمر أو الترميد في اأو كّؿ شخص يشرؼ عمى عمميات  أو قائد طائرة جزائرية، رّباف سفينة جزائرية،
قواعد عائمة ثابتة أو متحركة في المياه الخاضعة لمقضاء البحر عمى متف آليات جزائرية أو 

 عبله. 53و 52الجزائري، مرتكبا بذلؾ مخالفة ألحكاـ المادتيف 

 وفي حالة العود تضاعؼ العقوبة.". 

 . 171، ص 02، عدد 1997، المجمة القضائية، 23/04/1997، 152292أنظر: القرار رقـ   2
 مسؤكلية شخصية.-يةالذم أكد عمى أف  المسؤكلية الجزائ

إلى  744، المرجع السابؽ، ص الجزء الثانياالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر:  
747. 

يكليك سنة  19المكافؽ ؿ 1424جمادل األكلى عاـ 19مؤرخ في 10-03مف قانكف  100المادة أنظر:  3
يعاقب بالحبس لمدة  :"، المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة كالتي تنص عمى أن و2003
مف رمى أو أفرغ أو ترؾ تسربا  دج( كؿّ 500.000( وبغرامة قدرىا خمسمائة ألؼ دينار ) 2سنتيف )
اه السطحية أو الجوفية، أو في مياه البحر الخاضعة لمقضاء الجزائري، بصفة مباشرة أو غير في المي

مباشرة، لمادة أو مواد يتسبب مفعوليا أو تفاعميا في اإلضرار ولو مؤقتا بصحة اإلنساف أو النبات 
 أو الحيواف أو يؤدي ذلؾ إلى تقميص استعماؿ مناطؽ السباحة.

موحا بيا بقرار، ال تطبؽ أحكاـ ىذه الفقرة إال إذا لـ تحتـر عندما تكوف عممية الصّب مس
 مقتضيات ىذا القرار، يمكف المحكمة كذلؾ أف تفرض عمى المحكـو عميو إصبلح الوسط المائي.
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إحدل المخالفات المنصكص عمييا في المادة  – الجريمة ترتكب فيياعف الحالة التي ا م  أ
 ،ك القاعدة العائمةأ اآلليةأك الطائرة أك  السفينة مستغؿك أ مف مالؾ بأمر -مف نفس القانكف 90

المنصكص عمييا في ىذه المادة عمى أف يضاعؼ الحد  بالعقوبات ىذا المالؾ أك المستغؿفيعاقب 
 األقصى ليذه العقكبات. 

المخالفة لمقكاعد العامة في  لترميدكا المسؤكلية الجزائية عف أعماؿ الغمر، الصب   أم أف  
أك القاعدة  اآلليةأك الطائرة أك  السفينة مستغؿأك مالؾ عاتؽ تمقى أيضا عمى ، 03/10القانكف 

مـ يرتكب الجانب المادم كالمعنكم ف 1و لـ يشارؾ فييا ال بصفتو فاعبل أصمياالعائمة، بالرغـ أن  
مـ يساعد عمى ارتكاب ماديات الجريمة بأعماؿ ف  2،شريكا بصفتو كال، ج ؽ ع 41لمجريمة ـ 

كىك ما  بارتكاب المخالفة، و أصدر أمرافقط ألنّ  ،ج مف ؽ ع 42ـ سابقة، معاصرة كالحقة عميو
 .3العقكبات لمقكاعد العامة لممساىمة في قانكفمخالفا  في تقديرنا يعد

                                                                                                                                              

تطبؽ نفس العقوبات والتدابير عمى رمي أو ترؾ نفايات بكمية ىامة في المياه السطحية =
ة لمقضاء الجزائري، وكذلؾ في الشواطئ وعمى أو في مياه البحر الخاضع ،أو الجوفية

        ضفاؼ البحر.".

 .201، ص 02، عدد 2000، المجمة القضائية، 25/07/2000، المؤرخ في 251929أنظر: القرار رقـ   1
 مف ؽ ع ج. 41مساىمة مباشرة في الجريمة، ـ  -فاعؿ أصمي -المتعمؽ بالقتؿ العمدم

 834ص مف ، المرجع السابؽالجزء الثاني، االجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 
 .836إلى 

 .222، ص03، عدد 1990، المجمة القضائية، 19/01/1988، التاريخ 46312أنظر: القرار رقـ   2
العمـ  أك القياـ بإيكاء المجرميف مع -الطرؽ مساعدة الفاعؿ بكؿ   -المتعمؽ بالمساىمة عناصر الجريمة

 مف ؽ ع ج.  43ك 42بذلؾ ـ 
إلى  3339، المرجع السابؽ، ص الجزء األوؿاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 

343. 
يكليك سنة  19المكافؽ ؿ 1424جمادل األكلى عاـ 19مؤرخ في 10-03القانكف  مف 92المادة أنظر:   3

المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية  ، المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،2003
ذا  90دوف اإلخبلؿ بالعقوبات المنصوص عمييا في المادة المستدامة تنص عمى أن و: "  أعبله، وا 

حدى المخالفات بأمر مف مالؾ أو مستغؿ السفينة أو الطائرة أو اآللية أو القاعدة العائمة، ارتكبت إ
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ذا لـ يعطي المالؾ أك المستغؿ  ك الشخص اف السفينة أك قائد الطائرة أب  لر  أمرا كتابياكا 
يتابع  ألحكاـ ىذا القانكف المتعمقة بحماية البحر لبلمتثاؿالمشرؼ عمى عمميات الغمر كالترميد 

  1.في ارتكاب المخالفات المنصكص عمييا بصفتو شريكا

عند القياـ بعمميات  واجبا قانونياالقانكف يفرض عمى  المالؾ أك المستغؿ  أف   ،كمعنى ىذا
أك الشخص المشرؼ اف السفينة أك قائد الطائرة لرب  يتمثؿ في تكجيو أمر مكتكب  ،لغمر أك الترميدا

في البحر عمى متف آليات جزائرية أك قكاعد عائمة ثابتة أك متحركة  عمى عمميات الغمر كالترميد
كاحتراـ أحكاـ ىذا القانكف المتعمقة  االمتثاؿ، مضمكنو ىك في المياه الخاضعة لمقضاء الجزائرم

و شريكا في ارتكاب بحماية البحر كمجرد امتناعو أك إحجامو عف تكجيو ىذا األمر يجعؿ من
 المخالفات المنصكص عمييا آنفا. 

عدـ تكجيو األمر  ألف   ،كىك األمر المخالؼ لقكاعد المساىمة الجنائية في قانكف العقكبات
 2لؤلعماؿ المككنة لبلشتراؾ القانكني ىذا العمؿ ال يدخؿ في المفيكـ ال يجعؿ منو شريؾ ألف  

                                                                                                                                              

يعاقب ىذا المالؾ أو المستغؿ بالعقوبات المنصوص عمييا في ىذه المادة عمى أف يضاعؼ الحد =
 األقصى ليذه العقوبات...". 

يكليك سنة  19المكافؽ ؿ 1424ى عاـ جمادل األكل19المؤرخ في  10-03القانكف مف  92المادة أنظر:   1
إذا لـ يعط ىذا المالؾ  :"....عمى أن و تنص ، المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،2003

أو المستغؿ أمرا كتابيا، لرّباف السفينة أو قائد الطائرة أو الشخص المشرؼ عمى عمميات الغمر مف 
ألحكاـ ىذا القانوف المتعمقة بحماية البحر، يتابع بصفة شريكا في اآللية أو القاعدة العائمة، لبلمتثاؿ 
 ....".ارتكاب المخالفات المنصوص عمييا

 .506، ص 02، عدد 2002، المجمة القضائية، 01/10/2002، المؤرخ في 277625أنظر: القرار رقـ   2
 خرؽ اإلجراءات. -انعداميا في السؤاؿ -المتعمؽ بالمشاركة

، ص مف المرجع السابؽ، الجزء الثالثاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  )جماؿ(،سايس،  أنظر:
 .954إلى  951

، ص 01، عدد 2003، المجمة القضائية، 24/06/2003، المؤرخ في 302683كانظر: كذلؾ القرار رقـ 
383. 

األساسي في ىذه  إغفاؿ عنصر العمـ المعتبر العنصر -عناصرىا -المشاركة -المتعمؽ بكرقة األسئمة
 مخالفة لمقانكف. -الجريمة 
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جنائيا عف  مسئكاليجعؿ مف المالؾ أك المستغؿ في ىذه الحالة بؿ  مف ؽ ع ج، 42حسب نص ـ
 مخالفات نفذت ماديا بفعؿ الغير. 

مف قانكف حماية البيئة في إطار  92المنصكص عمييا في المادة  ،ا عف الحالة األخيرةأم  
تمقى المسؤكلية الجزائية ف شخصا معنكيا الذم يككف المالؾ أك المستغؿتعمؽ بفت ،التنمية المستدامة

الذيف يتكلكف  المسيريف الفعمييفك أ الممثميف الشرعييفمف  األشخاصك عمى عاتؽ الشخص أ
تعد كىي الحالة التي يمكف أف  1،خر مفكض مف طرفيـآشخص  كؿ   أك اإلدارة أك اإلشراؼ

المسؤكلية الجنائية لمشخص المعنكم  أف  تطبيقا  لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير انطبلقا مف 
 .2صكرة لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير

بسكء تصرفو أك رعكنتو لتسببو بالغرامة  97اف السفينة كيعاقب حسب ـكتقكـ مسؤكلية رب  
و لـ يتحكـ فيو أك لـ ن  ألأك غفمتو أك إخبللو بالقكانيف كاألنظمة، في كقكع حادث مبلحي أك 

  3.تدفؽ مكاد تمكث المياه الخاضعة لمقضاء الجزائرميتفاداه، نجـ عنو 

عبلقة الفعؿ ك نبلحظ أف  المشرع الجزائرم لـ يحدد طبيعة فإذا دققنا في ىذه المادة 
بالسببية غير المباشرة لمنتيجة ىؿ يأخذ القاضي يمكف أف نطرح التساؤؿ التالي: ، ف1السببية

                                                                                                                                              

، المرجع السابؽ، ص مف الجزء الثالثاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،نظر: =أ
 . 955إلى  954

يكليك سنة  19المكافؽ ؿ 1424جمادل األكلى عاـ 19المؤرخ في  10/ 03مف القانكف  92المادة أنظر:  1
وعندما يكوف المالؾ أو عمى أن و:" .... ، المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، تنص 2003

المستغؿ شخصا معنويا، تمقى المسؤولية المنصوص عمييا في الفقرتيف أعبله، عمى عاتؽ الشخص أو 
ثميف الشرعييف أو المسيريف الفعمييف الذيف يتولوف اإلشراؼ أو اإلدارة، أو كّؿ األشخاص مف المم

 شخص أخر مفوض مف طرفيـ.".
 كما بعدىا. 393المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر:   2
ة يكليك سن 19المكافؽ ؿ 1424جمادل األكلى عاـ 19المؤرخ في  10/ 03مف القانكف  97المادة  أنظر:  3

يعاقب بغرامة مف ":  أن وعمى  تنص التي، المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 2003
دج( كّؿ رّباف تسبب بسوء تصرفو 1.000.000دج( إلى مميوف دينار )100.000مائة ألؼ دينار )

فيو أو لـ  أو رعونتو أو غفمتو أو إخبللو بالقوانيف واألنظمة، في وقوع حادث مبلحي أو لـ يتحكـ
 يتفاداه، ونجـ عنو تدفؽ مواد تموث المياه الخاضعة لمقضاء الجزائري..".
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ث المياه الخاضعة يتمك  فيو أك تفاديو، نجـ عنوـ ككقكع حادث مبلحي أك عدـ التحكىي  اإلجرامية
 ؟لمقضاء الجزائرم

" معناىا قياـ عبلقة السببية بيف تدفؽ المكاد الممكثة كبيف فعؿ الر باف كلـ تسببفعبارة " 
يحدد المشرع السبب المؤدم إلى التدفؽ ىؿ ىك السبب المبلئـ أك السبب األقكل أك األساسي أك 

كىي كقكع حادث -األسباب التي تدخ ؿ في تحقيؽ النتيجة اإلجرامية أف  مجرد ككنو سبب مف 
فيككف كاؼ لتحم ؿ   -مبلحي أك عجزه عف التحكـ فيو أك تفاديو، نجـ عنو ضرر تمكث المياه

إذا رب اف السفينة المسؤكلية عف الجريمة، ىذا يفتح المجاؿ لقياـ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير ل
 . 2جة اإلجرامية حتى كلك تحققت ماديا بفعؿ الغيرتسبب في حدكث النتي

كىنا  3،أن و يمكف لمقاضي األخذ بالسببية غير المباشرة لتحقؽ النتيجة اإلجرامية ،في تقديرنا
أك  بسوء تصرفوفي الجريمة في حالة السببية غير المباشرة،  اركنكيشكؿ  ياواعيككف اف خطأ الرب  

 .1أك إخبللو بالقكانيف كاألنظمة 4تورعكنتو أك غفم

                                                                                                                                              
إف  المبدأ العاـ كحتى يصبح قرار غرفة االتياـ سميما البد أف يتطرؽ لمجريمة بعينيا كيفصح عف كقائعيا   1

المسندة إلى كؿ  متيـ كيحدد دكر مع إبراز اشتماؿ الجريمة عمى األركاف الكاجب تكافرىا كالقرار المطعكف 
حتى يتمكف مف إعطاء الكقائع كصفيا  فيو الذم يناقش عبلقة السببية بيف الضرب كالجرح العمدم كالكفاة

 القانكني الحقيقي يككف مشكبا بالقصكر ينجر عنو النقض.  
 .371ص  01، عدد 2002، المجمة القضائية، 23/10/2001، 270055أنظر: القرار رقـ 

، دط، مقارنة"دراسة تحميمية تطبيقية المسؤكلية الجنائية الناشئة عف اإلىماؿ"  الشكري، )عادؿ يوسؼ(،أنظر:   2
 .407، ص 2011ر الشتات لمنشر كالبرمجيات، دار الكتب القانكنية، دا مصر،

المشرع الفرنسي قاـ لكف  كاف سائدا في القانكف الفرنسي مبدأ المساكاة بيف الخطأ الجسيـ كالخطأ اليسير،   3
السببية غير المباشرة التفرقة في حالة  ، كأقر  2000يكليك  10بإحداث تعديؿ ىاـ بالقانكف الصادر في 

ما بيف الخطأ الجسيـ كالخطأ اليسير كاستمـز مف ثـ إلقامة المسؤكلية الجنائية عف جريمة غير عمدية، 
 ضركرة تكافر الخطأ مع التكقع.  

يكنيك سنة  8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66مف األمر رقـ 289، 288أنظر: المادتيف   4
ف العقكبات، المعدؿ كالمتمـ، التي حدد المشرع مف خبلليما صكر الخطأ بصدد ، المتضمف قانك 1966

 القتؿ كالجرح الخطأ.
 مف نفس األمر التي تضمنت جميع صكر الخطأ غير العمدم. 442كانظر: الفقرة الثانية مف المادة  
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 ،الصورة األولى، 2صور السببية غير المباشرةكلقد حدد المشرع الفرنسي صكرتاف مف  
بطريقة غير مباشرة في تحقيؽ الضرر كذلؾ عف  بالتسببيا تتمثؿ في حالة قياـ الشخص فإن  

ىذه  كفي الكاقع أف   ،طريؽ خمؽ أك التسبب في خمؽ المكقؼ الذم أدل إلى حدكث الضرر
الصكرة مف السببية غير المباشرة تستغرؽ كافة المكاقؼ التي تتعدد فييا األسباب المؤدية إلى 
النتيجة اإلجرامية كيستكم أف يككف الجاني قد خمؽ بنفسو أحد ىذه األسباب أك أف يككف قد تسبب 

 فقط في خمقو.

تي يقكـ فييا الشخص بالتسبب بطريقة غير يا تنطبؽ عمى الحاالت الفإن   ،الصورة الثانيةا أم  
التي مف شأنيا منع  عدـ اتخاذ التدابير الضروريةمباشرة في إحداث الضرر كذلؾ عف طريؽ 

 المكقؼ الذم يتخذه الجاني يعد في أف   ،كتختمؼ ىذه الصكرة عف الصكرة السابقةتحقيؽ الضرر 
الخطأ المحدث لمضرر  كتفصيؿ ذلؾ أف   صكرة األكلى تقتضي مكقفا إيجابيا،بينما ال موقفا سمبيا

                                                                                                                                              

ؿ يتعيف بفاعمو نكع مف التصرؼ يترؾ في طياتو معنى سكء التقدير أك الطيش كالخفة في عم فالرعونة، =
 أف يككف عمى عمـ بو، فيي تفيد سكء تقدير الشخص ككفاءاتو في القياـ بالعمؿ الذم قاـ بو.

عندما يدرؾ الفاعؿ طبيعة عممو كيعمـ أن و يمكف أف تترتب عميو نتائج ضارة فتككف  أّما عدـ االحتياط
 ف يتجنب النتيجة.كلكن و مع ذلؾ يستخؼ باألمر كيمضي في عممو ظنا منو بأن و يستطيع أ

 ،دط، الجزائر)الجريمة(، ، الجزء األوؿ، القسـ العاـشرح قانكف العقكبات الجزائرم،  سميماف، )عبد اهلل(،أنظر:  
 . 272، ص 1998ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرم، 

ىك عدـ القياـ بالكاجب كما ينبغي، كىك بذلؾ امتناع يترتب عميو كقكع في الجريمة،  اإلىماؿ وعدـ االنتباه  1
فاإلىماؿ ىك سمكؾ سمبي ناشئ عف إخبلؿ الجاني بكاجبات الحيطة كالحذر التي تفرضيا قكاعد القانكف 

اإلجرامية يفضي تصرفو إلى إحداث النتيجة  فة، كعدـ حيمكلتو تبعا لذلؾ دكف أأك الخبرة اإلنسانية العام
 سكاء تكقعيا أك كاف عميو تكقعيا، لكن و لـ يقبميا ككاف بإمكانو الحيمكلة دكف حدكثيا.

 .69، صالمرجع السابؽ الشكري، )عادؿ يوسؼ(،أنظر:  
، فقد يرل المشرع أف  سمككا معينا ييدد ارتكاب الجريمة فيحظره تكقيا مف عدـ مراعاة األنظمة والقوانيفأم ا 

سمكؾ الجاني عند ارتكابو المخالؼ ليذه  ىذا القبيؿ المكائح كاألنظمة كالقكانيف العامة، كيعد  ارتكابيا كمف 
اقترؼ األنظمة سمككا خاطئا فإذا كاف القانكف يرتب جزاء عمى ىذا الخطأ فيعد الجاني عند ارتكابو قد 

 جريمة مخالفة ىذه القكانيف. 
كالمعمكؿ بو  1992لعقكبات الفرنسي الجديد، الصادر سنة تعميؽ عمى قانكف ا كامؿ، ) شريؼ سيد(،أنظر:   2

، ص 2017، 2016دد،  ، معد لة، الطبعة الثانية، مصر،القسـ العاـ، 1994منذ أكؿ مارس 
 كما بعدىا. 91
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في الحالة  مجرد امتناعو يتمثؿ في أك سمككا بينما أن   خطأ إيجابيا -في الحالة األكلى –يعد 
 الثانية.

ف مسئكال جنائيا عف ففي الحالتيف يكك  ىامة، ىذا االختبلؼ ال يترتب عميو نتائج قانكنية بيد أف  
كاضحة كمتعمدة التزاـ خاص بالحيطة أك باألماف منصكص  يـ خالفكا بصكرةثبت أن  الجريمة إذا أ

ض الغير لخطر ذات جسامة مميز عر   أعميو بمقتضى القانكف أك البلئحة أك في حالة ارتكاب خط
الحالتيف اشترط المشرع لقياـ مسؤكلية المتسبب كمتا في خاصة لـ يكف مف الممكف الجيؿ بو، ك 

 .1رصّ يثبت ارتكابو خطأ مع التبفي الضرر أف 

ىك أحد في التشريع الجزائرم  الخطأ الواعي أو الخطأ مع التبصر إلى أف   ،كتجدر اإلشارة 
فالفاعؿ ىنا يتكقع في الخطأ غير العمدم،  صكر العبلقة النفسية بيف اإلرادة كالنتيجة اإلجرامية

بكسعو تجنبيا فيقكده ىذا التقدير الخاطئ إلى ارتكاب جريمة غير عمدية  و يحسب أف  النتيجة كلكن  
احتياط غير فاعتمد عمى  ،بمقدكره تجنبيا ككاف يحسب أف   توقعياو لـ يفاجئ تماما بالنتيجة ألن  ك 

 2،في التشريع الفرنسي أك الخطأ مع التكقع ا الخطأ الكاعيلمحيمكلة دكف حدكثيا، أم   كاؼ
      . 3في التعريض اإلرادم لمخطرفيتمثؿ  121/3فتضمنتو  المادة 

 
 
 
 
 

                                                 
دار  ، الخطأ الكاعي أك الخطأ مع التكقع في القانكف الجنائي، دط، مصر،: حبشي، )مجدي أنور(أنظر  1

 .35، 34، ص النيضة العربية، دت
الفة القانكف في قانكف العقكبات الفرنسي، أف تتكجو إرادة الجاني إلى مخ لمخطر التعريض اإلراديمف عناصر   2

حتى يتكافر ىذا االتجاه اإلرادم بأف يعمـ الجاني بطبيعة فعمو بككنو يمثؿ إخبلال  أك البلئحة، كيشترط
بااللتزاـ قانكني أك الئحي، كيترتب عمى ذلؾ ضركرة عمـ الجاني بالكقائع كأف تتجو إرادتو إلى ارتكاب 

 الئحة.كىك طبيعة االلتزاـ الب د أف يككف مف يفرضو قانكف أك  أّما العنصر الثانيىذا اإلخبلؿ، 
 كما بعدىا. 10المرجع السابؽ، ص  حبشي، )مجدي أنور(،أنظر:  

ن ما اقتصرت  1996مايك  13لـ يؤد  التعديؿ الذم أدخمو المشرع الفرنسي في   3 إلى تعديؿ طبيعة ىذا الخطأ، كا 
أىمية ىذا التعديؿ عمى قياـ المشرع بالفصؿ ما بيف الخطأ غير العمدم المتمثؿ في اإلىماؿ أك 

قصير أم الخطأ العادم، كما بيف التعريض اإلرادم لمخطر أم الخطأ الكاعي أك مع التكقع، كمف الت
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ب في حدكث اف السفينة إذا تسب  لقياـ المسؤكلية الجنائية لرب   ،في اعتقادناكىذا يفتح المجاؿ 
كقكع حادث مبلحي أك ألن و لـ يتحكـ فيو أك لـ يتفاداه، نجـ عنو تدفؽ مكاد النتيجة اإلجرامية كىي 

 حتى كلك تحققت ماديا بفعؿ الغير. تمكث المياه الخاضعة لمقضاء الجزائرم 

، فقد فرؽ  القضاء االنجميزم بيف فرضيف: 1"في " يتسّببمر بعبارة فعندما يتعمؽ األ
عندما يتسبب شخص في أف يرتكب الركف المادم لمجريمة بكاسطة شخص آخر )  ،ألوؿا

فإف األكؿ ال يسأؿ ما لـ يكف عالما باألفعاؿ المككنة  ،(سكاء كاف مستخدما لديو أـ ال
 .2لمجريمة

عندما يتسب ب الشخص في فعؿ ال ينسب إلنساف فإن و يمكف أف يعد  مسئكال بدكف  ،ثانييما 
ة التي يجرييا القضاء تنجـ عف تطبيؽ القكاعد العامة التي مقتضاىا أف  خطأ، كىذه التفرق

المسؤكلية عف الجريمة تنسب في المقاـ األكؿ إلى الفاعؿ المباشر، كأف اآلخريف لكي يسألكا يجب 
 أف يتكافر لدييـ الركف المعنكم بخصكصيا. 

                                                                                                                                              

مف قانكف  19/ 222، كالمكاد 221/6تطبيقا ليذه الصكرة مف الخطأ ىي المكاد  النصكص التي تعد  =
ـر التعريض اإلرادم لمخطر كتضم ف ىذه المكاد تعريفا محددا  ليذه الصكرة العقكبات الفرنسي كالتي تج 

 مف الخطأ.
كالمعمكؿ بو  1992، تعميؽ عمى قانكف العقكبات الفرنسي الجديد، الصادر سنة سيد كامؿ، ) شريؼ(أنظر:  

 كما بعدىا.  91المرجع السابؽ، ص  ، القسـ العاـ، 1994منذ أكؿ مارس 
، 371، ص 01عدد ، 2002، المجمة القضائية، 23/10/2001، المؤرخ في 270055نظر: القرار رقـ أ  1

عمى أف  القرار المطعكف فيو كالذم يناقش عبلقة السببية بيف الضرب  أكد  فيو قضاء المحكمة العميا
يككف مشكبا بالقصكر  كالجرح العمدم كالكفاة حتى يتمكف مف إعطاء الكقائع كصفيا القانكني الحقيقي،

 ينجر عنو النقض.
 919، المرجع السابؽ، ص مف  الجزء الثالثالقضاء الجنائي،  االجتياد الجزائرم في سايس، )جماؿ(،أنظر:  
 .922إلى 

 في عدة تطبيقات قضائية في منتصؼ القرف التاسع عشر.المعيار المفظي في فرنسا اإلشارة إلى ىذا كردت  2
 .268، 260،216المرجع السابؽ، ص  ببلؿ، ) أحمد عوض(،أنظر: 
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ضمف مسؤكلية دكف كفي المقابؿ، فإف  التسبب في نتيجة معينة مف خبلؿ قكل ساكنة يت
جريمة التسبب في تسرب مكاد ممكثة إلى مجرل نير تعد مف قبيؿ "  خطأ كتطبيقا لذلؾ حكـ بأف  
 ." 1جرائـ المسؤولية دوف خطأ

 الفرع الثاني

 التجاريية عف فعؿ الغير في جرائـ الغش المسؤولية الجنائ

كىذا يترتب  النية السيئةمصطمح معناه الغش ا عف الغش التجارم، فيمكف القكؿ بأف  أم  
عميو أف  جرائـ الغش تككف دكما عمدية، كالغش التجارم ىك التعامؿ في سمع تجارية مخالفة 

، 01/18/1905مف خبلؿ قانكف  المشرع الفرنسيلممكاصفات المحددة ليا عف سكء نية، فنجد 
تمؾ التعديبلت لـ  أف  قد تناكليا مع تعديؿ ىذا القانكف لعدة مرات مع العمـ ب 03ك 01في المادة 

تي تخص قكاعد ال، ك 1905تحدث تغييرا يمس القكاعد األساسية المنصكص عمييا في قانكف 
 في جرائـ الغش التجارم.العقاب لممسؤكؿ عف فعؿ الغير 

أكد  عمى  القانكف الفرنسي قد ىك أف   ،يجب الحديث عنو بخصكص ىذا المكضكع ما فأكؿ
في  إثبات النية اآلثمةتتطمب فيي إذا جنح عمدية،  ،تككف عمديةجرائـ الغش التجارم مسألة أف  

جانب مرتكبيا كتعاقب عمى الشركع فييا، كتقرر المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير بخصكصيا، 
كىك إقرار مف المشرع ، 1905مف القانكف  1،3،4كالرابعة  2مف خبلؿ المادة األكلى كالثالثة

 
 
 
 
 

                                                 
 .268، 260،216المرجع السابؽ، ص  ببلؿ، ) أحمد عوض(،أنظر:  1

جنح الغش أك الشركع فييا الكاقعة مف الشخص  1905كلى مف القانكف المشرع الفرنسي في المادة األ ض  تعر   2
ك المقاس اك الكمية اك في الصناعات أحد مف الغير مبينا صكر الغش في الكزف أنفسيا كبكاسطة 

حداىما عمى إك أتعماليا....الخ. كيعاقب بالحبس كالغرامة الجكىرية لمبضاعة في مككناتيا اك فيطرؽ اس
ارة بصحة ضفقد تطرؽ فييا لحاالت الغش الخاصة بالسمع الغذائية كالمشركبات ال 03ا المادة أم  ، ذلؾ

ك المزيفة متى كاف عمى عمـ بصفتيا غير المشركعة أك الحيكاف كالمنتجات الزراعية المغشكشة أاالنساف 
 عث مشركعة لحيازتيا.كلـ يكف ىناؾ بكا

 . 331المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 
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و كفقا لمقكاعد العامة لممسؤكلية الجنائية طالما أن   ،فعؿ الغير الفرنسي لممسؤكلية الجنائية عف
  في جانب المسؤكؿ عف فعؿ الغير لمعاقبتو. إثبات النية اآلثمةيتطمب 
فقد كاف يقيـ قرينة كاقعية تفترص سكء النية أك نية الغش أك العمد  في ، القضاء الفرنسيأم ا 

جرائـ الغش التجارم مستمدة مف مجرد ثبكت االىماؿ في جانب المتبكع، بؿ تكسع في ذلؾ 
 -رئيس منشأة– صفتو الوظيفيةحقو لمجرد  العديد مف األحكاـ بافتراض ثبكت االىماؿ فيب

  .شراؼ والمتابعةوالتي تمزمو شخصيا بالرقابة واال
لما تمقيو عمى كاىمو مف كاجب الرقابة  نية الغش تستخمص مف صفة المتبوعأي أّف 

المستفيد ك لمجرد ككنو كالمتابعة كالتفتيش عمى المنتجات كالتأكد مف خمكىا مف أم شائبة غش أ
في المنشاة  إىماؿ ف يستخمص مف ظركؼ الدعكل كقكعأإذا أمكف لمقاصي كعميو مف الجريمة، 

ف كاف في ما أثبات تكفر اإلىماؿ لديو بعد إفيقيـ المسؤكلية الجنائية عمى عاتؽ مديرىا مف دكف 
 ثبات االىماؿ لدل المتبكع مف أجؿ الكصكؿ إلدانتو.إسبؽ يمـز 

ؿ الجريمة العمدية إلى جريمة غير عمدية، حك  ، ف القضاء الفرنسيبأكمف ما سبؽ يمكف القكؿ 
كمنو استخبلص نية الغش مف ثبكت  ،غير العمدم مف كقكع الفعؿ المخالؼ الخطأكاستنتج 

المستفيد مف جريمة ك مف ككنو أاالىماؿ في حؽ المتبكع انطبلقا مف مجرد صفتو الكظيفية 
ال يمكف نفييا مف المتبكع إال  كقرينة قضائيةتقـك  ،في حؽ المتبكع نية الغشافتراض  ، أمالغش

الضرار بو، فيتنصؿ مف مسؤكليتو الجنائية لكجكد جريمة عمدية ثابتة في بإثبات نية االنتقاـ كا
 .حؽ التابع لئلساءة إلى متبكعو

فيتحتـ عميو دفع مسؤكليتو الجنائية عف جريمة  ،يثقؿ كاىؿ المتبكع ء"كتعد تمؾ القرينة عب 
فينعدـ الركف   ،بالرغـ مف انعداـ أركاف ىذه الجريمة في حقو-جريمة الغش التجارم –عمدية 
ليو النشاط االيجابي الذم يدخؿ في تككيف جريمة الغش إيسند  ف  القضاءألديو باعتبار  المادم

االخبلؿ  م سمكؾ سمبي يتمثؿ فيأىك االحجاـ كاالمتناع  يمكف نسبتو لممتبكع ما ف  أفي حيف 
ية إال في حاالت ال يصمح بحاؿ ألف يككف ركنا ماديا لجريمة إيجاب ،بكاجب الرقابة كالمتابعة

االرتكاب باالمتناع كىك أمر غير محقؽ في ىذه الحالة، كال يتكفر الركف المعنكم في جانب 
   ما قد يتحقؽ لدل المتبكع ىك االىماؿ فقط. ألف   القصد أو نية الغشالمتبكع كىك 
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يكفي  جريمة ماديةلى إاء ضكفقا ألحكاـ الق ،كجريمة عمديةفتتحكؿ جريمة الغش التجارم 
تعاقب عمى جريمة الغش المرتكبة مف  ياألن   لقياميا ارتكاب الفعؿ المادم دكف الركف المعنكم،

حكاـ العامة ما يعد خركجا عف األ كىك ،ثبات ارتكاب المتبكع لياإبصكرة آلية دكف التابع 
لممسؤكلية الجنائية التي تقكـ عمى إثبات عنصر القصد الجنائي في جانب المتبكع لمحكـ 

كىك األمر الذم اعتبره غالبية الفقو خركجا عف مبدأ شخصية العقكبة رغـ ما في ذلؾ  ،بمسؤكليتو
      . 1مف الكصكؿ إلى عقاب مرغكب فيو مف الناحية االجتماعية

 لثالثالفرع ا

 عف فعؿ العماؿ في مخالفات قواعد الصحة واألمف وطب العمؿلممسير  المسؤولية الجنائية

تقع ائية مخالفات جز  ،يقكـ المستخدـمف التي لمتعمقة بانتياؾ قكاعد الصحة كاألتعد الجرائـ ا
تنفيذ فعند  ،عمى عاتؽ العامؿ إلخبللو بيذه القكاعد باعتبارىا تشكؿ تيديدا ألمف العماؿ كصحتيـ

 .2العماؿ لمياميـ قد تنجـ مخاطر قد تمحؽ األذل بسبلمتيـ كأمنيـ

ؿ بممارسة مياميـ في ابقكاعد قانكنية تحقؽ الردع تسمح لمعمكقد نظ ـ المشرع الجزائرم ذلؾ، 
أفضؿ الظركؼ، مف خبلؿ كضع التزامات عمى كاىؿ المستخدـ مف أجؿ تحسيف ظركؼ العماؿ 

 .3كضماف حمايتيـ بقكاعد آمرة تفرض عمى العامؿ كرب العمؿ معا

و فيي مسؤكلية شخصية ليإثبات نسبة الفعؿ االجرامي إ ،ائيايتكجب لقياـ مسؤكلية العامؿ جنك 
أف  االستناد إلى المسؤكلية المينية الناجمة عف إخبلؿ العامؿ بالتزاماتو اعتبر القضاء الجزائرم "ك

 
 
 
 
 

                                                 
 . 335أؿ  332المرجع السابؽ، ص  : مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر  1

، ص 2014تيزم كزك، دار األمؿ لمطباعة كالنشر،  القانكف الجزائي لمعمؿ، دط، بخدة، )ميدي(،أنظر:   2
251. 

 .261، ص المرجع السابؽبخدة، )ميدي(، أنظر:  3
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المسؤكلية الجنائية يخالؼ مبدأ تمؾ المسؤكلية القائمة عمى لمقكؿ بمف غير إثبات عنصر العمد 
    1المسؤكلية الشخصية."

المتعمؽ  1988 -26المؤرخ في  07/ 88مف القانكف  36مف خبلؿ تحميمنا لنص المادة 
المشرع الجزائرم  نستخمص أف  ، 1988سنة  04بالكقاية الصحية كاألمف كطب العمؿ ج.ر عدد 

 :2نوعاف مف المسؤولية الجزائيةقرر 

، عند 78/12مف القانكف  30كما حددتو المادة  ،شخصية مسؤكلية المسير جزائياتككف 
تياكنو أك عدـ مراعاتو قكاعد الكقاية الصحية كاألمف كطب العمؿ كذلؾ في حدكد اختصاصو في 

 .3ىذا الميداف

مسؤكلية الجنائية التتمثؿ في  ،1جنائية عف فعؿ الغيروقرر المشرع الجزائري مسؤولية 
ارتكاب المخالفات نسبة عند كتقكـ ، كىي ما ييمنا في ىذا الصدد، المستخدـعف فعؿ لممسير 

 
 
 
 
 

                                                 
 .262ص المرجع السابؽ،بخدة، )ميدي(، أنظر:  1
المتعمؽ بالكقاية الصحية كاألمف كطب العمؿ  1988 -26المؤرخ في  07/ 88مف القانكف  36أنظر: المادة   2

-78مف القانكف رقـ  30يتعر ض المسير، كما حددتو عمى أن و:" التي تنص ، 1988سنة  04ج.ر عدد 
،المتضمف القانكف األساسي العاـ لمعامؿ، لمعقكبات المنصكص عمييا 1978غشت  05، المؤرخ في 12

أدناه، في حالة تياكنو أك عدـ مراعاتو قكاعد الكقاية الصحية كاألمف كطب العمؿ، كذلؾ في حدكد 
 اختصاصاتو في ىذا الميداف.      

فإّنيا تعتبر مف فعؿ المسير إذا لـ  ،إلى العماؿ ،ندما تنسب المخالفات المنصوص عمييا في الفقرة أعبلهوع
يتخذ اإلجراءات الضرورية لفرض احتراـ التعميمات القانونية في ىذا المجاؿ ولـ يتخذ العقوبات التأديبية 

 عمى مرتكبي ىذه المخالفات 
 "..خالفات عمدا مف طرؼ العماؿغير أن و ال يسأؿ إذا ارتكبت ىذه الم

، 1988سنة  04،ج.ر، عدد 1988/ 26المؤرخ في  88/07مف القانكف  36أنظر: الفقرة األكلى مف المادة   3
 . المتعمؽ بالكقاية الصحية كاألمف كطب العمؿ
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المتعمؽ بالكقاية  07/ 88 انكفقالمف - 36مف المادة  األكلىفي الفقرة المنصكص عمييا 
الصحة قكاعد ب مباالتيـأك عدـ  يـتياكنباؿ ممف طرؼ الع ماديا -الصحية كاألمف كطب العمؿ

كالعقكبة  ؿ المسير المسؤكلية الجزائية، فيتحم  منيـ أي ارتكاب المخالفات مف غير عمد كالسبلمة
احتراـ العماؿ لقكاعد السبلمة الصحية  بفرضو لـ يقـ ألن   ،عنيـبدال عف ىذه المخالفات 

كنستشؼ  و لـ يقـ بمعاقبتيـ بما يردع تكرارىـ لممخالفةأك أن   2المنصكص عمييا في النظاـ الداخمي
 . 78/12مف ؽ  36ذلؾ مف خبلؿ ـ 

كم ما أمكف  3مف مسؤكليتو الجزائية عف المخالفات المنسكبة لمعماؿ ، التنصؿكيمكف لممسير 
قكاعد الكقاية الصحية كاألمف كطب السمكؾ اإلجرامي إلى العامؿ المتمثؿ في إخبللو ب إثبات نسبة

بعدـ مراعاتو قكاعد الكقاية الصحية كاألمف مخالفات متعمقة ارتكاب العامؿ  أم ،عمداالعمؿ 
 4.مع إثبات توافر عنصر العمد لديوكطب العمؿ 

لفرض احتراـ مبدأ شخصية  ىذه النقطة  في الخصكصتدخ ؿ  فقدالمشرع الفرنسي أّما   
عمى عاتؽ رئيس المؤسسة  اشتراط توفر الخطأ الشخصيالمسؤكلية الجنائية كالعقكبة مف خبلؿ 

                                                                                                                                              
، 1988سنة  04،ج.ر، عدد 1988/ 26المؤرخ في  88/07مف القانكف  36أنظر: الفقرة الثانية مف المادة   1

 .المتعمؽ بالكقاية الصحية كاألمف كطب العمؿ
أفريؿ سنة  21المكافؽ ؿ 1410رمضاف عاـ   26المؤرخ في  90/11مف القانكف  79إلى   75أنظر: المكاد   2

المعدؿ كالمتمـ المتعمؽ بعبلقات العمؿ، حيث أف  النظاـ الداخمي ىك الذم يضمف العقكبات 1990
ب ما كرد في المادة التأديبية الناجمة عف مخالفة العامؿ ألحكاـ الكقاية الصحية كاألمف كطب العمؿ حس

المتضمف لعبلقات العمؿ كيحتكم النظاـ الداخمي إجباريا لقكاعد الخاصة  90/11مف القانكف  77
 بالصحة كالكقاية.

 . 255المرجع السابؽ، ص  بخدة، )ميدي(،نقبل عف 
، دت، ص دار العمـك لمنشر كالتكزيع عنابة، دط،تشريع العمؿ في الجزائر،  بعمي، ) محمد الصغير(،كانظر: 

65 .  
، 1988سنة  04،ج.ر، عدد 1988/ 26المؤرخ في  07/ 88مف القانكف  36المادة أنظر: الفقرة األخيرة مف  3

...غير أّنو ال يسأؿ إذا ارتكبت ىذه المتعمؽ بالكقاية الصحية كاألمف كطب العمؿ التي تنص عمى أن و:" 
 المخالفات عمدا مف طرؼ العماؿ.".

المجمة  152292ممؼ رقـ  04/1997/ 23أنظر: قرار الغرفة االجتماعية لممحكمة العميا المؤرخ في   4
 .1997سنة  02القضائية، عدد 
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كانكف 6مف قانكف العمؿ المؤرخ في  02فقرة 263حتى تقكـ مسؤكليتو الجنائية لمخالفة المادة 
، بعد أف كانت مسؤكلية مدير المشركع تقكـ بارتكاب المخالفة التي تتـ بمجرد 1976األكؿ لسنة 

 .1إنفاذ المكجب الذم فرضتو تمؾ األنظمة كالقكانيف دـع

مف قانكف العمؿ الفرنسي التي تضمنت قياـ مسؤكلية رؤساء المنشآت 263/2أم أف  المادة 
كالمديريف كالككاالت كالتابعيف المخالفيف لؤلحكاـ المتعمقة بصحة كأمف العامميف كالمكائح اإلدارية 

صراحة عند رئيس المنشأة لكي تقـك  الخطأ الشخصيالصادرة تنفيذا ليا، فاشترطت تكافر 
بعد أف كاف النص القديـ ال يشترط تكافر الخطأ الشخصي بشكؿ صريح كاكتفى بعبارة   2كليتومسؤ 

 .3" الذيف خالفكا...." 

مف الكتاب الثاني  173المادة رقـ مف قانكف العمؿ الفرنسي ك  265/1كذلؾ المادة ىذا كألقت 
المسؤكلية الجزائية بشكؿ  4،مف قانكف العمؿ الفرنسي159المادة أيضا ك  الفرنسي لقانكف العمؿ

 
 
 
 
 

                                                 
 كما بعدىا.  293المرجع السابؽ، ص  العوجي، )مصطفى (،أنظر:   1
، المجمد دراساتالمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في القانكف األردني(، ) صالح، ) نائؿ عبد الرحماف(،أنظر:   2

 .46ص ، 1990السابع عشر )أ(، العدد الرابع، 
أن يا ال  ،مف قانكف العمؿ الفرنسي 263، 113اعتبر المجمس الدستكرم الفرنسي فيما يتعمؽ بأحكاـ المادة   3

 تمثؿ إىدارا لحقكؽ الدفاع المقررة في المبادئ تشكؿ مساسا بأم مبدأ مطبؽ في المكاد الجزائية كال
 االساسية المعترؼ بيا في قكانيف الجميكرية.

 Droitمجمة ، المنشكر في 2/12/1976الصادر بتاريخ   Conseil Constitutionnelالدستكرم  قرار المجمس
Social1977الجزء الثالث، 126، ص . 

 .36المرجع السابؽ، ص صالح، ) نائؿ عبدالرحماف(،نقبل عف 
مف قانكف العمؿ الفرنسي رؤساء المنشآت كالمديريف كالتابعيف الذيف ال ينظمكف  265/1تعاقب نص المادة   4

 الخدمات االجتماعية المتطمبة قانكنا في المنشأة.

رييف مف الكتاب الثاني لقانكف العمؿ التي رؤساء المؤسسة كالمديريف كاإلدا 173كتعاقب نص المادة رقـ 
المخالفيف لنصكص الفصؿ األكؿ كالرابع مف الكتاب الثاني لقانكف العمؿ كلكائح اإلدارة العامة كالمكائح 

 التنفيذية المتخذة لتطبيقيا.
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عمى كاىؿ رؤساء المنشآت عند مخالفة قكاعد كلكائح العمؿ الخاصة في ىذه المكاد صريح 
حتى كلك ترتبت المخالفة مف التابعيف، كىي مسؤكلية جنائية عف فعؿ الغير  ،بالصحة كأمف العمؿ

 في قانكف العمؿ الفرنسي.

كالمعمكؿ بو منذ أكؿ مارس  1992اـ مف القانكف الصادر ع1-121فضبل عف نص المادة 
فمدير الشركة التي تعمؿ في مجاؿ األشغاؿ العامة  ، المتضمف قانكف العقكبات الفرنسي،1994

الذم لـ يتخذ االحتياطات البلزمة لمحفاظ عمى سبلمة العماؿ كالغير كيترتب عف ذلؾ قتؿ أك جرح 
ح في ىذا المثاؿ كجميع الحاالت أحد األشخاص، فمسؤكلية مدير المشركع عف القتؿ أك الجر 

 مسؤولية شخصية.المماثمة ىي 

مف  263/2كلى قبؿ تعديؿ نص المادة أم ا القضاء الفرنسي، فقد شيد مرحمتيف: المرحمة األ
كاف القضاء الفرنسي في ىذه المرحمة يقـك بإسناد مخالفات العمؿ حيث  ،قانكف العمؿ الفرنسي

دكف تطمبو إثبات خطأ مف ناحيتيـ عمى  بشكؿ تمقائيالمرتكبة مف  قبؿ العماؿ إلى المتبكعيف 
فبل يتسنى لممتبكع التنصؿ مف مسؤكليتو بإثبات  ،أساس مف التزاميـ بالرقابة كالمتابعة لمرؤكسييـ

لى ضركرة مراعاة المكائح، كال حرصو عمى تنبيو العماؿ إ ك حتى بإثباتحؽ التابع أ الخطأ في
ستحالة تكاجده في مكانيف في آف كاحد كفقا لعدة ايمكنو دفع مسؤكليتو أيضا بككنو كاف غائبا أك ب

                                                                                                                                              

مف قانكف العمؿ الفرنسي رؤساء المنشآت كالمديريف المثبت عمييـ ارتكاب جريمة 159نص المادة تعاقب أيضا ك =
 كلكائحو.بالمخالفة لقكانيف العمؿ 
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كعميو يمكف القكؿ بأف  التزاـ المتبكع في ىذه المرحمة ال ينتيي بإصدار التعميمات   1،أحكاـ النقض
  .2بؿ يتكجب عميو متابعة تنفيذىا لمرؤكسيو

ما ارتكبت المخالفة القضاء بفكرة اإلنابة اك التفكيض إلعفاء المتبكع مف المسؤكلية طال كال يقر  
إلعفاء الرئيس مف مخالفة البلئحة  باالستحالةمباشرة مف المتبكع، كلـ يأخذ  بقسـ يخضع إلدارة
    3.الناتجة مف التعيف

 
 
 
 
 

                                                 
جاء في حكـ لمحكمة النقض الفرنسية أن و عمى رئيس المنشأة لحرص بصفة شخصية عمى التنفيذ الدقيؽ   1

 64أف   أكد ت عمى ذلؾ في حكـ آخر بقكليالنصكص قانكف العمؿ كالمكائح التنظيمية الصادرة تطبيقا لو، ك 
عطي تعميمات لمرؤكسيو كأف يبلحظ بأف ي ،المدير أك الرئيس يككف ممزما بصفتو رئيسا لمؤسسة مقننة

 تطبيقيا.
 . 305المرجع السابؽ، ص مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 

صدر حكـ مف محكمة النقض الفرنسية، رفضت فيو طعف النيابة العامة في حكـ االستئناؼ المبر أ لصاحب   2
العمؿ مف مخالفة اقترفيا أحد التبعيف لو مؤيدة حكـ االستئناؼ، باعتبار أف  العامؿ الذم عيد إليو القياـ 

إلى أن و خالؼ التعميمات التي  باإلضافة ،بيذا العمؿ لو الخبرة في ىذا العمؿ ألكثر مف عشريف عاما
 كجيت لو باتخاذ احتياطات معينة في حالة العمؿ عمى األسطح العالية.

 .306،307المرجع السابؽ، ص مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 
ح كأكد ت في حكـ آخر عمى ذلؾ، بإعفاء رئيس المنشأة مف تيمة اإلصابة الخطأ كأيضا مف تيمة مخالفة المكائ

المتعمقة بأمف العماؿ مؤيدة حكـ االستئناؼ الذم قضى بإعفاء رئيس المنشأة، باعتبار أف  العامؿ لـ يكف 
ـ لو حؽ استخداـ آلة الرفع ككاف عمى عمـ بذلؾ، كما أف  رئيس المنشأة سبؽ لو إصدار تعميمات مكتكبة ت

انعداـ أم خطأ يمكف إسناده في بخصكص استخداـ تمؾ األجيزة، كمنو  تعميقيا في عدة أماكف بالمنشأة
 حؽ الرئيس. 

 .306،307المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 
مدير المصنع لمخالفتو أحكاـ قانكف العمؿ لتركو آلة دكف  27/2/196أصدرت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ   3

مستند إلى استحالة الحيمكلة دكف كقكع اللمتيـ إحاطتيا بسكر آمف لمكقاية، كلـ تأخذ المحكمة دفاع ا
 المخالفة.

 .306المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(، أنظر:
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مف قانكف العمؿ الفرنسي بالقانكف رقـ  263/2ؿ نص المادة د تعديالثانية بعأم ا عف المرحمة 
توافر خطأ كالتي اشترط فييا القضاء إلدانة المتبكع عف فعؿ التابعيف ، 1976لسنة  116

كاف يعترؼ ببذؿ العناية الضركرية كباالستحالة لئلعفاء مف  في جانبو، حيث شخصي
   1.المسؤكلية

 الفرع الرابع

 ز السفينةومجيّ ومالؾ اف المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير لربّ 

رئيسية في نشاط  االذيف يمعبكف أدكار شخاص اف السفينة مف األز كرب  مف المجي   يعتبر كؿ  
يعممكف  المقيميف في البر   يتطمب النشاط البحرم مساعدة بعض األشخاصكما  2،بلحة البحريةالم

 
 
 
 
 

                                                 
صدر حكـ مف محكمة النقض الفرنسية، رفضت فيو طعف النيابة العامة في حكـ االستئناؼ المبر أ لصاحب   1

العمؿ مف مخالفة اقترفيا أحد التبعيف لو مؤيدة حكـ االستئناؼ، باعتبار أف  العامؿ الذم عيد إليو القياـ 
إلى أن و خالؼ التعميمات التي بيذا العمؿ لو الخبرة في ىذا العمؿ ألكثر مف عشريف عاما باإلضافة 

 كجيت لو باتخاذ احتياطات معينة في حالة العمؿ عمى األسطح العالية.
 .306،307المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 

ح كأكد ت في حكـ آخر عمى ذلؾ، بإعفاء رئيس المنشأة مف تيمة اإلصابة الخطأ كأيضا مف تيمة مخالفة المكائ
المتعمقة بأمف العماؿ مؤيدة حكـ االستئناؼ الذم قضى بإعفاء رئيس المنشأة، باعتبار أف  العامؿ لـ يكف 
ـ لو حؽ استخداـ آلة الرفع ككاف عمى عمـ بذلؾ، كما أف  رئيس المنشأة سبؽ لو إصدار تعميمات مكتكبة ت

انعداـ أم خطأ يمكف إسناده في بخصكص استخداـ تمؾ األجيزة، كمنو  تعميقيا في عدة أماكف بالمنشأة
 حؽ الرئيس. 

 .306،307المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 
المتضمف  1976أكتكبر سنة  23المكافؽ ؿ 1396شكاؿ عاـ  29المؤرخ في  80-76أنظر: األمر رقـ  2

 .1977أفريؿ  29/10القانكف البحرم، ج.ر، رقـ 
يعدؿ كيتمـ أمر رقـ  1998يكنيك  25المكافؽ ؿ 1419ؤرخ في أكؿ ربيع األكؿ عاـ الم 05-98كالقانكف 

المتضمف القانكف البحرم،  1976أكتكبر سنة  23المكافؽ ؿ 1396شكاؿ عاـ  29المؤرخ في  76-80
 .1998جكاف  47/27ج.ر، رقـ 
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ىؤالء  ككؿ  كككيؿ السفينة كككيؿ الحمكلة  لحسابيما معا أكلحساب الشاحف  أكلحساب المجيز 
مجيز ومالؾ الجزائية لمسؤولية طبيعة الكما ييمنا ىنا ىك الجزائرم،  يخضعكف لمقانكف البحرم

 كمتبوعيف. اف السفينةوربّ 

 الفقرة األولى: مالؾ ومجيز السفينة كمتبوعيف

 كاف إذا السفينة مالؾ يمثؿ قد كما لمسفينة مالؾ كاف إذا المجيز اف السفينةربّ يمثؿ   
مف خبلؿ نص  1أحدىما، ويعتبر ىذا التمثيؿ قانوني لحساب يعمؿ وفإن   كبالتالي، ليا مجيزا ليس

 أك السفينة تصميح أجؿ مف القرض عمميات كيعقد باسمو يستديف فيك ،مف ؽ ب ج 583المادة 
 2.البحرية الرحمة نجاة ىي األساسية كميمتو طاقـ عف مسئوؿ وألنّ  المصاريؼ لتغطية

عف األفعاؿ المجرمة الصادرة عف  متبوعا بصفتو يسأؿ لمسفينة المالؾ أو فالمجيز لذلؾ
ف ،العامة لمقكاعد كفقا الرباف بصفتو تابعا،  ارتكابو حالة في إالذلؾ  إلى رلـ يش المشرع كاف كا 

 أف عميو ككاف شخصية مسؤكلية عنيا يسأؿ كبالتالي ،3ؽ ب جمف  92ـ  الشخصية األخطاء
 األفعاؿ عف بالتبعية المالؾ أك المجيز يسأؿ كاف إف الجزائية بالمسؤكلية الخاص القسـ في يبيف

  .بسببيا أو ميامو تأدية أثناء لربافا يرتكبيا قد التي الجرمية
                                                                                                                                              

كيتمـ أمر رقـ يعدؿ  2010غشت  15المكافؽ ؿ 1431رمضاف عاـ  05المؤرخ في  04-10كالقانكف 
المتضمف القانكف البحرم،  1976أكتكبر سنة  23المكافؽ ؿ 1396شكاؿ عاـ  29المؤرخ في  76-80

 .2010أكت  46/18ج.ر، رقـ 
 التي األماكف خارج القانوف بحكـ المجير الرّباف يمثؿ ؽ ب ج، التي تنص عمى أن و:" مف 583 المادةأنظر:   1

  الرحمة.".  األثناء لمسفينة العادية االحتياجات إطار في وذلؾ الفرع أو مؤسستو فييا تقع
 أف السابقة المادة في ذكر ما حدود في لمرّباف يحؽ ؽ ب ج، التي تنص عمى أن و:" 584المادةأنظر:   2

 العمميات ىذه فييا تكوف التي الحالة في ولكف القرض عمميات باسمو يعقد وأف المجيز باسـ يستديف
تماـ السفينة تصميح مصاريؼ لتغطية حتمية  وبصفة الحمولة وحماية والتمويف الطاقـ أفراد عدد وا 
 بأفّ  يتضح عندما أو البلزمة الوسائؿ يقدـ ولـ المجّيز أعمـ إذا فييا الرحمة الستمرار عامة

      ممكنة.". غير المجيز مع االتصاالت

" التي تنص عمى أن و:" يستطيع مالؾ  مالكي السففمسؤولية تحت القسـ الرابع المعنكف ب"  92أنظر: المادة   3
السفينة تحديد مسؤكليتو تجاه مف تعاقد معو أك تجاه الغير ألجؿ الديكف الناتجة مف أحد األسباب المذككرة 

 في المادة التالية، إال إذا ثبت بأف  الخطأ المرتكب كاف متعمقا بو.".   
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 اف السفينة كمتبوعالفقرة الثانية: ربّ 

ؽ ب 460 المادة قضت كما السممي لجميع أفراد الطاقـلرئيس إذا كاف رباف السفينة ىك ا 
فتيـ صاف بصفتو متبكعا عف المخالفات المرتكبة مف أفراد الطاقـ بفيؿ يمكف أف يسأؿ الرب    1،ج

 80-76مر رقـ مف األ 482ـممادة اف السفينة تبعا لرب   تقـك مسؤكليةفيؿ يمكف أف  تابعيف؟
لجميع أفراد الطاقـ كذلؾ إلخبللو بكاجب ، باعتباره الرئيس السممي 2المتضمف القانكف البحرم

ة بالقكاعد ارتكاب أحد أفراد الطاقـ لمخالفة ماس   ضة عميو كالذم نتج عنوكالرقابة المفرك  اإلشراؼ
لسفينة أخرل تصادما  أكك أم تياكف آخر كيسبب لسفينتو أالبحرية  األنظمةالمنصكص عمييا في 
 عنيفة بعقبة ظاىرة آك معركفة أك خسارة كبيرة لمسفينة أك لحمكلتيا؟  أك جنكحا أك صدمة

، المجيزك  اف السفينةكرب   آخريف أشخاص لحساب الذم يعمؿ3 ،السفينة ككيؿعف فضبل 
 نكع عف سكت المشرع خدمات، إال أف   لحساب الغير كفد  بحيث يؤ  1،ككيؿ الحمكلةباإلضافة إلى 

 ؟تبعية أك شخصية ىي ىؿ الفئة ىذه تمحؽ التي2 المسؤكلية الجزائية

 
 
 
 
 

                                                 
 ".الطاقـ. أفراد لجميع السممي الرئيس الرّباف يعد "أن و: مف ؽ ب ج، التي تنص عمى460 المادةأنظر:   1

، التي تنص عمى أن و:" كؿ  رب اف أك ضابط أك مرشد أك أم فرد مف أفراد مف ؽ ب ج 482أنظر: المادة    2
الطاقـ يرتكب مخالفة ماسة بالقكاعد المنصكص عمييا في األنظمة البحرية أك أم تياكف آخر كيسبب 

نة أخرل تصادما أك جنكحا أك صدمة عنيفة بعقبة ظاىرة أك معركفة أك خسارة كبيرة لسفينتو أك لسفي
 دج.20.000إلى  500سنكات كبغرامة مف  5أشير إلى 6لمسفينة أك لحمكلتيا، يعاقب بالحبس مف 

ذا كانت المخالفة أك أم فعؿ تياكني مذككر في الفقرة السابقة قد انجر عنو ىبلؾ السفينة أك جركح  كا 
 سنة.".    20خطيرة أك كفاة شخص أك عدة أشخاص، أمكف رفع العقكبة إلى السجف لمدة 

 صتن كالتي التجييز بمساعدم الخاص الثالث الفصؿ تحت جاءت ؽ ب ج، التي مف 609 المادةأنظر:   3
 خاصة وكالة وبموجب أجر مقابؿ يمتـز معنوي أو طبيعي شخص كؿّ  السفينة وكيؿ يعتبر عمى أن و:"

 ال والتي الرحمة أثناء ولحسابيا السفينة باحتياجات المتعمقة بالعمميات بالقياـ الرّباف أو المجيز مف
 ."الميناء. في السفينة برسو والمرتبطة األخرى المعتادة العمميات وكذلؾ شخصيا افالربّ  بيا يقوـ
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باعتباره  مثبل افالرب   مسؤكلية تقرر الجزائرم فيؿ يمكف أف نجد مادة في القانكف البحرم
 عف كصكليا لحيف البضائع عمى المحافظة كىي قانكنا نتيجة تحقيؽفيككف عميو  مسفينةل اقائد

ف والرقابة اإلشراؼ واجب ممارستو طريؽ  اعتبره القانكف أف   إال كحفظيا بنقميا لو تعيد ال كاف كا 
  ؟تابعيو أفعاؿ عف متبكعا بصفتو مسئكال

تكضيح في مثؿ ىذه الحاالت قكاعد المسؤكلية الجزائية  عمى المشرع الجزائرم كاف لقد
زالة الغمكض الذم يكتنؼ ، لممتبكع عف أفعاؿ تابعيو  المقارنة القكانيف بعض ألف   ،المكاد ىذهكا 

، حتى كلك كانت الممارسات القضائية قد قدمت اجتيادات كتفسيرات ليذه المكاد إال 3بجبلء يابينت  
كمخالؼ لمبدأ الشرعية الذم يقتضي كضكح القكاعد القانكنية  ذلؾ يبقى حسب رأيينا غير كاؼ أف  

  .العقابية كترفض التفسير الكاسع ليا

 

                                                                                                                                              

 بلـتباس المتعمقة العمميات السفينة وكيؿ نشاطات تشمؿ ؽ ب ج، التي تنص عمى أن و:" مف  610كأنظر: المادة
براـ المعنية السمطات مع لمسفينة اإلدارية والعبلقات افالربّ  باسـ البضائع وتسميـ  المعالجة عقود وا 
سعاؼ واإلرساء والقطر .". بالماؿ الرّباف وتمويف الميناء في رسوىا أثناء السفينة وا    البلـز

 يمتـز معنوي أو طبيعي شخص كؿّ  الحمولة وكيؿ ديعّ  :"ؽ ب ج، التي تنص عمى أن و مف621 المادةأنظر:   1
 ."موكميو. ولحساب باسـ البضائع باستبلـ البضاعة عمى الحؽ ذوي مف وكالة بموجب أجر مقابؿ

 يمتمكونيا مف أو السفينة رّباف يكوفالجمارؾ المصرم التي تنص عمى أن و:"  قانكف مف 37 المادةأنظر:   2
كاضحا،  المشرع فقد كاف." البضائع..... مقدار أو محتوياتيا أو الطرود عدد في النقص عف مسئوليف

 المادة. خبلؿ ىذه  مف تابعو فعؿ عف المتبكع مسؤكلية قرر حيث

اف السفينة ، التي نصت عمى أف  يككف رب  1963لسنة  66مف قانكف الجمارؾ المصرم رقـ  37أنظر: المادة   3
 أك مف يمتمككنيا مسئكليف عف النقص في عدد الطركد أك محتكياتيا أك في مقدار البضائع المنفرطة.

جمارؾ مف اعتبار مف قانكف ال 37المحكمة الدستكرية العميا قضت بعدـ دستكرية المادة  بيد أف  
ا أدرج في قائمة الشحف قرينة عمى مجرد النقض في عدد الطركد المفرغة أك محتكياتيا عم  

 تيريبيا.
دراسة مقارنة بيف التشريع والفقو المسؤكلية الجنائية في ضكء السياسة الجنائية " سويمـ، )محمد عمي(،أنظر:  

 .    99، 98، ص 2007مطبكعات الجامعية، دار ال ،الطبعة األكلى، اإلسكندرية، مصر "،والقضاء
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 الفرع الخامس

 التجاريالمسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير في القانوف 

حاالت خاصة يمكف أف تقـك  تتضمف 1،ىناؾ عدة نصكص في القانكف التجارم الجزائرم
التي  و لـ يرتكب الفعؿ المادم المككف لمجريمةمسؤكلية الشخص الجنائية عمى الرغـ مف أن  فييا 
 . 2كقعت

الشركات ذات  مممسؤكلية الجنائية لمسير النصكص القانكنية المقررة ل ىك ،كما ييمنا ىنا
، حيث يككف المسير مسئكال عف جرائـ لـ ـتابعيي أفعاؿ المساىمة عفكشركة  المسؤكلية المحدكدة

 .بيا شخصيا بؿ ارتكبيا أحد أتباعويرتك

لمسير الشركة ذات المسؤكلية ممسؤكلية الجنائية مة لالمنظ  قانكنية النصكص ال أف   نبلحظك 
التي يقكـ بيا أحد التابعيف لو أك العامميف في الشركة  ف الجرائـعالمحدكدة أك شركة المساىمة 

عمى تطبيؽ المسؤكلية صراحة المشرع لـ ينص  أم أف   ،ضمنيةجاءت  التي يتكلكف إدارتيا
ن  عف فعؿ الغير، الجزائية  ما يمكف استنباطيا مف التطبيؽ العممي لنص المادة الذم يفرض كا 

 لضماف تنفيذ التزاماتيـ القانكنية. آخريفاستعانة المسير بأشخاص 

 
 
 
 
 

                                                 
يتضمف القانكف  1975سبتمبر سنة  26المكافؽ  1395رمضاف عاـ  20المؤرخ في  59-75ألمر اأنظر:  1

 التجارم المعدؿ كالمتمـ.

، المسؤكلية الجنائية لممسير في شركات المساىمة عمى ضكء التشريع كالفقو كالقضاء فبلح، )خدوج(،أنظر:   2
 -)أطركحة مقدمة لنيؿ الدكتكراه في القانكف الخاص، كحدة قانكف األعماؿ، جامعة الحسف الثاني

(، 2004-2003كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية، الدار البيضاء،  ،عيف الشؽ
 دص.  
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لفقرة تابعيو) أفعاؿعف شركة المساىمة سنتناكؿ في ىذا الفرع المسؤكلية الجنائية لمسير 
عف أفعاؿ ذات المسؤكلية المحدكدة (، ثـ بعد ذلؾ نتعرض لممسؤكلية الجنائية لمسير شركة ىاألكل

 (.ةالثانيتابعيو ) الفقرة 

 عف فعؿ التابعجزائيا المساىمة  شركة العامة لمسؤولية مسيرالمقتضيات  :األولىالفقرة 

المعنكف ب"  الفصؿ الثاني منو الباب الثاني تحت عنكاف األحكاـ الجزائية،مف خبلؿ  
ىناؾ مجمكعة مف الجرائـ خص  نستخمص أف   "،شركات المساىمة بتأسيسالمخالفات المتعمقة 

القانكف  ألزميـؼ ما مسؤكليتيـ الجنائية عند تخم  فئة معينة مف المسيريف حيث تقكـ المشرع بيا 
في القانكف التجارم في شركات المساىمة  الغير عف المسيريف جزائياما مدل مسؤكلية ، فبو

  الجزائرم؟

 :إلى عنيا مسئكليفالمشرع المسيريف  رائـ التي اعتبرالج كتنقسـ

 :المخالفات المتعمقة بتأسيس شركات المساىمة -1

مؤسسي مف  صراحة إلى كؿ   ،مف ؽ ت ج 806المادة اتجيت عمى سبيؿ المثاؿ  
قيد الشركة بالسجؿ بمجمكعة مف االلتزامات تتعمؽ بالقياـ ب والقائموف بإدارتياالشركات، ورئيسيا 

 القكاعد المتعمقة بالقانكف التجارم. تقتضيو، التأسيس إيداع الكثائؽ كفؽ ما التجارم

إلى جانب الذيف أصدركا األسيـ  ،دج200.000دج إلى 20.000بغرامة مف القانكف  فعاقبيـ
دكف إتماـ إجراءات تأسيس تمؾ  ،سكاء قبؿ قيد الشركة بالسجؿ التجارم أك في أم كقت كاف

 .1الشركة بكجو قانكني

 
 
 
 
 

                                                 
 1975ر سنة سبتمب 26المكافؽ  1395رمضاف عاـ  20المؤرخ في  59-75األمر  مف 806أنظر: المادة   1

القسـ األوؿ المعنوف بالمخالفات المتعمقة بتأسيس تحت  يتضمف القانكف التجارم المعدؿ كالمتمـ،
دج، 200.000دج إلى 20.000:" يعاقب بغرامة مف التي تنص عمى أن وشركات المساىمة، 
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دارتيا: -2  المخالفات المتعمقة بمديرية شركات المساىمة وا 

صراحة بإثبات  مف الرئيس أو القائـ باإلدارة الذي يرأس الجمسة كؿّ  812المادة ألزمت  
تقكـ مسؤكليتو الجزائية عف تخمفو ففي المحاضر التي تحفظ بمقر الشركة،  اإلدارةمداكالت مجمس 

   1.القياـ بيذا الكاجب القانكني

الرئيس مف  التي أكجبت عمى كؿ   ،مف ؽ ت ج 813كنفس الشيء نجده بالنسبة لممادة 
جاؿ في آ االلتزاماتكالقائمكف باإلدارة أك المديركف العامكف لمشركة المساىمة القياـ بمجمكعة مف 

لزاميـ بإعداد العاـ كحساب النتائج كالجرد كالميزانية ...إلخ االستغبلؿمحددة ككضع حساب  ، كا 
 2.ىاتو المستندات بأشكاؿ كطرؽ معينة تحت طائمة عقكبة الغرامة

 المتعمقة بجمعيات المساىميف في شركات المساىمة:المخالفات  -3

العمؿ مف ؽ ت ج، عمى رئيس شركة المساىمة أك القائمكف بإدارتيا،  815أكجبت المادة 
انعقاد الجمعية العامة العادية في الستة األشير التي تمي اختتاـ السنة المالية، أك عند  عمى

                                                                                                                                              

قبؿ قيد مؤسسو الشركات المساىمة ورئيسيا والقائموف بإدارتيا أو الذيف أصدروا األسيـ سواء =
الشركة بالسجؿ التجاري أو في أي وقت كاف إذا حصؿ عمى قيد بطريؽ الغش أو دوف إتماـ 

 إجراءات تأسيس تمؾ الشركة بوجو قانوني.".

دج كّؿ 20.000دج إلى 5.000يعاقب بالغرامة مف مف ؽ ت ج التي تنص عمى أن و: "  812المادة أنظر:   1
أس الجمسة ويتخمؼ عف إثبات مداوالت مجمس اإلدارة في مف الرئيس أو القائـ باإلدارة الذي ير 
 المحاضر التي تحفظ بمقر الشركة.".

دج 200.000دج إلى  20.000يعاقب بالغرامة مف مف ؽ ت التي تنص عمى أن و:"  813أنظر: المادة   2
 الرئيس والقائموف باإلدارة أو المديروف العاّموف لمشركة المساىمة والذيف:

سنة مالية عف وضع حساب االستغبلؿ العاـ وحساب النتائج  يتخمفوف في كؿّ  -1
 والجرد والميزانية والتقرير الكتابي عف حالة الشركة ونشاطيا أثناء السنة المنصرمة،

يتخمفوف في إعداد ىاتو المستندات عف استعماؿ نفس األشكاؿ وطرؽ التقدير  -2
 .". 548قدمة طبقا لممادة المتبعة في السنيف السابقة وذلؾ مع مراعاة التعديبلت الم
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ية، أك عند التمديد في األجؿ المعيف بقرار قضائي، التمديد في األجؿ التي تمي اختتاـ السنة المال
لممصادقة عمييا مف  545مف المادة  3ك 2كيقدمكا المستندات المنصكص عمييا في الفقرتيف 

 .1العقكبتيف لطرؼ الجمعية المذككرة كذلؾ تحت طائمة عقكبة الحبس كالغرامة أك أحد

شركة المساىمة أك  رئيس التي تفرض عمى ،جمف ؽ ت  816فضبل عف نص المادة 
جمعية في األجؿ القانكني أصحاب األسيـ الحائزيف منذ شير  استدعاء لكؿ   ،القائمكف بإدارتيا

ا برسالة عادية أك برسالة مكصى عمييا عمى نفقتيـ إذا إم   ،كاحد عمى األقؿ عمى سندات إسمية
كذلؾ تحت طائمة  ك بناء عمى طمب المعنييف باألمرأكاف قد نص عمييا في القانكف األساسي 

 .2الغرامة المالية

 
 
 
 
 

                                                 
يعاقب بالحبس مف شيريف إلى ستة أشير وبغرامة مف ؽ ت ج، التي تنص عمى أن و:"  815المادة أنظر:   1

أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط رئيس شركة المساىمة أو القائموف  200.000دج إلى 20.000مف 
عادية في الستة األشير التي تمي اختتاـ السنة بإدارتيا والذيف لـ يعمموا عمى انعقاد الجمعية العامة ال

المالية، أو عند التمديد في األجؿ التي تمي اختتاـ السنة المالية، أو عند التمديد في األجؿ المعيف 
لممصادقة  545مف المادة  3و 2بقرار قضائي، أو لـ يقدموا المستندات المنصوص عمييا في الفقرتيف 

 رة.".عمييا مف طرؼ الجمعية المذكو 

دج  200.000دج إلى  20.000يعاقب بغرامة مف مف ؽ ت ج التي تنص عمى أن و:"  816المادة أنظر:   2
رئيس شركة المساىمة أو القائموف بإدارتيا الذيف لـ يستدعوا لكّؿ جمعية في األجؿ القانوني أصحاب 

عادية أو برسالة موصى ا برسالة األسيـ الحائزيف منذ شير واحد عمى األقؿ عمى سندات اسمية إمّ 
 عمييا عمى نفقتيـ إذا كاف قد نص عمييا في القانوف األساسي آو بناء عمى طمب المعنييف باألمر.".



 الغير فعؿ عف الجنائية ممسؤكليةالتأصيؿ القانكني لالفصؿ األكؿ:               الباب األكؿ

  

73 

 

ىذا كيقع عمى عاتؽ رئيس شركة المساىمة كاجب إعبلـ المساىميف بمكجب رسالة مكصى 
مف التاريخ المحدد  األقؿعمييا بالتاريخ المحدد النعقاد الجمعية قبؿ خمسة كثبلثيف يكما عمى 

 .1لبلنعقاد كذلؾ تحت طائمة عقكبة الغرامة المالية

يتحمؿ المسؤكلية الجنائية عنيا األشخاص الذيف  ،عبلهأالمذككرة الجرائـ المقررة في المكاد ف
حياف كمف الناحية األ، لكف في أغمب بفعميـ الشخصيارتكبكا ىذه الجرائـ إذا حددىـ القانكف 

القياـ بجممة مف االلتزامات التي يفرض المشرع فييا  الجرائـ السمبيةالعممية يتـ في ىذا النكع مف 
غير  إلى أشخاص آخريف تنفيذ  أمر القانكفإسناد ميمة  ،معينيف بصفتيـأشخاص عاتؽ عمى 

المخاطبيف بالقاعدة القانكنية، فإذا ما تقاعسكا أك أىممكا ما تعيدكا القياـ بو تحققت الجريمة 
يـ ىـ يرتكبيا مكان  غير ترككا يـ ألن   قانكنا فيسأؿ في ىذه الحالة األشخاص المحدديف ،باالمتناع

،  819، 818كىك نفس األمر بالنسبة لممكاد  اإلسناد القانكني لمشخص المسئكؿ، كذلؾ طبقا لمبدأ
 ...إلخ. مف ؽ ت ج 828، ـ 3،ؼ2ؼ  820

مف ؽ ت ج،   834المشرع كمف خبلؿ نص المادة  اإلشارة إلى أف   ،بقي لنا في األخير
الفصؿ الخاصة برئيس أحكاـ ألقى بالمسؤكلية الجزائية عف المخالفات المنصكص عمييا في "

شخص قاـ بكاسطة شخص آخر  كؿ  عاتؽ عمى  ف"الشركة والقائميف بإدارتيا أو مديرييا العاميّ 
  .مكاف نائبييـ القانونييف مديرية تمؾ الشركات أو إدارتيا في ظؿ محؿ أوبممارسة 

مارس مديرية تمؾ –كضع عمى عاتؽ المسير الفعمي  ،المشرع في ىذه الحالة أم أف  
المسؤكلية الجزائية عف  -يفالقانكنينائبييـ أك بدال عف محؿ تحت ظؿ الشركات أك مارس إدارتيا 

بإدارتيا أو مديرييا الخاصة برئيس الشركة والقائميف في أحكاـ الفصؿ المخالفات المحددة 
 
 
 
 
 

                                                 
دج  100.000دج إلى  20.000يعاقب بغرامة مف مف ؽ ت ج التي تنص عمى أن و:"  817المادة أنظر:   1

الة موصى عمييا بالتاريخ المحدد رئيس شركة المساىمة الذي لـ يحط عمما المساىميف بموجب رس
 النعقاد الجمعية قبؿ خمسة وثبلثيف يوما عمى األقؿ مف التاريخ المحدد لبلنعقاد.".
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خر استعاف بو ىذا المسير الفعمي في تسيير آكالتي ارتكبت ماديا مف قبؿ شخص  العاميف
لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في القانكف التجارم كاضح تطبيؽ  حسب اعتقادنا ، ىكالشركة
 .1الجزائرم

المسؤولية المحدودة جزائيا عف المقتضيات العامة لمسؤولية مسير شركة ذات : الفقرة الثانية
 فعؿ التابع

مخالفات الباب الثاني تحت عنكاف األحكاـ الجزائية، الفصؿ األكؿ المعنكف ب "مف خبلؿ 
مجمكعة مف الجرائـ خص بيا المشرع أيضا  " نستقرأبالشركات ذات المسؤولية المحدودة تتعمؽ

، فما مدل حيث تقكـ مسؤكليتيـ الجنائية عند تخمؼ ما ألزميـ القانكف بو ،فئة معينة مف المسيريف
مسؤكلية المسيريف جزائيا عف الغير في الشركات ذات المسؤكلية المحدكدة في القانكف التجارم 

 الجزائرم؟ 

 :نذكر الجرائـ التي حدد المشرع المسيريف مسئكليف عنيا مف بيف

مستندات  ،جاؿ محددةريف بكضع خبلؿ آالمسي تألزمي الت ،مف ؽ ت ج 801نص المادة 
حساب النتائج كحساب االستغبلؿ العاـ، كتقارير تخص شركة ذات المسؤكلية المحدكدة كالجرد، 

يـ في أجؿ معيف قبؿ تاريخ انعقاد الجمعية العامة تكجيو إلى الشركات ت...إلخ، كما ألزمكالميزانية
رات  كحساب االستغبلؿ العاـ كحساب النتائج ...ككضع مجمكعة مف الحسابات كالتقارير كالقرا

 .تصرؼ الشركاء بالمركز الرئيسي لمشركةالجرد تحت 

 
 
 
 
 

                                                 
تطّبؽ أحكاـ ىذا الفصؿ الخاصة برئيس الشركة مف ؽ ت ج التي تنص عمى أن و:"  834المادة أنظر:   1

اشرة أو بواسطة شخص بممارسة والقائميف بإدارتيا أو مديرييا العاميف عمى كّؿ شخص قاـ مب
 مديرية تمؾ الشركات أو إدارتيا في ظؿ محؿ أو مكاف نائبييـ القانونييف.".  
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شريؾ  ف السنة تحت تصرؼ كؿ  بكضع في أم كقت مألزميـ المشرع ضمف نفس المادة كما  
حسابات االستغبلؿ العاـ كالجرد كعند االقتضاء تقارير كتقارير معينة كمستندات بالمقر الرئيسي 

 1.الغرامة الجزائيةمندكبي الحسابات كمحاضر الجمعيات تحت طائمة 

انعقاد جمعية أف يعممكا عمى  ،مف ؽ ت ج 802كما أكجب المشرع المديريف ضمف المادة 
عمى أكال  801منصكص عمييا في المادة كأف يعرضكا تمؾ المستندات ال محدد في أجؿ الشركاء

 .2كذلؾ تحت طائمة الغرامة كالحبس أك إحداىما تمؾ الجمعية لممكافقة

 
 
 
 
 

                                                 
 دج:200.000دج إلى  20.000يعاقب بغرامة مف مف ؽ ت ج التي تنص عمى أن و:"  801المادة أنظر:   1

سنة مالية الجرد وحساب االستغبلؿ العاـ وحساب النتائج  المسيروف الذيف لـ يضعوا في كؿّ  -1
 والميزانية وتقريرا عف عمميات السنة المالية،

المسيروف الذيف لـ يوجيوا في أجؿ خمسة عشر يوما قبؿ تاريخ انعقاد الجمعية، إلى الشركات  -2
ية ونص حساب االستغبلؿ العاـ وحساب النتائج والميزانية وتقريرا عف عمميات السنة المال

القرارات المقترحة وعند االقتضاء تقرير مندوبي الحسابات، أو إذا لـ يضعوا الجرد تحت تصرؼ 
 الشركاء بالمركز الرئيسي لمشركة، 

المسيروف الذيف لـ يضعوا في أي وقت مف السنة تحت تصرؼ كّؿ شريؾ بالمقر الرئيسي  -3
رة المعروضة عمى الجمعيات وىي: المستندات التالية الخاصة بالسنوات المالية الثبلث األخي

حسابات االستغبلؿ العاـ والجرد وحسابات النتائج والميزانيات وتقارير المسيريف وعند االقتضاء 
 تقارير مندوبي الحسابات ومحاضر الجمعيات.".

يعاقب بالحبس مف شير واحد إلى ثبلثة أشير مف ؽ ت ج، التي تنص عمى أن و: " 802المادة أنظر:   2
دج أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط، المديروف الذيف لـ  200.000دج إلى  20.000وبغرامة مف 

( أشير مف تاريخ اختتاـ السنة المالية أو في 6يعمموا عمى انعقاد جمعية الشركاء في أجؿ ستة )
( أشير، بقرار قضائي أو لـ يعرضوا تمؾ 6) حالة تمديد األجؿ المحدد بمدة ال تتجاوز الستة

  عمى تمؾ الجمعية لمموافقة.".  -أوال 801المستندات المنصوص عمييا في المادة 



 الغير فعؿ عف الجنائية ممسؤكليةالتأصيؿ القانكني لالفصؿ األكؿ:               الباب األكؿ

  

76 

 

الذيف حددىـ  األشخاصيتحمؿ المسؤكلية الجنائية عنيا  ،فالجرائـ المقررة في المكاد أعبله
وذلؾ طبقا لمبدأ القانكف سكاء ارتكبكا ىذه الجرائـ بفعميـ الشخصي أـ ترككا غيرىـ يرتكبيا مكانيـ 

 اإلسناد القانوني لمشخص المسئوؿ.

المسؤكلية الجزائية عف مف ؽ ت ج، ألقى المشرع الجزائرم  805مف خبلؿ نص المادة ك 
شخص قاـ بكاسطة شخص  عمى كؿ   804لى إ 800المخالفات المنصكص عمييا في المكاد مف 

 آخر بتسيير شركة ذات مسؤكلية محدكدة تحت ظؿ أك بدال عف مسيرىا القانكني.

مسير شركة ذات المسؤكلية  –المشرع في ىذه الحالة كضع عمى عاتؽ المسير الفعمي  أم أف  
المسؤكلية الجزائية عف المخالفات المحددة في  -محدكدة تحت ظؿ أك بدال عف مسيرىا القانكني

ىذا المسير  بو خر استعافكالتي ارتكبت ماديا مف قبؿ شخص آ 804إلى  800المكاد مف 
لممسؤكلية الجنائية جمي تطبيؽ  في تقديرنا ىكك ذات مسؤكلية محدكدة، ة الفعمي في تسيير شرك

 .1عف فعؿ الغير في القانكف التجارم الجزائرم

ة ذات مف شركة المساىمة كشرك ائيا في كؿ  مف خبلؿ التعرض لمسؤكلية المسير جز ف
مسيرو شركات  نخمص لمقكؿ بأف   ،المسؤكلية المحدكدة عف الجرائـ المرتكبة ماديا بفعؿ التابع

عف  مخاطبيف بالنظـ كالقكانيف الممـز تطبيقيا، مسئكليفالرأسيـ المسير الرئيسي كعمى  المساىمة
تككف مخالفة لمقكانيف التي ، ك التي تقع أثناء أك بمناسبة إدارة شركات المساىمة - المخالفات
 كفات كالسمطات التي يتمتعبالنظر لمصبلحيبتنفيذىا  يفالممزم ـيمتعمقة بيا كبنشاطيا ألن  الكالنظـ 

 
 
 
 
 

                                                 
عمى كّؿ  804إلى  800تطبؽ أحكاـ المواد مف مف ؽ ت ج، التي تنص عمى أن و:"  805المادة أنظر:   1

ؤولية محدودة تحت ظؿ أو بدال شخص قاـ مباشرة أو بواسطة شخص أخر بتسيير شركة ذات مس
 ".عف مسيرىا القانوني.
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االلتزامات القانكنية كالتنفيذية  عمى ضماف تنفيذ كؿ  يف القادر فييا، القرار لصنع  اكز امر ، لشغميـ بيا
 .1ما مف شأنو لمحيمكلة دكف كقكع المخالفات كالجرائـ كاتخاذ كؿ  

المسير عف لمسؤولية األوؿ مصدر الىك القضاء  ىذا كتجدر اإلشارة في األخير إلى أف  
تعكد بكادر ظيكر ىذا النكع مف المسؤكلية الجنائية إلى مطمع القرف و ،الجرائـ المرتكبة مف تابعيو

ىي أكؿ مصدر نبعث منو الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية التاسع عشر ككانت أحكاـ الغرفة 
  .2مسؤكلية المدير أك المسير عف  جرائـ التي يرتكبيا أحد تابعيو

 دسالفرع السا

 المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير في قانوف المرور

المتضمف حركة  87/09في ظؿ قانكف لمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير ات اأىـ تطبيق إف  
الغرامات المحككـ  مالؾ المركبة عف مقررا ضد  المركر عبر الطرقات كسبلمتيا كأمنيا الذم كاف

لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ باإلضافة  ، 3ومن 64المادة  كتحديدا في بيا عمى عاتؽ السائؽ التابع
الغرامات المحككـ بيا قمعا لمخالفات نظاـ  ـ السيارة عفالغير المقررة ضد مالؾ شيادة ترقي

 
 
 
 
 

                                                 
 المرجع السابؽ، دص.   فبلح، )خدوج(،أنظر:  1
 المرجع السابؽ، دص. فبلح، )خدوج(،أنظر:  2
 10المكافؽ  1407جمادل الثانية عاـ  11مؤرخ في 09 -87مف القانكف الممغى رقـ  64أنظر: نص المادة   3

المتعمؽ بتنظيـ حركة المركر عبر الطرؽ كسبلمتيا كأمنيا، التي تنص عمى أن و:"  1987فبراير سنة 
 المركبة. يككف سائؽ المركبة مسؤكال جزائيا عف المخالفات التي يرتكبيا أثناء سياقة تمؾ

غير أن و إذا ادعى السائؽ بأن و تابع، يجكز لممحكمة بعد مراعاة ظركؼ الحادث كأكضاع 
مكجب ىذا القانكف ككذا المصاريؼ بالمعني، أف تقرر بأف  أداء الغرامات المحكـك بيا 

 القضائية التي يمكف أف تضاؼ إلييا، يقع بصفة كمية أك جزئية عمى عاتؽ المتبكع.".   



 الغير فعؿ عف الجنائية ممسؤكليةالتأصيؿ القانكني لالفصؿ األكؿ:               الباب األكؿ

  

78 

 

 10المؤرخ في  87/09مف القانكف رقـ  65المادة في التكقيؼ أك المككث عمى جانب الطرؽ 
 .1المتضمف حركة المركر عبر الطرقات ، 1987فبراير 

المؤرخ  04-01ىذا القانكف قد تـ إلغاؤه كاستبدؿ بالقانكف رقـ  أف  ىك  ،اإلشارة إليو بكما تج
كالمتعمؽ بتنظيـ حركة المركر  2001غشت سنة  19المكافؽ  1422جمادل األكلى عاـ  29في 

-خرىا كاف بالقانكف رقـ المتتابعة آ يد جممة مف التعديبلتالذم ش ،عبر الطرؽ كسبلمتيا كأمنيا
حيث حاكؿ  ،2017فبراير سنة  16المكافؽ  1438جمادل األكلى عاـ  19مؤرخ في  17-05

خصكصا الركاب في الحكادث المركرية كحاالت الكفاة  باتالمشرع مف خبلليا التقميؿ مف إصا
إلى جانب إلزاـ استخداـ حزاـ األمف لركاب المقاعد الخمفية بلمجالسيف في المقاعد الخمفية، 

 .2لمحماية مف الخطركحده الجمكس في الخمؼ ال يكفي  ف  ألماـ، كذلؾ الجالسيف في األ

إذا كاف المخاطب بالقكاعد القانكنية في القكانيف المنظمة لقانكف  :كىنا يجدر بنا التساؤؿ
ىك سائؽ المركبة فما مدل مسؤكليتو الجزائية عف المخالفات المرتكبة ماديا كأصؿ عاـ المركر 

 مف مرافقيو في قانكف المركر الجزائرم؟ 

 
 
 
 
 

                                                 
تسجيؿ المركبة مسؤكال ماليا عف  لمادة السابقة، يعتبر صاحب شيادة:" خبلفا ألحكاـ ا 65أنظر: المادة   1

المخالفات التي ترتكب ضد نظاـ مككث المركبات كالتي يترتب عنيا كحدىا دفع غرامة مالية، ماعدا 
 حاالت إثبات كجكد قكة قاىرة أك معمكمات تمكف مف اكتشاؼ المرتكب الحقيقي لممخالفة.

 كط عمى عاتؽ المستأجر.كفي حالة تأجير المركبة لمغير ، تقع المسؤكلية ضمف نفس الشر 
الية المنصكص كعندما تككف شيادة تسجيؿ المركبة باسـ شخص اعتبارم تقع المسؤكلية الم

كلى ضمف نفس الشركط عمى عاتؽ الممثؿ الشرعي ليذا الشخص عمييا في الفقرة األ
 االعتبارم.". 

يكليك  06تاريخ النشر الخميس  االتحاد اإلمارات، ـ،2018يناير  13ق 1439ربيع األخر  25أنظر: السبت   2
العنكاف "ال مخالفات غيابية لعدـ ربط حزاـ األماف في المقاعد الخمفية" تحرير األمير دبي  2017

www.alittihad.ae  http:// 
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لمسائؽ عف عدـ كضع حزاـ األماف مف قبؿ مرافقو،  الجزائيةكما ييمنا ىنا ىك المسؤكلية 
 قانكف المركر. كالعقكبة المقررة ليا في  لمقكاعد الخاصة بحركة المركركأحد المخالفات 

 19المكافؽ  1422جمادل األكلى عاـ  29المؤرخ في  04-01مقانكف رقـ بالرجكع ل
 71المادة كانت كالمتعمؽ بتنظيـ حركة المركر عبر الطرؽ كسبلمتيا كأمنيا،  2001غشت سنة 
جمادل  29المؤرخ في  14- 01ؿ كيتمـ القانكف رقـ ، يعد  09/03ا بمكجب األمر رقـ قبؿ تعديمي
 800مف بالغرامة  تعاقب في فقرتيا التاسعة، 2001غشت سنة  19المكافؽ  1422اـ األكلى ع

في المقاعد  لمجالسيف شد حزاـ األمف بالنسبةبيخالؼ األحكاـ المتعمقة  سائؽ كؿّ  1500إلى 
 .األمامية لممركبة إذا كانت مزكدة بيذا الجياز

في المقعد  الراكبكضع  عدـجزائيا مسؤكلية  ؿ السائؽتحمّ كقبؿ تعديميا  71المادة  أم أف  
األمامي حزاـ األمف، فيقع عمى السائؽ مسؤكلية إجبار ىذا الشخص عمى كضع الحزاـ كلك بالقكة 

ال تحمؿ مكانو المسؤكلية الجزائية عف  مف خبلؿ  1،االمتناع عف وضع حزاـ األمفمخالفة كا 
فضبل عف السحب الفكرم لرخصة  مالية،الغرامة الكىي عقكبة  71القانكنية لممادة  اآلثارؿ تحم  

 .2السياقة

المكافؽ  1430رجب عاـ  29المؤرخ في  09/03بمكجب األمر رقـ ىذه المادة ت عدل  
مف قبؿ الركاب  مخالفة االمتناع عف وضع حزاـ األمف فصنفت، 2009يكليك سنة  22ؿ

حسب  ضمف الدرجة الثالثةالجالسيف في المقاعد األمامية كالخمفية بالنسبة لممركبات الخصكصية 

 
 
 
 
 

                                                 
ستار ، 22/01/2009 13:21منتديات ،مدل دستكرية قانكف المركر الجزائرم فنغور، ) األخضر(،أنظر:   1

    //:www.startimes.com httpأرشيؼ: شؤكف قانكنية،  تايمز،
غشت سنة  19المكافؽ  1422جمادل األكلى عاـ  29المؤرخ في  04-01القانكف رقـ مف  71أنظر: المادة   2

 .كالمتعمؽ بتنظيـ حركة المركر عبر الطرؽ كسبلمتيا كأمنيا 2001
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جزافية مف المو عقكبة الغرامة بتحم   2واعتبر السائؽ مسئوال عنيا 1،ىذا األمرمف 66المادة 
 . 3دج باإلضافة إلى السحب الفكرم لرخصة السياقة 4000دج إلى  2000

 
 
 
 
 

                                                 
، 2009يكليك سنة  22المكافؽ ؿ 1430رجب عاـ  29المؤرخ في  09/03مف األمر رقـ  66المادة أنظر:   1

تحت الفصؿ السادس المكسـك بالمخالفات  المخالفات والعقوباتتحت القسـ األكؿ المعنكف ب "
لى إتصنؼ المخالفات لمقواعد الخاصة بحركة المرور عمى أن و: "  كالعقكبات كاإلجراءات التي تنص

مف الدرجة الثالثة مثمما ىي مبينة أدناه، ويعاقب عمييا بغرامة  أربع درجات: ......ج/المخالفات 
 مخالفة األحكاـ المتعمقة بوضع حزاـ األماف...". -4دج:....4000دج الى 2000جزافية مف 

أنظر: سحب رخصة السياقة كغرامات جزافية عالية خبراء يعتبركف الردع الحؿ األمثؿ لمسبلمة المركرية، نشر   2
  2010http://www.djazaiess.com-04-02 في المساء يـك

جمادل األكلى عاـ  29المؤرخ في  04-01يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ  09/03مف األمر رقـ  94المادة أنظر:   3
كالمتعمؽ بتنظيـ حركة المركر عبر الطرؽ كسبلمتيا كأمنيا،  2001غشت سنة  19المكافؽ  1422

مف النقطة ج ...المنصوص عمييا  10إلى  1في حالة المخالفات لمحاالت مف التي تنص عمى أن و:" 
مف ىذا القانوف يقـو العوف محرر المحضر باالحتفاظ برخصة السياقة فورا مقابؿ  66في المادة 

 تسميـ وثيقة تثبت االحتفاظ في الحاؿ. 

مقدرة عمى السياقة يكوف االحتفاظ برخصة السياقة في الحاالت المنصوص عمييا أعبله موقفا ل
 بعد أجؿ مدتو ثماف وأربعوف ساعة. 

 وفي ىذه الحالة ترسؿ رخصة السياقة إلى لجنة تعميؽ رخصة السياقة.".

يمكف المجنة المختصة عندما يحاؿ عمييا التي تنص عمى أن و:"  09/03مف األمر رقـ  95كأنظر: المادة 
 أعبله أف تقرر تعميؽ رخصة السياقة. 94محضر إثبات إحدى المخالفات المبينة في المادة 

 يحدد تنظيـ لجنة التعميؽ وعمميا عف طريؽ التنظيـ.". 

( 3ياقة بثبلثة ):" تحدد مدة تعميؽ رخصة الس، التي تنص عمى أن و09/03مف األمر رقـ  96كالمادة 
 أعبله.  66مف النقطة ج.....مف المادة  10إلى 1المنصوص عمييا في الحاالت  أشير في الحاالت
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جمادل  19مؤرخ في  05-17رقـ بمكجب القانكف  66ؿ المادة المشرع عاد كعد   إال أف  
ؿ فحمّ ، 04-01ؿ كيتمـ القانكف رقـ ، يعد  2017فبراير سنة  16المكافؽ  1438األكلى عاـ 

المطة مف في المتعمقة بكضع حزاـ األ األحكاـ ةراكبي المركبات ذات محرؾ مسؤولية مخالف
 2000المعاقب عمييا بغرامة جزافية تحدد ب األولىالمخالفات أ/الدرجة مف  واألخيرةالسابعة 

 دج. 

ذات  قبؿ سائؽ مركبةمف  األمفالمتعمقة بكضع حزاـ  األحكاـبينما اعتبر عدـ احتراـ 
  .1 دج3000الغرامة الجزافية ب ب تياحدد عقكبك  ج/الدرجة الثالثةمحرؾ مخالفة مف 

الركاب الجالسيف في المقاعد عدـ كضع حزاـ األماف مف قبؿ  إلى أف   ،كتجدر اإلشارة
مف  100) بالنسبة لممركبات الخصكصية( مرجعو القانكني ىك أيضا المادة  األمامية والخمفية

نكفمبر سنة  28المكافؽ ؿ 1425شكاؿ عاـ  15المؤرخ في  ،381-04المرسكـ التنفيذم رقـ 
 . 2يحدد قكاعد حركة المركر عبر الطرؽ 2004

                                                                                                                                              

 وفي حالة العود تضاعؼ مدة التعميؽ.".=

 16المكافؽ  1438جمادل األكلى عاـ  19مؤرخ في  05-17رقـ بمكجب القانكف المعدلة  66المادة أنظر:   1
تصنؼ المخالفات لمقكاعد  ":التي تنص عمى أف   ،04-01، يعد ؿ كيتمـ القانكف رقـ 2017فبراير سنة 

 ( درجات:4الخاصة بحركة المركر عبر الطرؽ إلى أربع )
المخالفات مف الدرجة األولى مثمما ىي مبينة أدناه، ويعاقب عمييا بغرامة جزافية تحدد /أ 
 دج:.... 2000ب

 المحرؾ. مخالفة األحكاـ المتعمقة بكضع حزاـ االمف مف قبؿ راكبي المركبات ذات -7
المخالفات مف الدرجة الثالثة مثمما ىي مبينة أدناه، ويعاقب عمييا بغرامة جزافية /ج   

 دج: ... 3000تحدد ب
 مخالفة األحكاـ المتعمقة بكضع حزاـ األمف مف قبؿ سائؽ مركبة ذات محرؾ.-3

أعبله، طبقا ألحكاـ كالمذككر  2001غشت سنة  19المؤرخ في  14-01مف القانكف رقـ  71أنظر: المادة   2
يجب عمى األشخاص الراكبيف في المقاعد األمامية الحالة العاشرة منيا التي تنص عمى أن و:".....

 والخمفية مف المركبة الخاصة أف يضعوا إجباريا حزاـ األمف متى كانت تمؾ المركبة مزودة بو. 

يمتد ىذا اإلجراء ليشمؿ تحدد شروط وكيفيات ىذه المادة بقرار مف وزير النقؿ ويمكف أف 
 أصناؼ أخرى مف المركبات بقرار مف وزير العدؿ.".
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 يؤجؿ تنفيذ األحكاـ الخاصة بالمقاعد الخمفية إلى حيف صدكر ،اإلجراءاتومف ناحية 
باإلضافة إلى مخالفة األحكاـ المتعمقة بمنع نقؿ األطفاؿ الذيف قرار كزارم يحدد كيفيات التطبيؽ، 

/ج مف 6المنصكص عمييا في ؼ 1،( سنكات في المقاعد األمامية10تقؿ أعمارىـ عف عشر )
 66.2ـ

تطبيؽ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير مف خبلؿ إقراره قاـ بإلغاء المشرع  أف  ففي تقديرنا 
مف ضمف المخالفات مف عدـ كضع حزاـ األلممرافؽ عف مخالفة  المسؤولية الجزائية الشخصية

مف  66المادة مف خبلؿ  ىذه المخالفة ؽ عفإلى جانب المسؤكلية الجزائية لمسائ األكلىالدرجة 
 .2017فبراير سنة  16المكافؽ  1438جمادل األكلى عاـ  19مؤرخ في  05-17قانكف رقـ ال
 
 
 
 
 

                                                 
األحكاـ المتعمقة  ،10/07/1988مف قانكف المركر، كالقرار الكزارم المؤرخ في  93ك 3/ج66المادتيف أنظر:   1

لذيف فيمكف نقؿ األطفاؿ اسنكات في األماكف األمامية،  10بمنع نقؿ األطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف 
ماف في الحاالت الطفؿ محمي بصورة جيدة بحزاـ األ سنوات شريطة أف يكوف 10تقؿ أعمارىـ عف 

 : األتية

 عدـ توفر السيارة عمى مقاعد خمفية. -

 مقاعد السيارة غير صالحة لبلستعماؿ مؤقت ) نوع بريؾ أو تجارية(. -

   عدد كبير مف األطفاؿ ال يمكف وضعيـ في الخمؼ. -

فبراير سنة  16المكافؽ  1438جمادل األكلى عاـ  19مؤرخ في  05-17القانكف رقـ مف  66أنظر: المادة   2
غشت  19المكافؽ  1422جمادل األكلى عاـ  29المؤرخ في  04-01، يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ 2017
تصّنؼ كالمتعمؽ بتنظيـ حركة المركر عبر الطرؽ كسبلمتيا كأمنيا، التي تنص عمى أن و:"  2001سنة 
مف الدرجة الثالثة مثمما  .......ج/( درجات:4مخالفات لمقواعد الخاصة بحركة المرور إلى أربع)ال

مخالفة األحكاـ  -3دج:........3000ىي مبينة أدناه، ويعاقب عمييا بغرامة جزافية تحدد ب 
ألطفاؿ مخالفة األحكاـ المتعمقة بمنع نقؿ ا-6المتعمقة بوضع حزاـ األمف مف قبؿ مركبة ذات محرؾ...

 ( سنوات في المقاعد األمامية.".10الذيف تقؿ أعمارىـ عف عشر )
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فيؿ يعني ذلؾ كضع حد لتطبيؽ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير فيقانكف المركر  
 الجزائرم؟

قبؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ البد أف نبدأ مف مسؤكلية السائؽ عف عدـ كضعو حزاـ األمف 
 94و 381 -04مف المرسـو التنفيذي رقـ  100المادة و  ،3/ج66المادتاف كالتي تتحدد في 
مخالفة  جزائيا عف فعؿ الغير عفمسئوال  المركبة يبقى سائؽ حيث نستنتج أف   ،مف ىذا القانوف

لؤلحكاـ المتعمقة بشد حزاـ األماف مف خبلؿ االلتزاـ بدفع الغرامات المفروضة  القصرالركاب 
  سنة(. 18قؿ مف ) األ قانونا بدال عنيـ

، فيؿ يتحمؿ المسؤكلية الجزائية سائؽ المركبة، أـ الفنية لممركبةكفي ما يتعمؽ بالحالة  
 مالكيا أـ يتحمميا كؿ  منيما؟

فيناؾ مف الحاالت التي كضع فييا عمى عاتؽ المتبكع االلتزاـ  ،1مشرع الجزائرمبالنسبة لم
 ، ف يتحمؿ المسؤكلية الجزائية مباشرةدكف أبأداء الغرامة الجزائية التي حكـ بيا عمى التابع 

المتضمف لتنظيـ حركة - 19/08/2001المؤرخ في  01/14مف القانكف  96فنصت المادة 
مف ىذا  12خبلفا لمقاعدة المنصكص عمييا في المادة   -المركر عبر الطرقات كسبلمتيا كأمنيا

تنظيـ عف مخالفة الؿ صاحب بطاقة تسجيؿ المركبة مسؤكلية دفع الغرامات يتحمعمى  ،القانكف
 .المتعمؽ بكقكؼ المركبات

 2فيي مسؤكلية جزائية أكثر منيا مدنية لتعمقيا بالتزاـ دفع الغرامات جزائية لخزينة الدكلة 
  1بطاقة تسجيؿ المركبة دفع مسؤكليتو ىنا بإثباتو كجكد قكة قاىرة أك قاـ بتقديـكيمكف لصاحب 

  2.معمكمات تمك ف مف اكتشاؼ المرتكب الحقيقي لممخالفة

 
 
 
 
 

                                                 
 .105إلى 24، ص مف المرجع السابؽ صقر، )نبيؿ(،أنظر:   1
المتعمؽ بتنظيـ حركة المركر عبر الطرقات كسبلمتيا كأمنيا التي تنص   01/14مف القانكف  12المادة أنظر:   2

 .."المسؤولية الجزائية والمدنية عف المخالفات التي يرتكبياؿ سائؽ المركبة يتحمّ عمى أن و، "
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بخصكص إقرار المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في قانكف المركر الفرنسي، كبالرجكع أم ا 
، فيذه القكانيف تحكـ قكاعد 1958لسنة  1217، كالمرسكـ رقـ 1958لسنة  1216لؤلمر رقـ 

باعتبارىا المجاؿ  بتسيير وصيانة المركبةكما ييمنا في ىذا الصدد المخالفات المتعمقة  ،المركر
حية الفنية لممركبة بالصبلالذم يصمح لمثؿ ىذا النكع مف المسؤكلية الجنائية أم المتعمقة 

 يخص ية الجنائية عف فعؿ الغير فيمالمسؤكلاالمشرع الفرنسي  قر  أفقد  ،مف بياواحتياطات األ
كالتي  –مخالفات القكاعد الفنية لصبلحية كتجييز المركبة –ىذه الطائفة مف جرائـ قانكف المركر 

 أجاز كضعيا عمى عاتؽ المتبكع كتحميمو العقكبات المنصكص عمييا قانكنا.

ائفة جرائـ قانكف المركر استبعد مف دائرة المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير ط ،كبالمقابؿ
المتعمقة بالقكاعد التنظيمية لممركر حيث تقع المسؤكلية الجنائية في مثؿ ىذا النكع مف الجرائـ 

 .القواعد التنظيميةعند مخالفتو لقاعدة مف لسائؽ عمى ا

ع جريمة ك كقكعند الحالة التي يككف فييا قائد المركبة أحد تابعي المنشأة،  فيكبتعبير آخر، 
المسؤكلية تقع عمى كاىؿ المتبكع، حسب نصكص القانكف  ف  إلجرائـ المتعمقة بالقكاعد الفنية فمف ا

تؽ الشخص الذم يقع عميو االلتزاـ المسؤكلية الجنائية تقع عمى عا ف  أالتي أقرت بشكؿ كاضح 
بالتكفؿ بصيانة المركبة كتجييزىا لمعمؿ بحالة جيدة كخاصة األعباء المالية، فيك المخاطب 

 ك مزكدةأكضع المركبة في الخدمة بحالة سيئة حيث قاـ ب ،بالقكاعد كالتنظيمات القانكنية
  .وليس السائؽ مالؾ المركبةىك  ىنا المسؤكؿ كمنو الشخص ،بتجييزات معينة

المسؤكلية عمى كاىؿ السائؽ  كفيما يتعمؽ بمكقؼ القضاء في ىذا الخصكص، فقد كضع
فأكد ت محكمة النقض الفرنسية مر بالمخالفات التنظيمية لممركر، األ دكف المالؾ عندما يتعمؽ

عف مخالفات القيادة باعتبار  ،ليا المركبة ةعمى مسؤكلية سائؽ المركبة دكف رئيس المنشاة التابع
كقضى بمسؤكلية المتبكع الجنائية عف مخالفات القكاعد الفنية اممة، أف  السائؽ لو السمطة الك

                                                                                                                                              

أعبله، يتحمؿ صاحب بطاقة تسجيؿ  12مف ىذا القانكف عمى أن و :" خبلفا ألحكاـ المادة  96=كتنص المادة 
المركبة المسؤكلية المدنية عف مخالفة التنظيـ المتعمؽ بكقكؼ المركبات، كالتي يترتب عمييا كحدىا دفع 

 ، إال إذا أثبت كجكد قكة قاىرة أك قدـ معمكمات تمكف مف اكتشاؼ المرتكب الحقيقي لممخالفة...". الغرامة
 .46المرجع السابؽ، ص  صالح، ) نائؿ عبد الرحماف(،نقبل عف   1
     .98المرجع السابؽ، ص  بوخالفة، ) فيضؿ(،أنظر:   2
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ركبة كتجييزىا، تطبيقا لممرسـك مرب عمؿ تتكجب عميو صيانة ال عتبار أن وبا ،لصبلحية المركبة
كالذم يحم ؿ رئيس المنشأة في مادتو األكلى االلتزاـ ، 30/12/1982الصادر في  1269رقـ 

         1باتخاذ كافة التدابير ضمانا الحتراـ االلتزامات الخاصة باستخداـ المركبة بكاسطة التابع.

 الفرع السابع

 خرىتشريعية أ نصوص

ىناؾ حاالت كحمكؿ استعاف بيا المشرع الجزائرم، لحماية فئات معينة في المجتمع كفئة 
اعتمدىا  ،كحمكؿ أخرل، كالمرضى المعالجيف في المؤسسات اإلستشفائية أك اإليكائية القص ر،

لحماية االقتصاد في المجاؿ الجمركي، ألقى مف خبلليا المشرع بالمسؤكلية الجزائية عمى أشخاص 
عف جرائـ ارتكبت مادية بفعؿ غيرىـ، بحيث يشتبو مع ىذه  توافر صفة معينة فييـ،لمجرد 

الحاالت أف تككف تطبيقات لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، كتتمثؿ في المسؤكلية الجنائية عف 
فعؿ الغير ألصحاب محبلت بيع المشركبات الكحكلية، الحانات، المقاىي عف الجرائـ التي 

مسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في قانكف الجمارؾ ) الفقرة اليرتكبيا عماليـ) الفقرة األكلى(، 
 الثانية(.

، بيع المشروبات الكحولية محبلت صحابأل لجنائية عف فعؿ الغيرلمسؤولية ااالفقرة األولى:   
 عف الجرائـ التي يرتكبيا عماليـ المقاىيو الحانات 

يا القانكف القانكف، من  أكلى المشرع الجزائرم حماية خاصة لمطفكلة في مختمؼ فركع 
المتضمف آلليات  12-15و بقانكف إلى أف خص   الجنائي كقانكف العقكبات، اإلجراءات الجزائية

 1.كقكاعد حماية الطفؿ
 
 
 
 
 

                                                 
الطعف الذم تـ تقديمو مف رئيس المنشاة التي تتبعيا المركبة  ،رفضت محكمة النقض الفرنسية في حكـ ليا  1

التي ضبطت تسير كىي غير صالحة مف الناحية الفنية، مؤسسة ذلؾ إلى ككف المخالفات الصبلحية 
ة مسؤكال عف سير السيارة التي أتابع معا كعميو يعتبر رئيس المنشة كالأفنية لمسيارة يتحمميا رئيس المنشال

 .30/12/1972الصادر في  1269ة تطبيقا لممرسـك بيا أعطاؿ فني
 .301إلى  299المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبدالحميد(،نقبل عف 
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المكافؽ  1395ربيع الثاني عاـ  17المؤرخ في   75/26األمر رقـ  ىك ،كما ييمنا ىنا
، حيث نستشؼ القصر مف الكحوؿ المتعمؽ بقمع السكر العمومي وحماية 1975أبريؿ سنة  29

بيع المشركبات  محبلت لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير المقررة ضد أصحاب أحد تطبيقات
كذلؾ في بدخكؿ القصر إلى ىذه المحبلت  سماحيـل ،رائـ التي يرتكبيا عماليـالكحكلية عف الج

 2.األمرىذا مف 17المادة 
سنة كغير المرفقيف  18المنع مف استقباؿ القصر البالغة أعمارىـ أقؿ مف  صحيح أف  

سنة كيتحمؿ كفالتو أك  21بآبائيـ أك أمياتيـ أك أكليائيـ أك أم شخص يبمغ عمره أكثر مف 
محبلت بيع المشركبات الكحكلية بشكؿ صريح باعتبارىـ أصحاب حراستو، قد جاء عمى عاتؽ 

يستعيف أصحاب قد و كمف الناحية العممية كفي غالب األحياف ية، إال أن  المخاطبيف بالقاعدة القانكن
تمؾ المحبلت بعماؿ أك مستخدميف الستقباؿ الزبائف كالمتردديف عمى ىذه األماكف، فمما لـ 

" لتشمؿ صاحب المحؿ أك مف يستقبؿ كؿّ يستعمؿ المشرع في صياغتو ليذه المادة عبارة " 
 مستخدميو؟ 

تطبيؽ لممسؤكلية الجنائية عف  أرادالمشرع الجزائرم  ىك أف   17المادة ما نستخمصو مف نص 
صفة معينة في الفاعؿ وىي د المسؤكلية الجزائية عمى تكافر قي  بأف  ،فعؿ الغير في ىذه الحالة

 األحياف تنفذ ماديا مف الغير وىـ المخالفة في غالب صاحب المحؿ دوف غيره عمى الرغـ أفّ 
 المستخدميف في محؿ بيع المشروبات الكحولية.

                                                                                                                                              
، يتعمؽ بحماية 2015يكليك سنة  15المكافؽ  1436رمضاف عاـ  28مؤرخ في  12-15أنظر: القانكف رقـ   1

 الطفؿ.
أبريؿ سنة  29المكافؽ  1395ربيع الثاني عاـ  17المؤرخ في  75/26األمر رقـ مف  17أنظر: المادة   2

يمنع أصحاب المتعمؽ بقمع السكر العمكمي كحماية القصر مف الكحكؿ التي تنص عمى أن و: "  1975
سنة وغير المرفقيف  18محبلت بيع المشروبات الكحولية مف استقباؿ القصر البالغة أعمارىـ أقؿ مف 

سنة ويتحمؿ كفالتو أو  21أو أمياتيـ أو أوليائيـ أو أي شخص يبمغ عمره أكثر مف بآبائيـ 
 حراستو.
 دج.".500دج إلى  160وكّؿ مف يخالؼ ىذه األحكاـ يعاقب بغرامة مف  
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عاقب المخالؼ ليذه األحكاـ ت ،المذككر أعبله 17نص المادة  إلى أف   ،كتجدر اإلشارة 
ذا تكررت المخالفة، تحدد الغرامة بدج500دج إلى  160بغرامة مف   1.000دج إلى  500، كا 

 .1كشيرأياـ  10كيمكف أيضا أف تصدر عقكبة سجف تتراكح ما بيف 
الحانات  أكالمقاىي  ألصحاببالنسبة  ،األمرمف ىذا  07كنفس الحكـ ينطبؽ عمى المادة 

مكف الخمكر لشاربيا إلى أشخاص أك أصحاب محبلت بيع المشركبات الكحكلية اآلخريف الذيف يقد  
في ـ الخمكر إلى الزبائف في الغالب ىـ المستخدميف مف يقد   في حالة سكر سافر، ففي الكاقع أف  

فمما لـ يستعمؿ المشرع عبارة   ،كر السافرسالمقيى أك المحؿ أك الحانة إلى الزبكف في حالة ال
كبدال مف ذلؾ تكجو بالخطاب  "،مف يقدـ الخمور لشاربيا إلى أشخاص في حالة سكر سافر كؿّ "

   .".أصحاب المقاىي أو الحانات أو  أصحاب محبلت بيع المشروبات الكحولية اآلخريفإلى "
دج، كفي حالة  500 إلىدج  160كفي ىذه الحالة أيضا اكتفى النص بعقكبة الغرامة مف 

دج إلى 500شير كامؿ كبغرامة مف  إلىأياـ  10تكرار المخالفة يعاقبكف بالسجف مف 
 . 2دج1.000

 
 
 
 
 

                                                 
أبريؿ سنة  29المكافؽ  1395ربيع الثاني عاـ  17المؤرخ في  75/26األمر رقـ مف  18المادة  أنظر:  1

يمنع أصحاب السكر العمكمي كحماية القصر مف الكحكؿ، التي تنص عمى أن و: "  المتعمؽ بقمع 1975
 محبلت بيع المشروبات الكحولية.

ويمكف أيضا أف تصدر عقوبة  1.000دج إلى  500إذا تكررت المخالفة، تحدد الغرامة ب 
 أياـ وشير.". 10سجف تتراوح ما بيف 

 1975أبريؿ سنة  29المكافؽ  1395ربيع الثاني عاـ  17في المؤرخ  75/26رقـ مف األمر  8المادة  أنظر:  2
 المتعمؽ بقمع السكر العمكمي كحماية القصر مف الكحكؿ.

إّف أصحاب المقاىي والحانات وأصحاب محبلت بيع مف نفس األمر، التي تنص عمى أن و:"  09نظر: المادة أك  
ى أشخاص في حالة سكر سافر خبلؿ المشروبات الكحولية اآلخريف الذيف يقدموف الخمور لشربيا إل

عشر شيرا التالية لمحكـ الثاني المنصوص عميو في ىذا األمر، يعاقبوف بالسجف مف شير إلى  االثني
 دج." . 2.000إلى  500ستة أشير وبغرامة مف 

المكافؽ  1395ربيع الثاني عاـ  17المؤرخ في  75/26رقـ األمر مف  13، 12، 11، 10كانظر: أيضا المادة 
 العمكمي كحماية القصر مف الكحكؿ.المتعمؽ بقمع السكر  1975أبريؿ سنة  29
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التي تمنع أصحاب محبلت بيع المشركبات  14في نص المادة أيضا نفس الحكـ ىك ك 
أك عرضيا مجانا  1رل في يكـ كفي أم ساعة مف بيع الخمكر الكحكليةكالمحبلت العمكمية األخ

كالتي  ،سنة لحمميا معيـ أك لشربيا في عيف المكاف 21عمى القصر البالغة أعمارىـ أقؿ مف 
كذلؾ دكف اإلخبلؿ  ،دج 20000دج إلى 2000أعبله بغرامة مف  14مخالفة لممادة  تعاقب كؿ  

 .  2بتطبيؽ العقكبات األكثر صرامة عند االقتضاء
أك  االستشفائيةأف  المرضى المعالجيف في المؤسسات رت بالتي اعت 19فضبل عف نص المادة 

ر المشار إلييـ في المادة  ما  أم أف   ،بالنسبة لتطبيؽ ىذا الباب ،أعبله14اإليكائية يماثمكف القص 
ر ينطبؽ عمى المرضى  قد قيؿ عف تطبيؽ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير بالنسبة لمقص 

 أك اإليكائية. االستشفائيةالمعالجيف في المؤسسات 

 
 
 
 
 

                                                 
 2018يكليك سنة  2المكافؽ  1439شكاؿ عاـ  18المؤرخ في 18/11مف القانكف رقـ  406أنظر: المادة   1

يعاقب عمى كّؿ مف يخالؼ المنع المنصوص عميو في أحكاـ المتعمؽ بالصحة، التي تنص عمى أن و:" 
(، أشير 6مف ىذا القانوف، المتعمقة ببيع المشروبات الكحولية لمقّصر، بالحبس مف ستة ) 61المادة 

 د ج  100.000دج الى  50.000( وبغرامة مف 2إلى سنتيف )
 وفي حالة العود، تضاعؼ العقوبة.".

يمنع أصحاب محبلت بيع المشروبات والمحبلت ، التي تنص عمى أن و: "  75/26مف األمر  14المادة أنظر:   2
العمومية األخرى في يـو وفي أي ساعة مف بيع الخمور الكحولية أو عرضيا مجانا عمى القصر 

 سنة لحمميا معيـ أو لشربيا في عيف المكاف.". 21البالغة أعمارىـ أقؿ مف 
أعبله بغرامة مف  14:" تعاقب كّؿ مخالفة لممادة تنص عمى أن والتي ، مف نفس األمر 15المادة أنظر: ك 

 دج وذلؾ دوف اإلخبلؿ بتطبيؽ العقوبات األكثر صرامة عند االقتضاء.  20000دج إلى 2000
مف قانوف  8ويمكف أف يمنع مرتكبو الجنح مف ممارسة الحقوؽ المنصوص عمييا في المادة 

 عمى األكثر.  العقوبات لمدة سنة عمى األقؿ وخمس سنوات
سنوات مف أجؿ جنحة منصوص عمييا في ىذا  5وكّؿ مف تصدر في حقو عقوبة منذ أقؿ مف 

دج إلى 4000األمر وارتكب الجنحة المنصوص عمييا في ىذه المادة يعاقب بغرامة مف 
 دج.40.000

 ويمكف عبلوة عمى الغرامة إصدار حكـ بالسجف مف شيريف إلى سنة كاممة." . 
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 دفع 20حسب المادة يجكز لممتيـ في األحكاؿ المنصكص عمييا في ىذا الباب كبالمقابؿ 
، أك الصفة أك سف الشخص بخصكص سف القاصرأف يثبت بأن و أكىـ ب ،المسؤكلية الجنائية عنو

 1فإذا أدلى بحجة كاضحة فبل تطبؽ عميو أم عقكبة بيذا الصدد. ،افؽ لو أك في حالة المريضالمر 
 المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير في قانوف الجمارؾ الفقرة الثانية:

نستشفيا  الجزائرمالغير في قانكف الجمارؾ تكجد عدة تطبيقات لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ 
 يمي: مافي

فعؿ الغير في أحد تطبيقات المسؤكلية الجنائية عف  كيعد   :التضامف في دفع الغرامات -
 ىما:  ،317ك 316المادتيف  نكعيف مف التضامف مف خبلؿ زالمجاؿ الجمركي كنمي  

  .316ـ  2تضامف المحككـ عمييـ الرتكابيـ الغش نفسو بالنسبة لمعقكبات المالية -
تضامف أصحاب البضائع محؿ الغش كشركائيـ كالمستفيديف مف الغش في سداد العقكبات  -

 .317ـ 3المالية المحكـك بيا عمى الفاعميف

 
 
 
 
 

                                                 
أو اإليوائية  االستشفائيةإّف المرضى المعالجيف في المؤسسات :" 75/26مف األمر  19المادة أنظر:   1

 أعبله بالنسبة لتطبيؽ ىذا الباب.".14يماثموف القّصر المشار إلييـ في المادة 
:" يجوز لممتيـ في األحواؿ المنصوص عمييا في ىذا ، التي تنص عمى أن و75/26مف األمر  20المادة  أنظر: 

الباب أف يثبت بأّنو أوىـ بخصوص سف القاصر، أو الصفة أو سف الشخص الموافؽ لو أو في حالة 
 المريض فإذا أدلى بحجة واضحة فبل تطبؽ عميو أي عقوبة بيذا الصدد.".

 1979يكليك سنة  21المكافؽ  1399شعباف عاـ  26المؤرخ في  07-79القانكف مف  316أنظر: المادة   2
فيما يتعمؽ بالمخالفات الجمركية تكوف األحكاـ الصادرة لجمارؾ، التي تنص عمى أن و:" المتضمف قانكف ا

عمى العديد مف األشخاص الرتكابيـ الغش نفسو تضامنا بالنسبة لمعقوبات المالية التي تقـو مقاـ 
المصادرة، بالنسبة لمغرامات والمصاريؼ عمى حد سواء، وال يختمؼ األمر إال بالنسبة لمرتكبي 

 مف ىذا القانوف التي يعاقب عمييا بصفة فردية." . 43و 35لمخالفات المنصوص عمييا في المادتيف ا
 1979يكليك سنة  21المكافؽ  1399شعباف عاـ  26المؤرخ في  07-79القانكف مف  317أنظر: المادة   3

في مجاؿ الجرائـ الجمركية، يكوف مالكو البضائع المتضمف قانكف الجمارؾ، التي تنص عمى أن و:" 
 310مكرر و  309محؿ الغش وكذا الشركاء وباقي المستفيديف مف الغش حسب مفيـو المادتيف 
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مف خبللو عمى أن و فيما يتعمؽ  فبالنسبة لمقضاء الجزائرم في ىذا الصدد، فنجد قرارا، أكد  
األشخاص الرتكابيـ الغش نفسو تككف األحكاـ الصادرة عمى العديد مف  ،بالمخالفات الجمركية

تضامنا بالنسبة لمعقكبات المالية التي تقكـ مقاـ المصادرة، كبالنسبة لمغرامات كالمصاريؼ عمى 
       .  1فإف  القضاء بما يخالؼ ىذا المبدأ يعد مخالفة لمقانكف حد السكاء كمف ثـ  

 :بفعؿ الغيرمسؤولية حائز البضائع جزائيا عف جريمة الغش المرتكبة ماديا  -
ع ئلبضاامسؤولية حائز نجد المشرع الجزائرم يقيـ  ،باإلضافة لمتضامف في دفع الغراماتف
الحائز  كأقاـ قرينة قانكنية مفادىا أف  ، ارتكبت ماديا بفعؿ الغير حتى كلك عف جريمة الغشجزائيا 

قائمة عمى خطأ مسؤكلية حائز البضائع محؿ الغش ف ،صدرىا بمجرد حيازتو لياملمبضائع عالـ ب
مسؤكلية حائز البضائع محؿ الغش عف جريمة الغش المرتكبة  اىر مف النص أف  كالظ   ،2مفترض

 .ماديا بفعؿ الغير قائمة عمى قرينة قاطعة كقاعدة عامة

                                                                                                                                              

مف ىذا القانوف، متضاميف وخاضعيف لئلكراه البدني مف أجؿ دفع الغرامات والمبالغ التي تقـو مقاـ =
 المصادرة.".   

 .160، ص 01، عدد 1992، المجمة القضائية، 16/02/1988، المؤرخ في 48317أنظر: القرار رقـ   1
مف بيف ما جاء في القرار أن و في قضية الحاؿ المحكـك عمييما اشتركا في القياـ بمخالفات جمركية، كأف  
المحكمة لـ تحكـ بالتضامف بيف المحكـك عمييـ فيما يخص الغرامة المالية تككف بقضائيا ىذا خالفت 

بطاؿ القرار المطعكف فيو.  القا  نكف، كمتى كاف ذلؾ استكجبت نقض كا 
 480، المرجع السابؽ، ص الجزء الثانياالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر:  
 .482إلى 

يعتبر مسئوال عف الغش، كّؿ شخص يحوز بضائع :" التي تنص عمى أن و مف ؽ ج ج، 303أنظر: المادة   2
 الغشمحؿ 

 يعفى الناقؿ العمومي ومستخدموه مف كّؿ مسؤولية إذا: 
مستمرة واف البضائع محؿ الغش تـ أثبتوا قياميـ بالتزاماتيـ المينية بصورة  -

خفاؤىا مف طرؼ الغير في األماكف التي ال تتـ فييا الرقابة عادة أو أرسمت إ
 بواسطة إرساؿ يبدو قانونيا ومطابقا لمقانوف،

لجمارؾ متابعة المرتكبيف الحقيقييف لمغش عف طريؽ التعييف الدقيؽ دارة اسيّموا إل -
 .لآلمريف."
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الحائز ناقبل عمكميا أك أحد مستخدمكه إال إذا كاف  ،يا غير قابمة إلثبات العكسأم أن   
ىذا النكع مف المسؤكلية الجزائية المفترضة في حاالت حددىا عمى  دفعليـ المشرع  أتاحالذيف 

 مف قانكف الجمارؾ كتتمثؿ في:  303سبيؿ الحصر في المادة 
 بصكرة مستمرة كأف   بالتزاماتيـ المينيةقياميـ مف الناقؿ العمكمي أك مستخدمكه  إثبات كؿ  

ال تتـ فييا الرقابة عادة أك  البضائع محؿ الغش تـ إخفاؤىا مف طرؼ الغير في األماكف التي
المرتكبيف الجمارؾ متابعة  إلدارةمكا سي  أك إذا  أرسمت بكاسطة إرساؿ يبدك قانكنيا كمطابقا لمقانكف،

 .عف طريؽ التعييف الدقيؽ لآلمريف الحقيقييف لمغش
غير الناقؿ العمكمي أك مستخدمكه ال  الحائز لمبضائع محؿ الغش أف   ،الفةكبمعنى المخ

  .1يمكف ليـ دحض مسؤكليتيـ الجزائية في ىذه الحالة
ؾ ر مف ؽ الجما 303المشرع الجزائرم كقبؿ تعديؿ نص المادة  ف  أ إلى ،اإلشارةكتجدر 
فبراير سنة  16المكافؽ  1438جمادل األكلى عاـ  19مؤرخ في  04-17رقـ  بمكجب القانكف

إال إذا ارتكبكا  أعكنو أكلـ يشمؿ بالعقكبة المقررة في ىذه المادة عمى الناقؿ العمكمي  ،2017
قبؿ التعديؿ كانت مسؤكلية الناقؿ العمكمي ىي  303و كحسب المادة ن  أم أ ،خطأ بصفة شخصية

المتمثؿ في مساىمة الناقؿ العمكمي أك أحد  أساس الخطأ الثابتمسؤكلية شخصية قائمة عمى 
 2.ا أك جزئيا مف التزاماتو الجمركيةت الغير مف التيرب كمي  مستخدميو شخصيا في تصرفات مكن  

 
 
 
 
 

                                                 
المكافؽ  1438جمادل األكلى عاـ  19مؤرخ في  04-17القانوف رقـ المعدلة بمكجب  303أنظر: المادة    1

المكافؽ  1399شعباف عاـ  26المؤرخ في  07-79، يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ 2017فبراير سنة  16
 كالمتضمف قانكف الجمارؾ. 1979يكليك سنة  21

 1979يكليك سنة  21المكافؽ  1399شعباف عاـ  26المؤرخ في  07-79مف القانكف  303المادة  أنظر:  2
يعتبر مسئوال عف ". التي تنص عمى أن و: "حائزو البضائعالمتضمف قانكف الجمارؾ تحت عنكاف "

 الغش، كّؿ شخص يحوز بضائع محؿ الغش. 
لعقوبات بالحبس المنصوص عمييا في ىذا القانوف ال تطبؽ عمى الناقميف العمومييف إّف ا

 وأعوانيـ إال في حالة ارتكابيـ خطأ بصفة شخصية.
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تقكـ في حؽ  ،لقرينة افتراض الغشمف قانكف الجمارؾ الفرنسي  392كتضمنت المادة 
حائز البضاعة المغشكشة، فيعد  مرتكبا لمجريمة بمجرد حيازتو لتمؾ البضاعة، حتى كلك يكف قد 

 .ساىـ شخصيا في التيريب

مف قانكف الجمارؾ الفرنسي عمى المحكمة األكركبية  392/1ىذا كقد عرضت المادة 
:" كؿ  نظاـ قانكني يعرؼ قرائف  اإلثبات الكاقعية كالقانكنية كأف  لحقكؽ اإلنساف التي أكد ت عمى أف 

االتفاقية ال تمنعيا مف حيث المبدأ غير أن و في ىذا المجاؿ تمتـز الدكؿ االعضاء بعدـ تجاكز 
 1الحدكد المعقكلة آخذة بعيف االعتبار خطكرة المكضكع مع الحفاظ عمى حقكؽ الدفاع.".

مثمما ىك الحاؿ في المادة  ئعافتراض العمـ بالوقابع الفرنسي في حاالت معينة قاـ المشر  ك 
 قرينة التيرب والغشحيث افترض المشرع الفرنسي بمقتضاىا  ،مف قانكف الجمارؾ الفرنسي 418

عند كؿ  مف يتـ ضبطو داخؿ الدائرة الجمركية كمعو بضائع ال تحتكم عمى العبلمات الجمركية 
التي تسمح بدخكليا لئلقميـ الفرنسي، كبالمقابؿ ال تمتـز جية االتياـ بإثبات كاقعة التيرب كالغش، 

  2العكس عدا حالة القكة القاىرة. إلثباتبشكؿ غير قابؿ  مفترضةباعتبار أن يا 

، يكجد تطبيؽ 303لممادة  باإلضافةؤولية الجزائية لربابنة السفف وقادة الطائرات: المس -
، 304كتتمثؿ في نص المادة  ،خر لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في ؽ الجمارؾ الجزائرمآ

، عف جميع فتقـو مسؤوليتيـ السفف وقادة الطائراتلربابنة ـ المشرع المسؤكلية الجزائية نظ   حيث
 وبصفة عامة عف كؿّ كالمعمكمات غير الصحيحة التي تضبط في بيانات الشحف، أشكاؿ السيك، 

                                                                                                                                              

= تعتبر خطأ شخصيا بوجو الخصوص في مفيـو ىذه المادة، مساىمة الناقؿ العمومي أو 
جزئيا مف التزاماتو  أحد مستخدميو شخصيا في تصرفات مكّنت الغير مف التيرب كّميا أو

 الجمركية.".
المسؤكلية الجنائية عف الجرائـ االقتصادية المستحدثة في اقتصاد السكؽ  الجمؿ، ) حاـز حسف(،أنظر:   1

 .  77،  دط، المنصكرة، مصر، دار الفكر كالقانكف، ص دراسة تحميمية تأصيمية مقارنةاإلسبلمي، 
 

 نظر: أ  2
J.Pradel ,Droit Pénal Comparé , D,p.383et s  

 
 .  76المرجع السابؽ، ص  الجمؿ، ) حاـز حسف(،عف 
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حتى  عمى متف السفف والمراكب الجويةالمنصوص عمييا في قانوف الجمارؾ الواقعة المخالفات 
مر بالجنايات ألإال إذا تعمؽ ا، كاعتبرىـ مرتكبي ىذه الجرائـ ،ارتكبت ماديا بفعؿ الغير ولو

قائمة  مسؤولية شخصية عنيا لكف، فيسأالسجفالقانكف كمعاقب عمييا بىذا المنصكص عمييا في 
 1.عمى ارتكابيـ الخطأ الشخصي الثابت

مسؤكلية، بما فييا المسؤكلية الجزائية عف فعؿ  ابنة السفف كقادة الطائرات مف كؿ  يعفى رب  
 3،مف قانكف الجمارؾ 325عندما يتعمؽ األمر بالجريمة المنصكص عمييا في الفقرة ب/  2،الغير

 
 
 
 
 

                                                 
المكافؽ  1438جمادل األكلى عاـ  19مؤرخ في  04-17القانوف رقـ المعدلة بمكجب  304المادة  أنظر:  1

المكافؽ  1399شعباف عاـ  26المؤرخ في  07-79، يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ 2017فبراير سنة  16
دوف اإلخبلؿ باألحكاـ كالمتضمف قانكف الجمارؾ، التي تنص عمى أن و ":  1979يكليك سنة  21

الجو، يعتبر ربابنة السفف ميما كانت حمولتيا، التشريعية المنظمة لنقؿ البضائع عف طريؽ البحر و 
وقادة الطائرات، مسئوليف عف جميع أشكاؿ السيو، والمعمومات غير الصحيحة التي تضبط في 

 بيانات الشحف، وبصفة عامة عف كّؿ المخالفات المرتكبة عمى متف السفف والمراكب الجوية. 
ف ال تطبؽ عمييـ إال في حالة غير أّف عقوبات السجف المنصوص عمييا في ىذا القانو

 ارتكاب خطأ شخصي.".

المكافؽ  1438جمادل األكلى عاـ  19مؤرخ في  04-17رقـ المعدلة بمكجب القانكف  305المادة  أنظر:   2
 21المكافؽ  1399شعباف عاـ  26المؤرخ في  07-79، يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ 2017فبراير سنة  16

 كف الجمارؾ.كالمتضمف قان 1979يكليك سنة 
المكافؽ  1438جمادل األكلى عاـ  19مؤرخ في  04-17رقـ المعدلة بمكجب القانكف  325المادة  أنظر:   3

المكافؽ  1399شعباف عاـ  26المؤرخ في  07-79، يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ 2017فبراير سنة  16
جنحا مف الدرجة األولى  :" تعدكالمتضمف قانكف الجمارؾ، التي تنص عمى أن و 1979يكليك سنة  21

في مفيـو ىذا القانوف، أفعاؿ االستيراد أو التصدير دوف تصريح، التي تمت معاينتيا خبلؿ عمميات 
الفحص أو المراقبة والمتمثمة في األفعاؿ اآلتية:...ب/ البضائع المحظورة المكتشفة عمى متف السفف 

ة لمنطاؽ الجمركي أو في حدود الموانئ أو الطائرات أو الطائرات المتواجدة في المنطقة البحري
والمطارات التجارية، التي لـ يصرح بيا في بيانات الشحف أو غير مذكورة في وثائؽ الشحف، وكذا 

مكرر مف ىذا القانوف.  58عدـ اختراـ االلتزاـ بتقديـ البضائع، المنصوص عميو في المادة 
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ك تمت معاينتيا خبلؿ عمميات الفحص أأفعاؿ االستيراد أك التصدير دكف تصريح، التي أي 
ك الطائرات عمى متف السفف أك الطائرات أ تشفةالمحظورة المكفي البضائع  المراقبة كالمتمثمة

ك في حدكد المكانئ كالمطارات التجارية، التي لـ الجمركي أالمنطقة البحرية لمنطاؽ  المتكاجدة في
تراـ االلتزاـ بتقديـ ، ككذا عدـ احغير مذككرة في كثائؽ الشحف أكيصرح بيا في بيانات الشحف 

كالتي تعد جنحة مف الدرجة مكرر مف ىذا القانكف،  58البضائع، المنصكص عميو في المادة 
 ،     تـ اكتشاؼ المرتكب الحقيقيإذا ما األكلى، 
وقيدت  أثبتتة في التشريع الساري المفعوؿ، التي إذا كانت الخسائر، كما ىي معرفّ  -

 في يومية السفينة، قد حتمت تغيير اتجاه السفينة قبؿ تدخؿ إدارة جزائرية مختصة.
و لـ الشاحف وأنّ يـ أعادوا حرفيا البيانات المصرح بيا مف طرؼ أنّ  اإلثبات إذا تـّ  -

يكف لدييـ أي سبب لمتشكيؾ في صحة المعمومات المتضمنة في وثائؽ النقؿ في 
 مكاف الشحف،

المادتيف في حالة القوة القاىرة المثبتة مع مراعاة الشروط المنصوص عمييا في  -
 مف ىذا القانوف. 64و 56
 19مؤرخ في  04-17قبؿ تعديميا بالقانوف رقـ  305المادة  أفّ إلى  اإلشارةوتجدر 

 اف السفينة فقط مف كؿ  ، كانت تعفي رب  2017فبراير سنة  16المكافؽ  1438جمادل األكلى عاـ 
انكف عند مف ىذا الق 330في المادة  إلييامسؤكلية في حالة ارتكاب مخالفة مف المخالفات المشار 

ذا كانت الخسائر الكبيرة التي أثبتت كقي   اكتشاؼ المرتكب الحقيقي يكمية السفينة، قد دت في كا 
 .1ت تغيير اتجاه السفينة قبؿ تدخؿ إدارة جزائرية مختصةحتم  

                                                                                                                                              

....يعاقب عمى ىذه الجرائـ بما يأتي: مصادرة البضائع محؿ الغش والبضائع التي تخفي الغش، =
 ( أشير ." . 6( الى ستة )2غرامة مالية تساوي قيمة البضائع المصادرة والحبس مف شيريف )

شار إلييا في حالة ارتكاب مخالفة مف المخالفات الممف ؽ ج ج، التي تنص عمى أن و:"  305المادة أنظر:   1
 مف ىذا القانوف يعفى رّباف السفينة مف كّؿ مسؤولية: 330في المادة 
 إذا ما تـ اكتشاؼ المرتكب الحقيقي،  -
إذا كانت الخسائر الكبيرة التي أثبتت وقيدت في يومية السفينة، قد حتمت تغيير  -

 اتجاه السفينة قبؿ تدخؿ إدارة جزائرية مختصة.".
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تطبيقات كفي : مسؤولية موقعو التصريح الجمركي والوكبلء المعتمديف لدى الجمارؾ -
نذكر مسؤكلية مكقعك التصريح  ،في قانكف الجمارؾ ؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيرأخرل لممس

 الجمركي كالككبلء المعتمديف لدل الجمارؾ.
-17القانوف رقـ  قبؿ تعديؿ قانكف الجمارؾ بمكجب ،التصريح الجمركي موقعيفالنسبة ل

 306، كانت المادة 2017فبراير سنة  16المكافؽ  1438جمادل األكلى عاـ  19مؤرخ في  04
مكقع ىذا عاتؽ الفات التي تضبط في تصريح جمركي عمى تقيـ المسؤكلية الجزائية عف المخ

نستقرأ ذلؾ مف  خبلؿ عبارة: حيث  ،ا حتى كلك نفذت ماديا بفعؿ الغيركاعتبرتو مرتكبي ،التصريح
 "جمركي تقع عمى موقع ىذا التصريح، المسؤولية عف المخالفات التي تضبط في تصريح إفّ " 

 اإلغفاؿال تتجاكز مجرد تككف شخصية قد  ىنا كتابع مكقع التصريح ةمسؤكلي أف  مف عمى الرغـ 
 كعف عدـ دقة البيانات أك االختبلفات المضبكطة في التصريحات بالبضائع. 

، كاعتبر مكقعك 2017سنة ؿ ىذه المادة يعدمر عند تاألعاد كتدارؾ ع المشر   إال أف  
ككذا باقي  ،فقط عف ارتكاب جريمة اإلغفاؿ كعف عدـ دقة البيانات مسئكليفالتصريح الجمركي 

المضبكطة في  عف المخالفاتكليس  المضبكطة في التصريحات بالبضائع،االختبلفات 
نفس العقكبات المكقعة عمى مكقعي التصريح عندما  عف كيسأؿ المتبكع أك المككؿ 1،التصريح

 . 2يحرر التصريح طبقا لتعميمات ىذا  المتبكع أك المككؿ
 307حسب المادة ع اعتبرىـ المشر  فقد  ،الوكبلء المعتمديف لدى الجمارؾأّما بخصوص 

في حدكد الككالة  عف العمميات التي يقوموف بيا مسئوليف ،قانكف الجمارؾ مف المعدلة
عف جميع المخالفات الناجمة عف قياميـ بالعمميات الجمركية  مسئكلكفيـ ، أم أن  الممنكحة ليـ

 
 
 
 
 

                                                 
يكوف موقعو التصريحات الجمركية :" التي تنص عمى أن و مف ؽ ج ج، 306لمادة أنظر: الفقرة األكلى مف ا  1

مسئوليف عف اإلغفاؿ وعف عدـ دقة البيانات وكذا باقي االختبلفات المضبوطة في التصريحات 
 بالبضائع،..".

طبقا  عندما يحرر التصريح:" ...التي تنص عمى أن و مف ؽ ج ج، 306أنظر: الفقرة الثانية مف المادة   2
 لتعميمات المتبوع أو الموكؿ تطبؽ عمى ىؤالء نفس العقوبات المطبقة عمى موقعي التصريح.".
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، كالمخالفات المضبكطة في التصريحات الجمركية حتى كلك ارتكبت ماديا 1في حدكد الككالة
عقكبات دكف شرط أف يعاقب عمييا ب 2،قبؿ تعديميا 307كالتي نصت عمييا المادة بفعؿ الغير 

 .ىذا مف جيةالحبس 
تقكـ عمى عاتقيـ مسؤكلية جزائية عف فعؿ الغير، أم مسؤكليتيـ جزائيا  ،كمف جية أخرل 

لدل المنكطة بيـ قياميـ بالعمميات  دعن ـالمرتكبة مف مستخدمييكمتبكعيف عف المخالفات 
الجزائرم بالمسؤكلية رع في إطار الككالة التي منحت ليـ، كىك إقرار صريح مف المشالجمارؾ 
يكوف الوكبلء المعتمدوف :" قكلو لمككيؿ المعتمد جزائيا عف أفعاؿ مستخدميو مف خبلؿ الجزائية

لدى الجمارؾ مسئوليف عف العمميات التي يقوموف بيا أو التي يقـو بيا مستخدموىـ لدى 
 .الجمارؾ في إطار الوكالة التي منحت ليـ..." 

 
 
 
 
 

                                                 
يكوف الوكبلء المعتمدوف لدى الجمارؾ مسئوليف عف التي تنص عمى أن و: " مف ؽ ج ج، 307المادة أنظر:   1

ر الوكالة التي منحت العمميات التي يقوموف بيا أو التي يقـو بيا مستخدموىـ لدى الجمارؾ في إطا
 ليـ..".

 16المكافؽ  1438جمادل األكلى عاـ  19مؤرخ في  04-17رقـ قبؿ تعديميا بالقانكف  307المادة أنظر:  2
المكافؽ  1399شعباف عاـ  26المؤرخ في  07-79، المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 2017فبراير سنة 

إّف الوكبلء المعتمديف لدى تنص عمى أن و :"  كالمتضمف قانكف الجمارؾ، التي  1979يكليك سنة  21
لييـ مسؤولية إأف تسند  ، ويجبالجمارؾ مسؤولوف عف العمميات التي يقوموف بيا لدى الجمارؾ

 ارتكاب المخالفات التي تضبط في التصريحات الجمركية...".
كقد سقطت العبارة المحددة بالخط العريض في ىذه المادة مف النص الحديث أك المعد ؿ، التي 

إّف الوكبلء المعتمديف لدى الجمارؾ مسئولوف عف العمميات التي يقوموف بيا نصت عمى أن و:" 
لدى الجمارؾ، ويجب أف تسند إلييـ مسؤولية ارتكاب المخالفات التي تضبط في التصريحات 

 ة.".الجمركي
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مسؤكلية الككيؿ المعتمد جزائيا عف فعؿ الغير يحصر  ،المخالفةكبمعنى المشرع  نستنتج أف  ك 
ال كانت مسؤكليتو في المخالفات  المعاقب عمييا بعقكبات دكف الحبس المعاقب كالغرامات مثبل كا 

و شخصيا أعمى الخطأ الشخصي الثابت مف خبلؿ إثبات مساىمتو أم قائمة  ،الجزائية شخصية
 يا أك جزئيا مف التزاماتيـ الجمركية ت الغير مف التيرب كم  في تصرفات مكن   مستخدمييـ بواسطة

 -جزائيا عف مخالفات جمركيةيمكف أف يسألكا الككبلء المعتمدكف لدل الجمارؾ  أم أف  
كتقكـ مسؤكلية الككيؿ ؿ الغير، عفارتكبت ماديا ب -قكبات دكف الحبسمعاقب عمييا قانكنا بع

 و ساىـ شخصيا أك بكاسطة مستخدميوبأن   الخطأ المفترضجزائيا عف فعؿ الغير ىنا عمى المعتمد 
كقكع إثبات بمجرد  ،التيرب الكمي أك الجزئي مف التزاماتيـ الجمركيةالغير في تصرفات مكنت 

 معاقب عمييا بعقكبات دكف الحبس. الجمركية المخالفات ال
المكتتبة غير ؿ الككبلء المعتمدكف المسؤكلية الجزائية عف التصريحات الجمركية كيتحم  
 جزائية عف فعؿ الغير قائمةوىي مسؤولية حتى كلك كانت بتعميمات مف المككؿ،  ،الصحيحة

التصريحات  أف   إال إذا أثبتكال يمكنو التنصؿ منيا  بعدـ صحتيا الككيؿ افتراض عمـ عمى
، مف خبلؿ أساس تعميمات مف الموكؿ الذي تقع عميو المسؤوليةالجمركية المكتتبة كانت عمى 

عدـ كجكد أم سبب معقكؿ لمشؾ في صحة المعمكمات ب حسف نيتوإثباتو لدل الجمارؾ 
 1.لدل الجمارؾ المستعممة في اكتتاب التصريح

مف قانكف  308تنص المادة ف ،مسؤولية المتعيد جزائيا عف أفعاؿ الغيروفيما يتعمؽ ب
فاعتبره  الكفاء بالتعيدات المكتتبة،الجمارؾ الجزائرم عمى مسؤكلية المتعيد جزائيا عف عدـ 

حتى كلك كاف ذلؾ بسبب الغير كالناقؿ كالككيؿ كعميو في ىذه الحالة أف  المشرع مرتكب لممخالفة
 يقدـ طعنا ضدىما.

 
 
 
 
 

                                                 
تقع المسؤولية عمى الموكميف بالنسبة مف ؽ ج ج، التي تنص عمى أن و:" ...  307فقرة أخيرة المادة  أنظر:  1

لمتصريحات الجمركية، المكتتبة عمى أساس تعميماتيـ عندما يثبت الوكبلء المعتمدوف لدى الجمارؾ 
 "..اب التصريحعدـ وجود أي سبب معقوؿ لمشؾ في صحة المعمومات المستعممة في اكتت
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ك الجزئي لبللتزامات ي أعدـ االستيفاء الكم   -ىذه المخالفة الجمركية إلى أف   اإلشارةكتجدر 
كيعفى المتعيد مف ىذه المسؤكلية الجزائية إذا أثبت عدـ ، بالغرامة الماليةمعاقب عمييا  -المكتتبة

 1إمكانية الكفاء بالتزاماتو لكجكد قكة قاىرة مثبتة.
 المطمب الثالث

 المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير في قانوف اإلعبلـ الجزائري 

في كؿ  مف قانكف حاالت المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير أىـ بعد أف تعرضنا إلى 
تي الالقانكنية نصكص الثالث مف دراستنا لم خصصنا المطمبالعقكبات كالقكانيف المكممة لو، 

باعتباره جكىر ىذه النظرية في التشريع  اإلعبلـ الجزائرمقانكف المسؤكلية الجنائية في  طبقت ىذه
مدير ، مسئوؿ النشريةلممدير  ، حيث سنتعرض في ىذا اإلطار إلى المسؤكلية الجزائيةالجزائرم

عف أفعاؿ  مدير خدمة االتصاؿ السمعي البصري أو عبر اإلنترنت ، جياز الصحافة اإللكترونية
كىي مسؤكلية ذاتية مف نكع خاص، مع التطرؽ إلى بعض الجرائـ  ،غيرىـ في التشريع الجزائري

، دكف أف ننسى التعريج التي أكردىا المشرع في قانكف العقكبات العاـ كالتي تقع عف طريؽ النشر

 
 
 
 
 

                                                 
يكوف المتعيدوف  عمى:" المتعيدوف"تحت عنكاف " التي تنص عمى أن و:"مف ؽ ج ج،  308المادة  أنظر:  1

 مسئوليف عف عدـ الوفاء بالتعيدات المكتتبة ما لـ يقدموا طعنا ضد الناقميف والوكبلء.
غير أّنو، يعفى المتعيدوف مف المسؤولية إذا أثبتوا عدـ إمكانية الوفاء بالتزاماتيـ لوجود قوة  

 قاىرة مثبتة.
لييـ البضائع إالجمارؾ سند االبراء عندما تقدـ وفي ىذا الصدد، ال تمنح مصالح  

محؿ التعيد، إال عف كميات البضائع التي استوفت االلتزامات الخاصة بيا في األجؿ 
 لمحدد.ا

تتـ متابعة تطبيؽ الغرامات المحتمؿ فرضيا عمى المتعيديف جزاء لعدـ االستيفاء الكّمي أو  
 الجزئي لبللتزامات المكتتبة، مف طرؼ مكتب اإلصدار.".
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لصكرة التي يتحم ؿ فييا مدير النشر المسؤكلية الجنائية عف جريمة نفذت ماديا بكاسطة اعمى 
  .الغير في التشريع الفرنسي عمى التكالي

المسؤولية الجنائية لممدير ـ ىذا المطمب إلى فرعيف اثنيف، نخصص الفرع األكؿ لدراسة سسنق
مدير خدمة االتصاؿ السمعي البصري أو ، الصحافة اإللكترونيةمدير جياز  ،مسئوؿ النشرية
لمسؤولية مدير ، كفي الفرع الثاني نتطرؽ ـغيرىأفعاؿ عف في التشريع الجزائرم  عبر اإلنترنت

 .النشر عف فعؿ الغير في التشريع الفرنسي
 

 األوؿالفرع 
مدير خدمة ، اإللكترونيةمدير جياز الصحافة  ،المسؤولية الجنائية لممدير مسئوؿ النشرية

 في التشريع الجزائري ـغيرى أفعاؿ عفاالتصاؿ السمعي البصري أو عبر اإلنترنت 
بتحديد النصكص التشريعية المحددة لممسؤكلية الجنائية لكؿ  مف مف خبلؿ ىذا الفرع سنقـك 

مدير جياز الصحافة اإللكتركنية، كمدير خدمة االتصاؿ السمعي البصرم  المدير مسئكؿ النشرية،
 .  1عف أفعاؿ غيرىـ كفؽ فقرات متتالية أك عبر اإلنترنت
 المسؤولية الجنائية لممدير مسئوؿ النشرية عف فعؿ الغير الفقرة األولى:

مف  115كاد في الميظير تطبيؽ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في مجاؿ النشر 
فعندما ترتكب ، مف قانكف العقكبات 2مكرر144، 1مكرر 144ك مكرر 144قانكف اإلعبلـ، 

كىي جريمة اإلساءة لرئيس الجميكرية بكاسطة  ،مكرر 144الجريمة المنصكص عمييا في المادة 
المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب اإلساءة  فإف   ،نشرية يكمية أك أسبكعية أك شيرية أك غيرىا

 
 
 
 
 

                                                 

 18مؤرخ في  05-12مف القانكف العضكم  115تنص المادة  "المسؤولية" تحت الباب الثامف المعنكف ب  1
ؿ المدير مسؤوؿ النشرية أو يتحمّ " كالمتعمؽ باإلعبلـ، 2012يناير سنة  12ؿالمكافؽ  1433صفر عاـ 

كتابة أو رسـ يتـ نشرىما  مدير جياز الصحافة اإللكترونية، وكذا صاحب الكتابة أو الرسـ مسؤولية كؿّ 
 مف طرؼ نشرية دورية أو صحافة إلكترونية.

ت وصاحب الخبر الذي تـ بثو ويتحمؿ مدير خدمة االتصاؿ السمعي البصري أو عبر اإلنترن
تصاؿ السمعي البصري ة اإل المسؤولية عف الخبر السمعي و/أو البصري المبث مف قبؿ خدم

   "..أو عبر اإلنترنت
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في ىذه الحالة، يعاقب مرتكبك  ،كضد المسئكليف عف النشرية كعف تحريرىا ككذلؾ النشرية نفسيا
ع المشر   الجريمة بالحبس كبغرامة مالية أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط، كتجدر اإلشارة إلى أف  

غشت  02المؤرخ في  14-11ألمر رقـ بمكجب اج، مف ؽ ع  1مكرر  144ألغى المادة 
 115المادة نص  ، مركزا بذلؾ مسؤكلية المدير مسئكؿ النشرية جنائيا عف فعؿ غيره في2011

 2012يناير سنة  12المكافؽ ؿ 1433صفر عاـ  18مؤرخ في  05-12مف القانكف العضكم 
المدير مسئوؿ  ؿيتحمّ  حيث " عنواف المسؤوليةفي الباب الثامف تحت  ،كالمتعمؽ باإلعبلـ

كتابة أو رسـ يتـ نشرىما مف طرؼ  النشرية، وكذا صاحب الكتابة أو الرسـ مسؤولية كؿّ 
  .نشرية دورية

 مدير جياز الصحافة اإللكترونية عف فعؿ غيرهالفقرة الثانية: المسؤولية الجنائية ل
مدير جياز الصحافة اإللكتركنية المسؤكلية الجنائية عف كؿ  كتابة أك رسـ يتـ  حيث يتحم ؿ

عدـ صدكر منو ما يعتبره القانكف جريمة كىك فعؿ نشرىا مف طرؼ صحافة إلكتركنية، بالرغـ 
الذم تـ صاحب الكتابة أك الرسـ الكتابة أك الرسـ، فاعتبره فاعبل أصميا في الجريمة إلى جانب 

 115كىك ما يمكف استقراؤه مف الفقرة األكلى مف المادة  صحافة إلكتركنيةتمؾ ال نشرىا مف طرؼ
 مف قانكف االعبلـ. 

عف مدير خدمة االتصاؿ السمعي البصري أو عبر اإلنترنت المسؤولية الجنائية لالفقرة الثالثة: 
 أفعاؿ غيرىـ

مدير خدمة االتصاؿ أف   ،مف قانكف االعبلـ الجزائرم 115جاء في الفقرة الثانية مف المادة 
عف الخبر السمعي و/أو البصري  يتحم ؿ المسؤكلية الجنائية السمعي البصرم أك عبر اإلنترنت

كاعتبره فاعبل أصميا في  ،المبث مف قبؿ خدمة االتصاؿ السمعي البصري أو عبر اإلنترنت
إلى  ،جريمة معاقب عمييا قانكنا بثو الجريمة بالرغـ مف أن و لـ يكف صاحب الخبر الذم يعد

  .تـ بثو مف قبؿ خدمة االتصاؿ السمعي البصرم أك عبر اإلنترنتصاحب الخبر الذم جانب 
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مدير جياز الصحافة أك  مدير مسئوؿ النشرية،بالسكاء تعمؽ األمر فالمسؤكلية الجنائية 
 ،ف أفعاؿ غيرىـمدير خدمة االتصاؿ السمعي البصري أو عبر اإلنترنت ع، أك اإللكترونية
 مخالفة المدير اللتزامو بعدـ النشر 1أمور معينة،أو بث التزاـ المدير بالرقابة ومنع نشر تتطمب 
جريمة وفقا باعتباره  أوبثو ما يمنع القانوف نشره أو البث وأف يكوف محؿ النشر2،أو البث
 3ألحكامو.

مف قانكف االعبلـ الجزائرم أساس مسائمة كؿ  مف المدير مسؤكؿ  115كتعتبر المادة
النشرية، مدير جياز الصحافة اإللكتركنية، مدير خدمة االتصاؿ السمعي البصرم أك عبر 

 سكاء عمى المستكل المدني أك الجزائي.عف أفعاؿ غيرىـ في التشريع الجزائرم اإلنترنت 

مدير جياز الصحافة اإللكترونية، ، المدير مسئوؿ النشرية جنائياتقكـ مسؤكلية كؿ  مف ك 
في المكاد الكاردة عف أفعاؿ غيرىـ  مدير خدمة االتصاؿ السمعي البصري أو عبر اإلنترنت

 
 
 
 
 

                                                 
ف كاف ىذا النكع مف اإلشراؼ فيو نكع مف التكمي  1  ؼعمميا يعتبر فرض اإلشراؼ الفعمي عمى رئيس التحرير كا 

الشبو مستحيؿ إال أن و مبرر باسـ المصمحة العامة، ألف  فيو حماية لسمعة المكاطف كحرمة حياتو 
 االعتداء. الخاصة مف كؿ  

األساس القانكني لممسؤكلية الجنائية لرئيس التحرير عف الجرائـ التي تقع بطريؽ رمضاف، )مدحت(، أنظر:  
 . 83دار النيضة العربية، دت، ص  الصحؼ، دط، القاىرة، مصر،

دار النيضة  ، مصر،1982، الطبعة القسـ العاـ ،شرح قانكف العقكبات حسني، )محمود نجيب(،أنظر:  2
 .814، ص 1982العربية، 

 .205ص ، المرجع السابؽ زكي، )عبلء(،أنظر:  
  .350المرجع السابؽ، ص  حسني، )محمود نجيب(،أنظر:  3

انقطاع السبب ية بعد قياميا كذلؾ إذا ما طرأ عمى سيرىا أمر يأتي كعامؿ جديد  كليس ىناؾ ما يمنع مف
ت إرادة مجرم ة بيف مسمؾ الشخص الممتنع كبيف غير متكقع بيف الفعؿ كالنتيجة اإلجرامية، إذا تدخم  

 النتيجة اإلجرامية.
 .178، المرجع السابؽ، صاليمشري، )محمود عثماف(أنظر:  

 .88المرجع السابؽ، ص  )مدحت(،رمضاف، كانظر: أيضا 
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المكاد  تحت الباب التاسع المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط اإلعبلمي، فضبل عف
 رم:التالية مف قانكف العقكبات الجزائ

ومدير  مدير النشريةحسب ىذه المادة عقكبة الغرامة قد تطاؿ  ،المعدل ة مكرر144المادة 
أك كالمؤلؼ  جياز الصحافة اإللكترونية، مدير خدمة االتصاؿ السمعي البصري أو عبر اإلنترنت

إذا أساء ىذا األخير إلى رئيس الجميكرية بعبارات تتضمف اإلىانة أك السب  أك صاحب الخبر 
سواء كاف ذلؾ عف طريؽ الكتابة أو قذؼ سكاء كاف ذلؾ عف طريؽ الكتابة أك الرسـ بقكليا "...ال

الرسـ أو التصريح أو بأّية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيمة إلكترونية أو معموماتية 
 أو إعبلمية أخرى.". 

مدير خدمة االتصاؿ مدير جياز الصحافة اإللكترونية، ك المدير مسؤوؿ النشريةكقد يككف 
 02مكرر  144المادة محبل لممسائمة عف فعؿ الغير حسب  السمعي البصري أو عبر اإلنترنت

مف ؽ ع، الجديدة إذا حدثت ىناؾ إساءة لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أك أحد األنبياء أك استيزاء 
أو التصريح أو أّية سواء عف طريؽ الكتابة أو الرسـ بقكؿ المادة " ... كاـ الديف المعركفةبأح

  وسيمة أخرى"،

مدير جياز كأم ا عف مكقؼ القضاء الجزائرم مف المسؤكلية الجزائية لممدير مسئكؿ النشرية 
عف أعماؿ  الصحافة اإللكترونية، مدير خدمة االتصاؿ السمعي البصري أو عبر اإلنترنت

الجنائية كشخصية العقكبة  ، فنبلحظ تحفظو فبل يتجرأ عمى تطكيع مبدأ شخصية المسؤكليةتابعييـ
الذم ال يتص ؼ بالجمكد كالسطحية بحسب المستجدات العممية، ففي تقديرنا القضاء الجزائرم يأخذ 
بحرفية المبادئ التي تحكـ الجريمة بخصكص القضايا المعركضة عمية، بالرغـ مف أف  المشرع 

 .1فقوالجزائرم عب ر عنيا بأسمكب كاسع كمرف كترؾ ميمة تعريفيا إلى ال

 
 
 
 
 

                                                 
(، دط، الجزائر، الجزء األوؿأزمة الكضكح في القانكف الجزائرم كالقانكف المقارف، ) محجودة، )أحمد(،أنظر:   1

 . 539دار ىكمة، دت، ص 
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 الفرع الثاني

 في التشريع الفرنسيلمدير النشر المسؤولية الجنائية 

الصادر في  897-86مف القانكف رقـ  المادة السادسةفي إطار القانكف الفرنسي أكجبت 
 نية مفاالفقرة الث "، كقد أشارتمدير لمنشرنشرة صحافة "  أف يككف لكؿ  ، 1986أكؿ أغسطس 

إلى أن و عندما يككف الشخص الطبيعي مستأجرا أك مالكا  86السادسة المعدلة بالقانكف رقـ  المادة
 .و يككف ىك مدير النشرلمؤسسة النشر فإن  

كذلؾ يككف مدير النشر مف يمتمؾ غالبية رأس الماؿ أك حقكؽ التصكيت، كفي الحاالت  
ية، أك رئيس مجمس اإلدارة في فىك الممثؿ القانكني لممؤسسة الصحاألخرل يككف رئيس التحرير 

 .1حالة الشركات المساىمة أك مدير عاـ الشركة

خضاع جرائـ النشر لقكاعد خاصة إيشترؾ المشرع الجزائرم مع المشرع الفرنسي في 
 تختمؼ عف القكاعد العامة لممسؤكلية الجنائية.

ة في ثم  كذلؾ رنسا، نصت بعض التشريعات صراحة عمى المسؤكلية عف فعؿ الغير ي ففف 
المتعمؽ  1881 يكليك 29مف القانكف الصادر في  42المادة  كما ىك الحاؿ في  ،مف الجرائـ
حكاـ ىذه المادة أكال تزاؿ  25/3/1952الصادر في  336المعدلة بالقانكف رقـ  بالصحافة

 .1984لسنة  937بالقانكف رقـ  1984ف رغـ تعديؿ قانكف الصحافة عاـ معمكال بيا حتى اآل

ارتكاب الجريمة  عندالجريمة  صمي فيأكفاعؿ ، كحدهتقع المسؤكلية عمى مدير النشر ف
مف خبلؿ الجريمة كقعت ذا إ الناشركيسأؿ  ،ك غيرىا مف المطبكعات الدكريةأالصحؼ بكاسطة 

 .المطبكعات غير الدكرية كالكتب
 
 
 
 
 

                                                 
، ) رسالة لمحصكؿ عمى درجة المسؤكلية الجنائية لرئيس التحرير حسونة، ) أحمد عبد الفتاح إبراىيـ(،أنظر:   1

 .17ص ، الدكتكراه في الحقكؽ، قسـ القانكف الجنائي، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، دت،(
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كدتو محكمة النقض الفرنسية أيا كىذا ما كاف حسف النية أك سيئع، ع المقالة أـ لـ يكق  سكاء كق  
بحسف النية لدل رئيس  لبلعتدادمف قانكف الصحافة الفرنسي  42حكاميا، كتشترط المادة أفي 

  .1التحرير أك المحرر أف يثبت انتفاء اإلىماؿ في جانبو

) فيما يتعمؽ مديرو النشريعد  فاعميف أصمييف، في الجرائـ التي تقع بكاسطة الصحافة، كعميو، 
، أك التحرير ميما كانت مينتيـ، أك مسمياتيـ كالمشترككف في إدارة النشر في بالنشرات الدورية(

  2.الحاالت الكاردة في الفقرة الثالثة مف المادة السادسة

ال فيتحم   المؤلفوفؿ يسأ ،فإف لـ يكجد ىؤالء  ؿ البائعكف كفاعميف أصمييف أك الطابعكف كا 
إذ تنعقد عمى  ،تتابعية المسؤكلية الجنائية عف ىذه الجرائـ كىيكالمكزعكف كالصقك اإلعبلنات 

فمت مف سبقو أفيعاقب أحدىـ إذا ما  ،أشخاص مختمفيف، ممف ساىمكا في النشر كذلؾ بالتتابع
يا منتقدة بالنظر إلى طبيعتيا ال تتغير إال كفقا لماىية مف المسؤكلية لغيابو، إال أن  في التتابع 

 ني، ال تبعا لكجكد أك غياب أشخاص ساىمكا في ىذا الفعؿ اإلجرامي.الفعؿ الذم أتاه الجا

ع مسؤكلية رئيس التحرير باعتباره فاعبل أصميا، بيد أف  المشر   أقر  إذ  ،فالقانكف الفرنسي
ازدكاجية المسؤكلية بيف المؤلؼ كرئيس التحرير بنظاـ المسؤكلية التتابعية، كالذم بالفرنسي يأخذ 

األشخاص الذيف يمكف أف تقع عمييـ المسؤكلية عمى نحك معيف، بحيث ال كفقا لو يتـ ترتيب 
 .3ةو في المسؤكليييسأؿ أم منيـ باعتباره فاعبل أصميا، إذا كجد غيره ممف يقدمو القانكف عم

 لجريمة النشر ىو النشر وحده، أف  المشر ع الفرنسي اعتبر أف  الفعؿ المككف  ،كمعنى ذلؾ
 43/1مف يقكـ بو ىك مدير النشر كحده كفاعؿ، أم ا المؤلؼ فمـ يكف سكل شريؾ لو ـ  حيث أف  

 
 
 
 
 

                                                 
 .122المرجع السابؽ، ص مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   1
2  Les Directeurs  publications ou éditeurs quelles que soient leurs profession ou leurs dénominations 

et dans les cas prévus au deuxième alinéa de larticle06,les codirecteurs de la publication. 
 .102المرجع السابؽ، ص حسونة، ) أحمد عبد الفتاح إبراىيـ(،أنظر:    3
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بالرغـ مف أف  األصؿ في جرائـ النشر أف  فاعميا ىك المحدث ليا  1مف قانكف الصحافة الفرنسية،
الذم يعزل إليو كقكعيا كىذا الكصؼ ينطبؽ عمى المؤلؼ كالناشر ألف  الجريمة تتألؼ مف فعؿ 

 . 2كمف فعؿ النشر التأليؼ

كفاعؿ أصمي، إذا كجد رئيس  المؤلؼيسأؿ في القانكف الفرنسي كتبعا لما سبؽ، ال 
رئيس التحرير  و قد مد  التحرير الذم مع كجكده ال يسأؿ المؤلؼ إال كشريؾ، عمى اعتبار أن  

 .3الجاني بسبلح لقتؿ المجني عميو يمد   ـ، فيككف مثمو تماما كمثؿ مفبالمقاؿ المؤث  

كقد عمد جانب مف الفقو، إلى تأسيس المسؤكلية الجنائية لرئيس التحرير، عمى نظرية 
الفاعؿ المعنكم، في حيف ذىب البعض اآلخر إلى تبنى فكرة الخطأ المفترض، بينما بناىا فريؽ 

 .4ثالث، عمى الخطأ الشخصي كأسسيا جانب أخير عمى القصد الجنائي المفترض

جممة مف ىذه النظريات قد تعرضت لسياـ النقد، إذ مف جانب تعجز فكرة الفاعؿ  إال أف  
كما أف  افتراض اإلثـ الجنائي سكاء في صكرة الخطأ غير  ،المعضمةالمعنكم عف طرح حؿ ليذه 
، كينجـ عف يقـو عمى قرينة تتنافى مع األصؿ في المتيـ البراءةالعمدم أك القصد الجنائي 

أف يتحمؿ المسؤكلية الجنائية  حسبيـ، في مكاجية رئيس التحرير أ الشخصيالخطاستمزاـ تحقؽ 
 .5عف الجريمة تستقؿ عف تمؾ التي تقع بطريؽ النشر كالتي تعد عمدية بطبيعتيا

 
 
 
 
 

                                                 
 .124، 123المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   1
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فقرتو األكلى عمى  121المادة  قانكف العقكبات الفرنسي الجديد قد أكد في ف  خاصة كأ 
 مما دفع بالبعض إلى االعتقاد بأف   "1،فعمو الشخصيال يسأؿ الشخص جنائيا، إال عف و:" أن  

 نظرية المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير مف محفكظات التاريخ.

حسف  كأحكاميا عمى عدـ االعتداد بعدـ التكقيع أت محكمة النقض الفرنسية في كد  أقد ك  
رئيسة التحرير  بإدانةيدت حكـ االستئناؼ الصادر أـ ليا حك ففي ،النية لدفع المسؤكلية الجنائية

 ،سيا تنطكم عمى قذؼ بالمدعيف بالحؽ المدنيأحدل الصحؼ لنشر مقالتيف بالصحيفة التي تر إ
 ، مما يترتب عميوباإلشراؼ كالرقابةرئيسة التحرير يقع عمييا التزاـ  ككفلى إتأييدىا ىذا  أرجعتك 

 42لممادة طيقا بالصحيفة ما ينشر  عمى كؿ  -حسف نيتيادكف اعتبار ل -مساءلتيا بصفتيا فاعمة
 .2اعد فاعبل رئيسكمف ثـ ت 7/1881/ 29صحافة الصادر مف قانكف ال

مسؤكلية رئيس التحرير عف جنح كاؼ لنفي نية كسبب الالقضاء بحسف كعميو لـ يأخذ 
ن ما تطمب   .  انتفاء اإلىماؿإلى جانب ذلؾ الصحافة العمدية كا 

في  ثبوت اإلىماؿمجرد فالقضاء ال يقرر مسؤكلية رئيس التحرير بصكرة تمقائية، كبالمقابؿ 
القكاعد العامة  كىك ما يخالؼ يةنشر العمدالعف جرائـ كاؼ لمساءلتو حؽ رئيس التحرير 

إثبات عدـ الفرصة بلو  كيتيح ،الجرائـ العمديةفي تكافر القصد الجنائي تتطمب كالتي لممسؤكلية 
 تو.مسؤكليـ كقكع الجريمة بصحيفتو لدفع رغكجكد االىماؿ لديو 

فيناؾ حكـ استندت فيو محكمة النقض إلدانة رئيس التحرير بتأييد حكـ االستئناؼ  
بكاجبو في الرقابة كاإلشراؼ  وقيامفي  ؿاىمإكجكد لالصادر بمعاقبة رئيس تحرير إحدل الصحؼ 

فاعبل فيعد  ،29/07/1881مف ؽ الصحافة  42ما ينشر بالصحيفة كفقا لممادة  كفحص كؿ  

 
 
 
 
 

                                                 
كالمعمكؿ بو  1992تعميؽ عمى قانكف العقكبات الفرنسي الجديد، الصادر سنة  كامؿ، )شريؼ سيد(،أنظر:   1

 . 85، 84، 83، المرجع السابؽ، ص القسـ العاـ، 1994منذ أكؿ مارس 
 .  122المرجع السابؽ، ص  مطحنة،  )خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   2
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لمسؤكلية الجنائية لرئيس التحرير لنفي كدفع ا كاؼ القضاء بحسف النية كسببيأخذ كلـ  1،رئيسيا
 . 2انتفاء اإلىماؿ بؿ تطمبعف جنح صحافة عمدية 
لجزائرم في اتقارب بيف سياسة القانكف الفرنسي مع القانكف كجكد عدـ ل ،نخمص مما سبؽ

حالة ارتكاب الجريمة عف طريؽ النشر، فرغـ معاقبة كبل التشريعاف رئيس التحرير عف جرائـ 
كالتي تستكجب رقابتو  صفة المتبوع الوظيفيةلى إاستنادا  ،سوء النيةالنشر العمدية دكف تطمب 

قرار المسؤكلية التتابعية في حالة إيما يختمفاف في ن  أ إال ،صحيفتوما ينشر في  كمبلحظتو لكؿ  
فاعؿ أصمي لمجريمة ؿ كيسأ عدـ استطاعة العدالة معرفة رئيس التحرير كمؤلؼ الكتابة حيث

ؿ البائع كالمكزع كالبلصؽ عند المشرع الفرنسي دكف ابع كفي حالة تعذر ذلؾ يسأالمستكرد كالط
 الجزائرم.المشرع 
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 الثانيالمبحث 

  في التشريع الجزائري الغير فعؿ عف الجنائية ممسؤوليةلالفقيي والقضائي الفمسفي، التأصيؿ 

كالعقكبة المقررة لمجريمة ال تمحؽ  شخصيةالمسؤكلية الجنائية القاعدة العامة أف إذا كانت 
المسؤكلية الجنائية عف يؿ تتعارض ف 2،كشريؾليا أك ساىـ فييا  فاعبلكاف أسكاء 1بغير مرتكبيا،

مع شخصية  الكثير مف الجدؿ بيف الفقياءأثارت  ،كنظرية ضمف القانكف الجنائي فعؿ الغير
ال يتعدل ككنو مجرد تسمية ظاىرم األمر  العقكبة باعتباره المبدأ العاـ الذم يحكـ الجريمة؟ أـ أف  

 ال تشكؿ أم استثناء أك خركج عف ىذا المبدأ؟

 اإلجابة عف التساؤؿكفي محاكلة منيـ الفقو كالقضاء مف  كبل   أف  كتجدر اإلشارة إلى 
لمسؤكلية الجنائية عميو افة األساس الذم تنبني لمعر تفسيرات جممة مف التكصمكا إلى  3،المطركح

الرأم السائد مسؤكلية فاعتبرىا  إلى اتجاىيف متناقضيف:  كا في ذلؾكقد انقسم 4،عف فعؿ الغير
الشخص يسأؿ فييا عف خطئو ألف   عمى مبدأ شخصية العقكبةليس فييا ما يشكؿ خركجا عادية 

ذىب في حيف فيي مسؤكلية جنائية عف فعؿ الغير ظاىريا فقط، ، خطأ غيرهعف الشخصي كليس 
الشخص  ألف  األحكاـ العامة لممسؤكلية الجنائية العادية مسؤكلية ال تتبلءـ ك يا لى أن  الرأم اآلخر إ

نما عف خطأ غير  فيي مسؤكلية جنائية عف فعؿ الغير  ه،ال يسأؿ فييا عف خطئو الشخصي كا 
 .5انتياكا لمبدأ شخصية العقكباتكبالتالي تعد بمعناىا الحرفي 
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كقبؿ التطرؽ ألساس المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير البد مف الكقكؼ عمى  كتبعا لذلؾ،
 كراء إقرار ىذه المسؤكلية كالتي تتمثؿ في: الحكمة

ىك حرص التشريعات عمى تكجيو أفضؿ  تطبيؽ ىذا النكع مف المسؤكليةالعمة كراء ف  أ  
جعؿ العقاب فعاال، لككنو ال يحقؽ أم ردع  إذا ب كتكفير حماية كاممة لمنظاـ العاـلقكاعد العقاب، 

بؿ يجب أف تمحؽ مرتكب الجريمة أك مف كا، مرتكب الجريمة فاعبل كاف أك شريعمى كاف قاصرا 
باعتبار أف  الغير ره سكاء كاف مباشرا أك غير مباشر، ساىـ في ارتكابيا بصرؼ النظر عف دك 

في  ،الذم أخرج الجريمة إلى الكجكد يعد ضحية الظركؼ التي حممتو إلى القياـ بيذا الفعؿ المجـر
خير معناه بقاء الظركؼ معاقبة ىذا األركؼ شخص آخر، فعدـ حيف يجب أف يسأؿ عف ىذه الظ

 .1التي تيدد المجتمع مع إمكانية تأثيرىا عمى الغير كدفعيـ لمجريمة مجددا

مف لو سمطة االشراؼ كالرقابة ك المسؤوؿ الحقيقيفبل بد مف تكقيع العقاب عمى  ،كعميو
ؽ الرقابة تكثيلى لدفعو إ  ،ديده بتسميط العقاب عميوعمى سمكؾ مرتكب الجريمة مف خبلؿ تي

ـ مع القكانيف ظركؼ العمؿ عمى نحك يتبلء كمف في كسعو تنظيـ ليحكؿ دكف كقكع الجريمة،
 .2المصمحة في ىذا السمكؾصاحب كالتنظيمات لمحيمكلة دكف ارتكاب الجريمة ىك 

 المستخدميف،ك  العماؿبيف أرباب العمؿ إلى الكساطة يمجأ النظاـ الرأسمالي، تطكر كمع  
كلك كاف ذلؾ مخالؼ عند كقكع الجريمة مف التابع عمى عاتقيـ المسؤكلية الجنائية  فيجب إقرار

يييئكف ك باعتبار أن يـ أصحاب السمطة يمتمككف الثركة  ،ك المبلؾأرباب العمؿ أألكامر كتعميمات 
مر المعاقب عميو بيف األ أم كجكد عبلقة كطيدة  ،الظركؼ كالكسائؿ المناسبة الرتكاب الجريمة

 مف تفترض مسؤكليتو.كبيف 
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الكبيرة التي تفرضيا القكانيف االقتصادية الحديثة تفقد أثرىا في المالية بؿ إف  الغرامات 
كبالمقابؿ  ،الكفاء بقيمتياالعامؿ و ليس بمقدكر خاصة أن   ،المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيرغياب 

 المرتكبة مف قبؿ تابعيو، فيقتضي  العمؿ كفي معظـ الحاالت مف المخالفات  صاحبقد يستفيد 
 .1الجريمة عند اكتشافيا تحممو تبعةكقكاعد العدالة   المنطؽ

 صاحب عمى عاتؽالجنائية لضركرة إقرار المسؤكلية تقتضي ا ،فبناء عمى ما سبؽ
بااللتزامات  لئلشراؼ كالرقابة الخاضع إخبلؿ التابع عندالسمكؾ المخالؼ  المصمحة الحقيقة في

 .الكاجب اتباعيا كنيةالقان

تكقيع العقاب عمى بؿ أصبح أمرا غير كافيا الجريمة ارتكبت  التي فتكقيع العقاب عمى اليد
مف  كالمستفيدحقيقية المصمحة الصاحب ، فضبل عف اارتكابيك سيمت أكحت بيا أتي الرأس ال
يف االقتصادية فضبل عف أف  المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير كخاصة في مجاؿ القكان 2،ارتكابيا

حاب العمؿ بالمسؤكلية ص، مف خبلؿ تيديد أليا دكر كبير في الحد مف تفاقـ الجريمة االقتصادية
لى اتخاذ التدابير إمف قبؿ مستخدمييـ مما يدفعيـ  ةالتصرفات االجرامية المرتكب الجزائية عف

  .3البلزمة لمنع كقكعيا

عمينا تقسيـ ىذا  يتعيفعمة كراء إقرار المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير التطرؽ لمبعد أف 
 :ثبلثة مطالبالمبحث إلى 

 رلممسؤولية الجنائية عف فعؿ الغيالمطمب األوؿ: األساس الفمسفي 

 عمى أساس الخطأ الشخصي رلمسؤولية الجنائية عف فعؿ الغيالمطمب الثاني:  ا

 
 
 
 
 

                                                 

 .36المرجع السابؽ، ص صالح، ) نائؿ عبد الرحماف(، أنظر:   1
 8الى  6المرجع السابؽ، ص مف مطحنة، ) خالد السيد عبدالحميد(، أنظر:   2
 .36المرجع السابؽ، ص صالح، ) نائؿ عبد الرحماف(، أنظر:  3
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  مسؤولية الجنائية عف فعؿ الغيرلماألساس الموضوعي المطمب الثالث: 

مبينيف النظريات التي تقيـ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير عمى أساس مف الخطأ الشخصي 
 كالنظريات التي ال تقيـ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير عمى أساس مف الخطأ الشخصي.

 األوؿالمطمب 

 رلممسؤولية الجنائية عف فعؿ الغياألساس الفمسفي 

اعتمد جانب مف الفقو في تفسيره لنظرية المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير عمى مبدأ 
 ليذا النكع مف المسؤكلية. األساس الفمسفيؿ الذم يمث  السببية، 

عف النتائج التي تحدث في العالـ اإلنساف كي يسأؿ  ـ بو قانكنا، أف  فإذا كاف مف المسم  
إحداثيا بسمككو فبل يكفي أف يككف الجاني ىك مرتكب الخارجي، البد كأف يككف قد تسبب في 

ن   مساءلة الشخص عف كاقعة إجرامية  لؾ ألف  ذ 1،ما النتائج الخارجية الناشئة عنوالسمكؾ المادم كا 
تو عنيا عمى الرغـ مف عدـ تدخؿ ذه الرابطة المادية بينيا كبيف نشاطو يعني مؤاخىذقياـ بغير 

  2ز.ائنشاطو في إحداثيا كىك أمر غير ج

كأساس لتقريره لممسؤكلية الجنائية  بمبدأ رابطة السببيةع الجزائرم إلى أم مدل أخذ المشر  ف
لنسبة نتيجة إجرامية  السببيةمتى قامت رابطة  ير في النصكص القانكنية العقابيةعف فعؿ الغ

عف فعؿ ىذا الغير كالمتمثؿ في االمتناع عف القياـ  المسئكؿتحققت ماديا بفعؿ الغير إلى سمكؾ 
 بكاجب قانكني يقضي بمنعيا؟

 
 
 
 
 

                                                 
رسالة مقدمة لنيؿ ، )دراسة مقارنة"، "المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير عسكر، ) محمد زكي أحمد(،أنظر:   1

 .186دت(، ص   مصر، في الحقكؽ، كمية الحقكؽ، جامعة عيف شمس، درجة الدكتكراه
، المسؤكلية الجنائية في قانكني العقكبات كاإلجراءات الجزائية، الدناصوري، )عز الديف (، وآخروفأنظر:   2

 .13، المرجع السابؽ، ص (المجمد األوؿ)
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 بتفسير المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير عمى ضكء ىذا المبدأ قـك مف خبلؿ ىذا المطمبسن
نصكص التطبيقية العقابية لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ لم(، ثـ بعد ذلؾ سنتطرؽ األكؿ) الفرع 

  ) الفرع الثاني(. تنبني عمى أساس مبدأ السببيةالغير  التي 

 األوؿالفرع 

 تفسير المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير وفقا لمبدأ السببية 

المسؤكلية عف فعؿ  معيار عبلقة السببية المادية،مضمكف فكرة السببية،  نتناكؿ في ىذا الفرع
 الغير كفقا لمبدأ السببية عمى التكالي.

 السببيةفكرة مضموف الفقرة األولى: 

كضع تفسير ألساس المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير استنادا لمبدأ  نتمكف مف حتى 
 السببية.بفكرة السببية، البد مف تكضيح المقصكد 

الصمة التي تربط ما بيف الفعؿ " عمى أّنيا Lien de causalitéؼ عبلقة السببية فتعرّ 
أم صمة بيف السمكؾ الذم 1".ي أدى إلى حدوث النتيجةارتكاب الفعؿ ىو الذ جة، وتثبت أفّ والنتي

أك تمؾ العبلقة القائمة بيف  2."نتيجةكالحدث الذم يعترؼ بو القانكف "  سببا"يعترؼ بو القانكف "
 3.السمكؾ كالنتيجة كالتي بمقتضاىا يمكف إسناد الثانية ماديا إلى األكلى

 
 
 
 
 

                                                 
دراسة عممية في ضوء أحكاـ رابطة السببية في الجرائـ العمدية كغير العمدية، " فودة، )عبد الحكـ(،أنظر:   1

، ص 1997دار الفكر الجامعي،  ،اإلسكندرية-شارع سكتير 30 ،  دط،الفقو وقضاء النقض"
08  . 

 .75المرجع السابؽ، ص البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحماف (،أنظر:   2
 .181السابؽ، ص المرجع  طو، )محمود أحمد(،أنظر:   3
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  2."مف أمور الحياة إلى مصدرىاإسناد أي أمر "ىي  1،السببية

نسبة النتيجة اإلجرامية إلى فعؿ معيف ومف ثـ نسبة ىذا الفعؿ ىك:"  الجنائيواإلسناد  
 اإلسناد في النطاؽ الجنائي3"،إلى إرادة فاعؿ معيف لقدرتو عمى االختيار مع قياـ دليؿ عمى ذلؾ

 4.نكعيف: مادم كمعنكم

بسط المفرد في أ ، كىذا ىك اإلسناد5يقتضي نسبة الجريمة إلى فاعؿ معيف فاإلسناد المادي
صكره، كما يقتضي نسبة نتيجة ما إلى فعؿ ما باإلضافة إلى نسبة ىذا الفعؿ إلى فاعؿ معيف 

 يماو يتطمب فيألن   ،ال يخرج في الحالتيف معا مف دائرة اإلسناد المادمك 6 ،كىذا ىك اإلسناد المزدكج
العمة بالمعمكؿ بيف نشاط إجرامي كما أسفر عنو مف نتائج يراد العقاب  أكتكافر رابطة السببية 

 .7عمييا

 
 
 
 
 

                                                 
فيك يشمؿ اإلسناد  ،اإلسناد الجنائي كعبلقة السببية مصطمحاف متمايزاف، فاألكؿ أكسع مدلكال كنطاقا مف الثاني  1

المادم الذم ىك تعبير عف عبلقة السببية كما يشمؿ اإلسناد المعنكم أيضا، كما أف  نطاقو يشمؿ 
 ية الذم ينحصر نطاقيا في القكاعد المكضكعية.القكاعد المكضكعية كالشكمية عمى خبلؼ رابطة السبب

 . 79،80المرجع السابؽ، ص  البريفكاني،) دلشاد عبد الرحماف (،أنظر:  
 .190المرجع السابؽ، ص عسكر، )محمد زكي أحمد(،أنظر:  2
 .  26المرجع السابؽ، ص  البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحماف (،أنظر:   3
لمجمد ا)، المسؤكلية الجنائية في قانكني العقكبات كاإلجراءات الجزائية، الديف( وآخروفالدناصوري، )عز أنظر:  4

 ، 13، المرجع السابؽ، ص (األوؿ
 .8المرجع السابؽ، ص  فودة، )عبد الحكـ(،كأيضا 

 .31المرجع السابؽ، ص  البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحماف (،ككذلؾ أنظر:  
 .08المرجع السابؽ، ص  فودة، )عبد الحكـ(،أنظر:   5
 .33المرجع السابؽ، ص  البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحماف (،أنظر:  6
 .190المرجع السابؽ، ص عسكر، ) محمد زكي أحمد(،أنظر:   7
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فيك مرىكف  1"نسبة الفعؿ إلى إرادة الجاني لقدرتو عمى االختيار"، فيو ا اإلسناد المعنويأمّ 
أم  2،بأف يككف الجاني قد أحدث الكاقعة اإلجرامية كىك متمتع باألىمية الجنائية ،أخرلمف ناحية 
ىماؿ.أحدثيا إم      3ا عف عمد أك عف خطأ كا 

بنكعو مادم كمعنكم معا مف عناصر المسؤكلية ال تقكـ ليا بغيرىما  الجنائي واإلسناد
سكاء كاف مفردا أك مزدكجا  ،دكف غيره اإلسناد الماديالذم يعنينا ىنا ىك  اإلسنادكلكف  4،قائمة

   5في المألكؼ مف لغة الفقو كالقضاء. لفظة السببيةكىذا الذم تشير إليو 

يي حمقة االتصاؿ بيف ف  الركف المادم لمجريمة، ىك مجاؿ عبلقة السببيةففيما يتعمؽ ب
فيي صمة بيف ظاىرتيف ماديتيف،  6،المادمعنصر مف عناصر الركف ك الفعؿ كالنتيجة اإلجرامية، 

مف غير ك 7 ،كليست عمى صمة بالركف المعنكم لمجريمة السببية ذات طبيعة ماديةفعبلقة 
 8خر ال دكر ليا فيو.يا إلى ركف آالمتصكر انتمائ

 
 
 
 
 

                                                 
 .36المرجع السابؽ، ص البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحماف (،أنظر:   1
 .09المرجع السابؽ، ص  فودة، )عبد الحكـ(،أنظر:   2
، المسؤكلية الجنائية في قانكني العقكبات كاإلجراءات الجزائية، الدناصوري، )عز الديف(، وآخروفأنظر:   3

 .13، المرجع السابؽ، ص(المجمد األوؿ)
 .190المرجع السابؽ، ص عسكر، )محمد زكي أحمد(،كأنظر كذلؾ:  

 .31المرجع السابؽ، ص  البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحماف (،أنظر:   4
 .191المرجع السابؽ، ص عسكر، )محمد زكي أحمد(،أنظر:  5
 .20المرجع السابؽ، ص  فودة، )عبد الحكـ(،أنظر:   6
 .75،76المرجع السابؽ، ص  البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحماف (،أنظر:   7

، فاألكلى تعبر عف العبلقة بيف سمكؾ الجاني كما السببية النفسيةتختمؼ عف رابطة  السببية الماديةرابطة   8
ا الثانية فيي تعبير عف الحالة النفسية لمجاني  تحقؽ مف نتائج بحيث تسمح بنسبتيا ماديا إلى الجاني، أم 
كالتي تصاحب السمكؾ بحيث تسمح بنسبة الكاقعة المحققة نفسيا إلى الجاني، كىذه الرابطة النفسية 

مجريمة، بينما الرابطة المادية يككف مكضعيا الركف المادم لمجريمة، كمف أجؿ مكضعيا الركف المعنكم ل
ذلؾ فإف  البحث في الرابطة المادية بيف السمكؾ اإلنساني كالنتائج المحققة يسبؽ دائما البحث في الرابطة 
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أـ  رابطة قانونيةتعد السببية  ىؿفيمكننا التساؤؿ ىنا:  لعبلقة السببية الطبيعة القانونيةأم ا عف 
 ؟ال يتدخؿ المشرع في تنظيميا محضة رابطة فمسفيةيا أن  

تناكؿ البحث فييا الكثير مف المفكريف  ،فمسفية أصميا رابطةالسببية في  ال شؾ أف  
كيجب عمى  عمـ عمى صكرة كاحدة ال تتغير، تقابؿ في كؿ  كالفبلسفة فضبل عف رجاؿ القانكف، 

 .1كمتطمبات الفرعالمعرفة أف يتناكؿ السببية كفؽ مقتضيات مف فرع  كؿ  

عبلقة السببية، تستمد مف النظرية الفمسفية أساسيا المنطقي، كعناصر لم فالفكرة القانونية
ىك استحالة أف تنسب السببية إلى عامؿ  2،معيار عبلقة السببية في الفمسفةكقد كاف  ،بحثيا

ن   بحيث ينتج مف ذلؾ امف كالتفاعؿ، ما تنسب إلى مجمكعة مف العكامؿ يتحقؽ بينيا التض  كحيد كا 
أىمية دراسة النظرية الفمسفية لعبلقة كبذلؾ تتضح  القكة الفعالة المفضية إلى حدكث النتيجة

ي إلييا أف يرتبط بالغاية التي يرم يجبمجاؿ البحث في عبلقة السببية المادية  إال أف   ،3السببية
عمى ، بالظكاىر القانكنية فعندما يتعمؽ األمر الباحث في إطار فرع المعرفة الذم ينتمي إليو،

كف ليا الركف المادم لمجريمة إبراز العناصر كالصفات الخاصة برابطة السببية حتى تك في الباحث
  .4يا عمييا المشرعيفالقيمة القانكنية التي يض

                                                                                                                                              

جة المادية المعنكية أك النفسية، كيترتب عمى ذلؾ أن و ال يتصكر كجكد رابطة نفسية بيف الجاني كالنتي=
 المحققة دكف تكافر الرابطة المادية بيف السمكؾ كالنتيجة.

 .193،191المرجع السابؽ، ص عسكر، )محمد زكي أحمد(،نقبل عف  
 .19المرجع السابؽ، ص  فودة، )عبد الحكـ(،أنظر:   1
يجابية والسمبية" أي المجموعة الكاممة لمعوامؿ االيعر ؼ جكف ستيكارت مؿ الفيمسكؼ االنجميزم السبب بأن و "  2

أك ىك مجمكعة مف الظركؼ الخارجية التي أدت   ـ"مجموعة الوقائع المتنوعة عمى نحو ضروري الز
 إلى تحقيؽ النتيجة الضارة.

 .194المرجع السابؽ، ص  عسكر، )محمد زكي أحمد(،أنظر: 
 .20المرجع السابؽ، ص  فودة، )عبد الحكـ(،أنظر:   3
 .20المرجع السابؽ، ص  الحكـ(،فودة، )عبد أنظر:   4
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ال تثير السببية بيف نشاط الجاني كالنتيجة المعاقب عمييا أية صعكبة إذا كاف ىذا النشاط ك 
  2،تصبح مشكمة معقدة إذا تراكحت السببية بيف الكجكد كعدموقد ك  1،الكحيد لياىك المصدر 

 . 3في إحداث النتيجة المعاقب عمييا غير() فعؿ العكامؿ أجنبية ؿلتدخ  

خؿ عكامؿ أجنبية تشترؾ مع فعؿ اتدلمشكمة قكاميا الممكنة ىي الحمكؿ القانكنية فما 
 الجزائرم في األحكاـ العامة؟ المشرع ليا  كىؿ تعرض   الجاني في إحداث النتيجة؟

 مكضكعي الجرائـ التي تيمنا ىنا ىي التي تظير فييا السببية كعنصر مف الكاضح أف  
يا تتطمب إسنادا مزدكجا، إسناد الفعؿ المادم إلى ألن   4قائما بذاتو، كمستقبل عف الفعؿ المادم،

سناد النتيجة إلى نفس ىذا الفعؿ دكف غيره مف   عكامؿ كمؤثرات.فاعمو،  كا 

، كقد جرل 5السببيةمشكمة ال تتعرض القكانيف في العادة إلى تحديد عبلقة السببية كمنو 
كيمكف االستدالؿ عمييا في ؽ فمـ يذكر شيئا عنيا في األحكاـ العامة  ،عمى ذلؾ المشرع الجزائرم

القانكف اإليطالي الصادر سنة كصراحة  تطرقت لتحديدىاالتشريعات ىناؾ مف  إال أف  إ ج ج، 
 يعاقب الشخص عمى الو لؾ مف خبلؿ النص بأن  عمى ما يفيد ذ 40/1المادة  فجاء في 1930

 
 
 
 
 

                                                 
 .181المرجع السابؽ، ص طو، )محمود أحمد(، أنظر:   1
 . 188المرجع السابؽ، ص  عسكر، ) محمد زكي أحمد(،كانظر:  
 .14المرجع السابؽ، ص  فودة، )عبد الحكـ(،أنظر:   2
 .188المرجع السابؽ، ص  عسكر، )محمد زكي أحمد(،أنظر:    3

اتصاؿ الضرر  عنصرا  مفترضا لفرطسمكؾ إجرامي، إال أن يا قد تككف أحيانا  الـز في كؿ  السبب ية عنصر   4
المباشر المعاقب عميو في ىذا السمكؾ بالفعؿ المادم، كما ىك الحاؿ في الجرائـ الشكمية، ألف  اإلسناد 

 فاعمو.المطمكب إثباتو في ىذا النكع  مف الجرائـ كفرد، ال يتطمب أكثر مف إسناد الفعؿ إلى 
 .189 ،188المرجع السابؽ، ص  عسكر، ) محمد زكي أحمد(، نقبل عف 

يطاليا ا  بخبلؼ بعض الدكؿ كألمانيا ك  ،لـ تمؽ مسألة البحث في مشكمة السببية اىتماما يذكر في فرنسا  5 نجمترا كا 
 .كسكيسرا

 .26،27، 24،25، 17المرجع السابؽ، ص فودة، )عبد الحكـ(،أنظر:  
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   .1نتيجة لفعمو أو امتناعوا كانت النتيجة الضارة التي يتوقؼ عمييا قياـ الجريمة الجريمة إال إذ

 السببية عبلقةفيمكف القكؿ بأف  ، دور عبلقة السببية في المسؤولية الجنائية كبخصكص 
و ال قياـ لمجريمة بغير ركف لقياـ المسؤكلية يعممو أن   نافاستنباط ،ال تقكـ المسؤكلية إال بو شرط
مكاجيتيا  جبلسببية مف األمكر الجكىرية التي يفبحث ا كعبلقة السببية عنصر ليذا الركف،مادم 
 .إلى جانب شركط أخرل تتطمبيا ىذا 2،نظر في مساءلة شخص عف جريمة ماديةعند ال

ما  كىذا عمى عكس 3،ال دكر لعبلقة السببية فييالقياـ الجريمة خرل متطمبة فثمة أركاف أ 
 4اإلدانةلمجريمة لخمطو بيف المعنكم دخاؿ رباط السببية في الركف الفقو الفرنسي مف إ إليواتجو 

Culpabilité 5كالسببيةCausalité  أىميتيا في الجرائـ الشكمية  عبلقة السببية ال تظير ، كبما أف
 
 
 
 
 

                                                 
 .18،17المرجع السابؽ، ص فودة، )عبد الحكـ(، أنظر:   1
 .19المرجع السابؽ، ص  فودة، )عبد الحكـ(،أنظر:   2
يا " نفت بعض اآلراء عف عبلقة السببية أف تككف شرطا أك عنصرا لممسؤكلية الجنائية كذىبت إلى كصفيا بأن    3

 الجنائية.مجرد نقطة بداية " لمبحث في تكافر شركط كعناصر المسؤكلية 
 كما بعدىا. 194،196المرجع السابؽ، ص  عسكر، ) محمد زكي أحمد(،أنظر:  

، المتعمؽ 185ص ،3، عدد 1992، المجمة القضائية، 22/05/1988، المؤرخ في 67370أنظر: القرار   4
 بسؤاؿ اإلدانة.

إلى  519، المرجع السابؽ، ص الجزء الثانياالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 
520 . 

، ىي الشرط األكؿ مف شركط اإلدانة إذ يقاؿ بأف  إرادة الفعؿكالسببية يتمثؿ في أف   ىناؾ فرؽ بيف اإلدانة  5
الشخص مدانا إذا تحركت إرادتو المميزة إلى تحقيؽ الفعؿ، كىك مدرؾ أك يستطيع أف يدرؾ النتيجة التي 
قد تترتب عف ىذا الفعؿ، أم أف  اإلدانة تختمؼ فيما إذا كانت الجريمة عمدية أك غير عمدية، ألن يا 

الشرط الجوىري ترتبط بنفسية الفاعؿ أم أف  اإلدانة ) ركف شخصي(، ىي تدخؿ في الركف المعنكم ك 
ا السببية شرط ضركرم لتككيف عناصر الجريمة. لمجزاء،  أم 

 .371ص  ،01، عدد2002، المجمة القضائية، 23/10/2001، المؤرخ في 270055أنظر: القرار رقـ 

 . 922إلى  919، الجزء الثالثئي، االجتياد الجزائرم في القضاء الجنا سايس، )جماؿ(،أنظر:  
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حيث يعاقب القانكف عمى نتيجة معينة مستقمة عف نشاط الجاني بحيث  ،1الجرائـ الماديةبعكس 
 .2يمكف أف تككف متسببة مف غيره

ىؿ ، كىنا يجدر بنا التساؤؿ مباشرةغير أك  السببية المادية مباشرةيمكف أف تككف ىذا ك 
  ؟تككف مباشرة أفيشترط في السببية المادية 

، 3لقد ابتعد الفقو كالقضاء حديثا عف التفرقة بيف السببية المباشرة كالسببية غير المباشرة
غير  أوسواء بطريؽ مباشر  4،يكوف الضرر نتيجة لفعؿ الفاعؿ أففيكفي لتوافر رابطة السببية 

                                                                                                                                              

 .275، ص 65، عدد 2010 ، نشرة القضاة،28/03/2000، المؤرخ في 241410أنظر: القرار 

 1633، المرجع السابؽ، ص مف الجزء الرابعاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر:  
 .1634إلى 

 .111، ص 02، عدد 1981، نشرة القضاة، 13/01/1981، المؤرخ في 24409أنظر: القرار رقـ 

 المتعمؽ بسؤاؿ اإلدانة. 

إلى  101، المرجع السابؽ، ص الجزء األوؿاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 
103. 

 .198،199المرجع السابؽ، ص  عسكر، )محمد زكي أحمد(،أنظر:  

 .76المرجع السابؽ، ص  بد الرحماف (،البريفكاني، ) دلشاد عأنظر:   1
 .19،11المرجع السابؽ، ص  فودة، )عبد الحكـ(،أنظر:   2
مف مصر كفرنسا إلى التفرقة بيف الجرائـ العمدية كغير العمدية مكتفيا  ذىب  بعض الفقو كالقضاء في كؿ     3

إذ ال يشترط كفقا ليذا االتجاه أف يككف نشاط الجاني  ،بالسببية غير المباشرة في الجرائـ غير العمدية
ن ما يكفي أف يككف ذلؾ النشاط قد حرؾ السببية المباشرة لمجريمة ، كقد ىك الذم أحدث النتيجة مباشرة، كا 

ف  فيو مجافاة لممنطؽ إذ ينجـ عنو اإلساءة لمميمؿ أكثر مف المتعمد فضبل أكجو انتقاد ليذا االتجاه ب
 مف ضابط السببية. عف أن و يكس ع

 . 184المرجع السابؽ، ص  طو، )محمود أحمد(،نقبل عف  
 .156إلى 147(، المرجع السابؽ، ص  البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحمافأنظر:  4
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تصرؼ الفاعؿ ىو  وطالما أفّ  ،2لوال وقوع الخطأماداـ الضرر ال يمكف تصور حدوثو  1مباشر
  .3السبب الرئيسي لمنتيجة الضارة

بعض الفقو كالقضاء مف التمييز بيف السببية المباشرة كغير  إليوكما ال نؤيد كذلؾ ما ذىب 
فيناؾ  ،المباشرة كضابط لمسببية، لما في االعتداد بالسببية المباشرة فقط تضييؽ لنطاؽ المسؤكلية

حد تسبب خطأ في إصابة أ–ت فيو بعدـ مساءلة سائؽ سيارة حكـ لمنقض الفرنسي قض
بعد إجراء عممية لو مستندة في ذلؾ إلى  نتيجة كفاة الشخص المصاب عف قتؿ خطأ -األشخاص

 ف  كنرل بأ ،اد بالسببية غير المباشرةاإلصابة لـ تكف السبب المباشر لمكفاة كقد انتقد االعتد أف  
   . 4نظرية المبلئمة تجمع بيف السببيف معا وىو ما يعرؼ بالسبب المبلئـ

 المادية عبلقة السببية معيارالفقرة الثانية: 

ف األساس الذم يعتبر بو الجاني مسئكال عف التي تبي   5،ىناؾ العديد مف نظريات السببية
ىـ النظريات في ىذا أل، سنستعرض فقط النتيجة التي حدثت عند تعدد العكامؿ التي أدت إلييا

 رغـ أف   مف أكثر النظريات ذيكعا، ف6تمؾ التي تأثر بيا الفقو أكالقضاء  التي استعاف بياالشأف 
 : نذكر الفقو لـ يستقر عمى نظرية كاحدة

 
 
 
 
 

                                                 
 .386المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر:   1
 .205، 204المرجع السابؽ، ص أحمد(، عسكر، )محمد زكيأنظر:    2

فيميؿ إلى التشدد في تحديدىا في  ،يمكف تمخيص مكقؼ القضاء الفرنسي بأنو يأخذ بمعيار السببية المباشرة  3
جرائـ القتؿ العمد، لشدة العقكبة المقررة لجريمة، أم ا بالنسبة لمضرب كالجرح فإنو يتساىؿ في شأنيا، بؿ 

 السببية المبلئمة. كيتساىؿ أكثر في جرائـ القتؿ كاإلصابة الخطأ فيقترب إلى معيار
 .27(، المرجع السابؽ، ص  البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحمافأنظر:  

 .185المرجع السابؽ، ص  طو، )محمود أحمد(،أنظر:   4
 ألمانيا ىي صاحبة الفضؿ في كضع ىذه النظريات.  5
 كما بعدىا. 24، المرجع السابؽ، ص ( البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحمافأنظر:  
 .68ص المرجع السابؽ،  بوسقيعة، ) احسف(،ر: أنظ 6



 الغير فعؿ عف الجنائية ممسؤكليةالتأصيؿ القانكني لالفصؿ األكؿ:               الباب األكؿ

  

120 

 

تتحقؽ  فحسبيا théorie de l’équivalence de causesنظرية تعادؿ األسباب 
أم  ،مؿه العكاقكة ىذكال تيـ  1،المختمفة التي تسبؽ مباشرة تحقيقيا العكامؿبتفاعؿ بيف النتيجة 

شرط مف الشركط التي  أمشرط يعتبر سببا فبل نستطيع استبعاد  كؿ  ف2 ،األسباببيف  تعادؿ مطمؽ
 .3تختفي معو النتيجة أفساعدت عمى كقكع الفعؿ دكف 

معيار استخبلص تكافر السببية مف عدمو بيف السمكؾ كالنتيجة ىك أف يككف السمكؾ ف
المرتكب قد دخؿ في لحظة مف المحظات بيف العكامؿ السابقة عمى تحقؽ النتيجة بحيث لكاله لما 

مرض صحي كاف المجني عميو كني إذا ساىمت معو عكامؿ طبيعية الجا فعؿ أف  أم كقعت، 
  .السببية تظؿ قائمة بيف ىذا الفعؿ كالنتيجةفعبلقة  يعاني منو

يترتب  فضفاضو إال أن   ،بساطة المعيار الذم أتت بورغـ نقد وقد تعرضت ىذه النظرية لم
ماال  إلىفالتسمسؿ السببي سيصؿ  ،كيتعارض مع قكاعد العدالة، 4عميو اتساع نطاؽ المسؤكلية

  .5غالبية الفقو كىذا رأمكالبد لممشرع التدخؿ لكضع حد لو باختيار نتيجة معينة يعتد بيا نياية 

البد أف تتصؿ  ،حسبيا حتى يسأؿ الجاني عف النتيجة اإلجراميةة السبب األقوى نظري
دوف  في حدوث النتيجة األقوىأك  الفعاؿأم  األساسيالسبب ىنا الذي يعد اتصاال مباشرا بفعمو 

ا العكامؿ األخرل فيي أم   ،كحدهفتككف نتاجا لنشاط الجاني  ،6السبب األدنى والسبب المتوسط

                                                                                                                                              
 

كفقا لفكرة السببية التي نادل بيا جكف ستيكارت مؿ كقد  السبب مجمكعة مف العكامؿ البلزمة لتحقيؽ النتيجة،  1
 أسست نظرية تعادؿ األسباب مف قبؿ الفقيو يكرم بناء عمى ىذه الفكرة.

  .207المرجع السابؽ، ص عسكر، )محمد زكي أحمد(، أنظر: 

 .36،33المرجع السابؽ، ص  فودة، )عبد الحكـ(،أنظر:   2
 .207المرجع السابؽ، ص أحمد(، عسكر، )محمد زكيأنظر:   3

 . 68المرجع السابؽ،  بوسقيعة، ) احسف(،أنظر: 
 . 35، 34، المرجع السابؽ، ص : فودة، )عبد الحكـ(أنظر 4 

 . 68المرجع السابؽ،  بوسقيعة، ) احسف(،أنظر: 
 .209المرجع السابؽ، ص  عسكر، )محمد زكي أحمد(،أنظر:   5
 .29المرجع السابؽ، ص  فودة، )عبد الحكـ(،أنظر:   6
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فإذا ما تداخمت عكامؿ أخرل كقد ربطت بيف سمككو كبيف النتيجة  ظركؼ ساعدت عمى تحققيا،
مألكفة الكقكع أك أثرىا  األخرلالنيائية فقد انقطعت رابطة السببية بينيا كلك كانت ىذه العكامؿ 

   1.غير مقطكع بو

نطاؽ كتفسح  أضيؽيا تحصر فرصة تحقؽ رابطة السببية في ن  أ ى ىذه النظرية،كيؤخذ عم
تحميؿ الجاني  إلى أيضا، كقد تكدم 2اإلجراميةالجاني مف المسؤكلية عف النتيجة  إلفبلتالمجاؿ 
قاتمة كلكف المصاب مات  اإلصابةكما لك كانت  ،مسؤكلية نتيجة التي تحدث قضاء كقدرا أحيانا

 . 3المستشفى إلىي حممتو بسبب غرؽ السيارة الت

الظرؼ ب إال القانكففبل يأخذ  ،الظرؼك السبببيف  ؽتفر  وىي النظرية التي  نظرية السبب المبلئـ
تقاس ك  4،فيعتبره سببا ليا حداثياالقدرة عمى إ بطبيعتو لؤلمور يممؾالذي وفقا لممجرى العادي 

  5.تحقيقيا الفعمي إلىمثؿ النتيجة المحققة كليس بالنظر  إلىأم بالنظر  ،ىذه الكفاءة بمعيار عاـ

سمكؾ كفقا لمظركؼ التي يؤثر لم اإلمكانيات الموضوعيةالسببية المبلئمة تقكـ عمى  أم أف  
القاضي يجب عمى يا تقكـ عمى التقدير السابؽ كليس البلحؽ فكمعنى أن   ،عمى تحقؽ النتيجة فييا

في الظركؼ العادية أك ف أف تتحقؽ كالجاني ليرل ما إذا كانت النتيجة يممكضع أف يضع نفسو 

 
 
 
 
 

                                                 
 .210المرجع السابؽ، ص عسكر، )محمد زكي أحمد(،أنظر:   1
 .32المرجع السابؽ، ص  فودة، )عبد الحكـ(،أنظر:   2
 .211المرجع السابؽ، ص  أحمد(،عسكر، )محمد زكي أنظر:   3
 .44،45المرجع السابؽ، ص فودة، )عبد الحكـ(، أنظر:   4
 . 212المرجع السابؽ، ص  عسكر، )محمد زكي أحمد(،أنظر:   5

 .68المرجع السابؽ،  بوسقيعة، ) احسف(،أنظر: 
 . 46، 45المرجع السابؽ، ص فودة، )عبد الحكـ(،كأنظر: أيضا 
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فإف السببية مف  لممجرى العادي لؤلمور ةتشكؿ مخالفجة بالنسبة لمسمكؾ يفإذا كانت النتال 
 . 1الناحية القانكنية تنتفي

الرجؿ المتكسط  أف  السببية تقـك بالرغـ مف عدـ تكقع الجاني لمنتائج المترتبة مف سمككو طالما ك 
فالسببية المبلئمة ال تكتفي بكجكد رابطة طبيعية بيف السمكؾ كالنتيجة،  ،كاف في مكنتو ىذا التكقع

ن    الموضوعية لتحقيؽ النتيجة اإلمكانياتيممؾ  أفتتطمب في السمكؾ مكاصفات خاصة كىي  ماكا 
 .2لؤلمكركفقا لممجرل العادم  متوقعةبحيث تبدك ىذه 

كانت  األحداثمسيرة  التي إذا تخمفت عف الكجكد فإف   جميع الظروؼىذه النظرية تستبعد 
كالمعيار  السبب المبلئـ لمنتيجةؿ فقط عمى الظركؼ التي تمث   يتبقأم  ستظؿ عمى ما ىي عميو

النتيجة إلحداث  ةالموضوعي ؿ عما إذا كاف ىذا السمكؾ لديو الكفاءةىنا التساؤ  3،لمناسبا
 ؟ في األحواؿ العادية أـ الاإلجرامية 

عبلقة السببية أصبغ عمى و ألن   ،رغـ االنتقادات التي طالتو 4يعتبر ىذا الرأم األكثر اعتداال
وتصمح  6،العقؿ كالمنطؽ القانكني يقبمونطاؽ بؿ كحصره في  ،ت تفتقدهالذم كان 5الطابع القانوني

 .  7وتصمح نظرية المبلئمة كضابط لمسببية في كافة أنواع الجرائـ العمدية وغير العمدية

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .46،45المرجع السابؽ، ص  الحكـ(،فودة، )عبد أنظر:   1

 .68المرجع السابؽ،  بوسقيعة، ) احسف(،أنظر:  2
 .213، 214المرجع السابؽ، ص  عسكر، )محمد زكي أحمد(،أنظر:   3

 .46المرجع السابؽ، ص فودة، )عبد الحكـ(،نظر: أيضا أ
 .182المرجع السابؽ، ص  طو، )محمود أحمد(،أنظر:    4
 كما بعدىا. 44المرجع السابؽ، ص  الحكـ(،فودة، )عبد أنظر:   5
 .216المرجع السابؽ، ص عسكر، ) محمد زكي أحمد(،أنظر:   6
 .49المرجع السابؽ، ص  فودة، )عبد الحكـ(،كأنظر: أيضا  
 .185المرجع السابؽ، ص طو، )محمود أحمد(، أنظر:    7
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 عف فعؿ الغير وفقا لمبدأ السببيةالجنائية المسؤولية الفقرة الثالثة: 

تحديد طبيعة الرابطة في  التي تنحصر السببيةمشكمة ىك  ،ما ييمنا في دراستنا ىذهإف  
ىذا عف فعؿ  المسئكؿحتى يمكف نسبة نتيجة تحققت ماديا بفعؿ الغير إلى سمكؾ  التي توجد

فمتى يمكف اعتبار النتيجة المحققة ماديا بفعؿ الغير ناشئة عف امتناع  ، االمتناعالغير المتمثؿ في 
 .تحققيا لتبلفيالقياـ بكاجبو القانكني  ،عف فعؿ الغير المسئكؿ

لمشكمة المسؤكلية الجنائية عف الحؿ الشامؿ كالحقيقي رابطة السببية اعتبر بعض الفقياء 
ألساس ىذه النظرية ال تعدك أف  لتفسيرات التي تـ التكصؿ إليياا ألف   1،بكؿ حاالتيا فعؿ الغير

   .لمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير دكف غيرىاا حاالت ت قد تصمح  لبعضإيضاحاتككف مجرد 

فيناؾ حاالت لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير تعجز النظرية القضائية عمى تفسير 
دوف وجود عبلقة فييا ىذا النكع مف المسؤكلية الجنائية تكلد اإلدانة فييا، كىي الحاالت التي ي

شخص مستقؿ كحالة ، 2، أك كجكد مراقب كمراقب الناجمة عف عقد العمؿ أك عبلقة األبكة التبعية
كمف األمثمة ، 3عرفو إطبلقاعقد كال ي معو بأميرتبط  ال  خر حر تمامانتيجة لفعؿ شخص آيداف 

  4نذكر: القضاء عمى ذلؾ التي عرفيا

عمى عقار الذم ألقاىا عمى مقره المتجمعة مف مياه األمطار  جالمالؾ، المنزع  -
ضطر إلى إلقائيا في الطريؽ العاـ، فالمسؤكلية ال تعكد لخكفو مف تأثيرىا اك جاره، كىذا األخير 
 .إلى المالؾ األعمىبؿ  ،مباشرة عف الجريمة كالمسئكؿإلى المالؾ البلحؽ 

 
 
 
 
 

                                                 
 Rouxىؤالء الفقياء نذكر الفقيو رك أىـ مف    1

 .217المرجع السابؽ، ص )محمد زكي أحمد(،عسكر، أنظر: 
 .285المرجع السابؽ، ص  العوجي، )مصطفى(،أنظر:    2
 .143المرجع السابؽ، ص البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحماف (،أنظر: مفيـك فعؿ الغير   3
 في القضاء الحديث. rouxىذيف المثاليف أشار إلييا الفقيو رك  4 

 .218،217المرجع السابؽ، ص أحمد(،عسكر، )محمد زكي أنظر:  
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مف ؽ ع ج، تعاقب  462كبخصكص ىذه الحالة نجد نص المادة  ،ففي التشريع الجزائرم
ألقى أك كضع في  مف كؿ  عمى ثبلثة أياـ عمى األكثر، بالغرامة مع جكاز تكقيع الحبس لمدة 

ة مكاد أخرل يؤدم سقكطيا إلى إحداث الطريؽ العمكمي أقذار أك كناسات أك مياىا قذرة أك أي  
فيؿ يمكف لمقاضي أف يسم ط ىذه العقكبة  ،1ضرر أك تتصاعد منيا ركائح ضارة بالصحة أك كريية

أخرل يؤدم سقكطيا إلى  أك كناسات أك مياىا قذرة أك أي ة مكادألقى أقذارا المالؾ الذم عمى 
كىذا عمى منازؿ أك مباني جاره   إحداث ضرر أك تتصاعد منيا ركائح ضارة بالصحة أك كريية،

األخير كلخكفو مف تأثيرىا اضطر إلى إلقائيا في الطريؽ العاـ باعتبار أف  المسؤكلية ال تعكد عمى 
 مى؟المالؾ البلحؽ كالمسئكؿ مباشرة عف الجريمة بؿ إلى المالؾ األع

بالغرامة  ،عاقبالتي تمف ؽ ع ج،  458نجيب عف ىذه الفرضية مف خبلؿ نص المادة 
ألقى أحجارا أك مف  كؿّ عاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أياـ عمى األكثر، عمى كيجكز أف ت

أجساما صمبة أخرل أك أقذارا عمى منازؿ أك مباني أك أسكار الغير أك في الحدائؽ أك في 
ألقى أو وضع في الطريؽ مف  كؿّ المشرع باستخدامو عبارة :"  ي تقديرنا أف  فف 2،األراضي المسكرة
..."، في  كّؿ مف ألقى، كاستخدـ عبارة "المعدلة 462المادة في  " ،أو كناسات االعمومي أقذار 

ب كجكد عبلقة سببية مادية مباشرة بيف الضرر أك النتيجة اإلجرامية كبيف سمكؾ تطم   ،458المادة 
 
 
 
 
 

                                                 

المخالفات المتعمقة بالطرؽ العمومية وبالصحة المعدل ة مف القسـ الثالث تحت عنكاف " 462المادة أنظر:   1 
دج، ويجوز أف يعاقب أيضا بالحبس  100إلى  30يعاقب بغرامة مف ، مف ؽ ع ج :"العمومية."

أو وضع في الطريؽ العمومي أقذار أو كناسات أو  لمدة ثبلثة أياـ عمى األكثر:.....كّؿ مف ألقى
مياىا قذرة أو أّية مواد أخرى يؤدي سقوطيا إلى إحداث ضرر أو تتصاعد منيا روائح ضارة بالصحة 

 أو كريية.".

دج  50إلى  20:" يعاقب بغرامة مف مف ؽ ع ج مف القسـ السادس، التي تنص عمى أن و  458أنظر: المادة  2
مف ألقى أحجارا أو أجساما  كؿّ  -3أيضا بالحبس لمدة خمسة أياـ عمى األكثر ....ويجوز أف يعاقب 

 صمبة أخرى أو أقذارا عمى منازؿ أو مباني أو أسوار الغير أو في الحدائؽ أو في األراضي المسورة.".
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مساءلة المالؾ األعمى في ىذه الحالة، كبالمقابؿ عاقب المشرع لمحديث عف  فبل مجاؿ ،الجاني
  .أك منازؿ  الغيرمباني و ألقى تمؾ المكاد عمى ألن   ،ع ج مف ؽ 458ىذا األخير حسب المادة 

المجني  تناكؿ ، فسبب  عف الدكاءعكضا زبكنا مادة خطرة  الذي أعطى بإىمالو الصيدلي -
كفي المجني ت يجراحعمؿ ؿ تدخ   استدعى ضركرةاألمر الذم  ،كـر في الرقبةظيكر مسـ عميو ل
 القتؿ بإىماؿإلى الصيدلي  األكلىكقضاء الدرجة مف قضاء النقض   عمى إثره، فأسند كؿ  عميو 

 .يجراحالدخؿ حتمية الت نجمت عنوعف الخطأ الذم  يتومسئكلل

كما يقاؿ عند  ،أدت إلى الجريمةك  متتابعة تكوف بالضرورة أك سمبية يجابيةإ فعاؿقد تككف األك 
الذم  التاجرك، القانكنية صكر الخطأ يسرم عمى بقية الصكر لتساكييا في القيمةاألخذ بإحدل 

جرح بو  زبكنا ألف   ،في محمو في متناكؿ الجميعتقررت مسؤكليتو الجنائية عف ترؾ شيء خطير 
 1.استعمالو أثناء آخرا شخصا

ىك  التفسير العاـ لجميع حاالت المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير رك بأف  يعتقد الفقيو       
 إلى دائرة أكثر اتساعا الجريمة كيرجع المبدأ األكثر اتساعا فمسفيا كقانكنيا، باعتباره ،مبدأ السببية
رادتيـ –أشخاص ، لكي يسمح لنا بالكصكؿ إلىفي الفاعؿ المادمفاعميا  فبل يحصر   -بوعييـ وا 
 إلييـترجع  األخيرةىذه  فّ أل  ،كانت النتائج الضرورية لتسمسميا وقوع الجريمة فعاالارتكبكا أ

الضركرم تقدـ ىذا التسمسؿ  أفالتي دوف  األفعاؿارتكبوا  الذيف أيضاوتبدأ حقيقة بيـ وتمس 
  .2تجعمنا رغـ ذلؾ نتكقع الجريمة كنتيجة ممكنة

ع األثر مباشرة السبب أك أف شخص ما أف يتب   إلىليس مف الضركرم حتى تسند الجريمة ك 
مجمكعة مف  ؿفعبلقة السببية يمكف أف تكجد رغـ تدخ   3،يككف معو عبلقة مباشرة أك بدكف كسيط

 
 
 
 
 

                                                 
 .220 ،219، المرجع السابؽ، صعسكر، )محمد زكي أحمد(أنظر:  1
 .198المرجع السابؽ، ص  الحميد(، مطحنة، ) خالد السيد عبدأنظر:   2
 .386المرجع السابؽ، ص اليمشري، ) محمود عثماف(، أنظر:   3 
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فييا يتداخؿ التي فبالنسبة لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير ، بكالسب األثربيف  األجنبيةالعناصر 
ثـ  -غير عمدم أـعمديا كاف ىذا النشاط -صادر عف الغير بعد صدكر نشاط مف الجاني  خطأ

لو  "ب" كأثناء دفعو فإذا قاـ "أ" بدفع 1،تحدث النتيجة المعاقب عمييا بعد صدكر نشاط مف الجاني
المسئكؿ عف القتؿ في ىذه  "ج" فإف  قتؿ مما نجـ عنو م ليتجنب السقكط  عمى "ج" نفسورمى 

النتيجة  بىو الذي سبّ األكؿ في الحقيقة فالخطأ  ،السبب المباشر لو سيو لأنّ رغـ  الحالة ىك "أ"
المسؤكلية  ففاعؿ ذلؾ الخطأ مف ناحية أخرل قد تكقع أك كاف بإمكانو أف يتكقع النتيجة فإف  

الفاعؿ و نقكؿ أن   الفاعؿ الماديو فاعؿ الجريمة، كلمتمييز بينو كبيف الجنائية إذف ترجع إليو ألن  
 .2الغير المباشر

القاعدة العامة في تفسير المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير حسب وعميو يمكف اعتماد 
التي كقعت إحداىا مف األفعاؿ كسطية سبب لمجمكعة إذا كاف الفعؿ ىك ال :بالقوؿ مبدأ السببية

كتبعا  ،فاعؿ الفعؿ األصمي إلىتمؾ األخيرة يمكف إسنادىا  فإف   ،الجريمةتمك األخرل كأدت إلى 
 ، فإف  النتيجة مباشرةي حيث أدل األخير إلى إحداث  إذا أدل نشاط أكؿ إلى نشاط الثانلذلؾ 

ضد شخص آخر غير الفاعؿ  يبرر حكـ اإلدانةك 3،تمؾ األخيرة ىي دكف شؾ أثر لمنشاط األكؿ
النتيجة اإلجرامية النيائية ال تحدث  إذا لـ يحدث الخطأ األوؿ فإفّ و المادم لمجريمة باعتبار أن  

المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير حسب ىذا التفسير مسؤكلية  كتجدر اإلشارة إلى أف   4،بالتالي
 5.عف خطأ شخصي

 
 
 
 
 

                                                 
 .143المرجع السابؽ، ص  البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحماف (،أنظر:   1
 .222 ،221المرجع السابؽ، ص عسكر، )محمد زكي أحمد(،أنظر:   2
 . 386المرجع السابؽ، ص  عثماف(،اليمشري، ) محمود كأنظر: في ذلؾ أيضا  
 كما بعدىا. 150المرجع السابؽ، ص  اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر:   3
 .    225إلى  223المرجع السابؽ، ص مف  عسكر، )محمد زكي أحمد(،أنظر:  4
 .151المرجع السابؽ، ص  اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر:   5
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ال  فنقوؿ أّنو لممسؤولية الجنائية عف فعؿ الغيرضوابط رابطة السببية المفسرة عف  أّما
النتائج التي يتسبب فييا األشخاص، فتحقيقا لمعدالة يأخذ  يمكف قياـ المسؤكلية الجنائية عف كؿ  

قبؿ قبكؿ إدانة الفرد، تتمثؿ في اقتصار  مجموعة مف العناصرالقانكف الجنائي في االعتبار 
 -إراديا كبكعي-مف ارتكب  فيعاقب كؿ   ،الممكف توقعياالمتوقعة أو اإلسناد عمى العناصر 
رة ترجع إليو كتبدأ ألف تمؾ األخي ،النتيجة الحتمية لتسمسميا وقوع الجريمةاألفعاؿ التي كاف مف 

المالؾ الذم أرسؿ المياه التي تزعجو عند جاره كالذم خمؽ بالنسبة ليذا األخير ، كحقيقة معو
التسمسؿ يسمح باتياـ الذيف ارتكبكا أفعاال لـ تحدث ذلؾ  ، كماضركرة إتبلؼ الطريؽ العاـ

الثائر الذم  -مالؾ الحصاف مثؿ 1كنتيجة محتممة،سمح بتكقع الجريمة كرغـ ذلؾ ت الضروري
 .ض لمقتؿ مف الحصافترؾ شخصا مف الغير يقكده ليتدخؿ شخص ثالث لممساعدة فتعر  

، حتى يمكف إسناد النتيجة الضروريةالنتيجة ىك  فعؿ الغيركيككف  والبد أف يحدث الخطأ
ف يككف يجب أ تقدـ رابطة السببية بيف العنصريفلكي كمعنى ىذا  2،كمعاقبة محدثو لمسبب
 3.أم ضركرة تعاقب النتيجة لمسبب كشرط جكىرم تتابع بينيماىناؾ 

 
 
 
 
 

                                                 
ا إذا كاف الفعؿ غير متكقع   1 و ينفي لـ يكف في استطاعة المسئكؿ عف فعؿ الغير كمف كاجبو تكقعو فإن  ك  ،أم 

 خطئو  كبالتالي مسؤكليتو.
 .147المرجع السابؽ، ص  البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحماف (،أنظر:  

يقكؿ األستاذ رك إذا تـ إسناد الجريمة انفراديا أك بالضـ مع الغير إلى شخص لـ يرتكب ماديا الفعؿ المككف   2
االنعكاسات الضرورية مجمكعة مف  ىو خطئو الذي سببفالذم يمكف أف نحم مو مسؤكليتو  ،لمجريمة

 والتي تعد الجريمة أخرىا.

 .233، ص المرجع السابؽعسكر، ) محمد زكي أحمد(، أنظر:  

 . 153المرجع السابؽ، ص  اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر:   3 
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نتيجة لمنشاط أو الخطأ  مختمؼ خركقاـ نشاط آ يتجو نشاط إلى إحداث نتيجةفعندما 
بيف  عبلقة السببية تستمرفاف ، سكاء تكقعو مرتكب النشاط األكؿ أك كاف في إمكانو تكقعو األوؿ

 . 1حاالت المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير ىذه القاعدة تنطبؽ عمى كؿ  ك النشاط األكؿ كالنتيجة، 

و مطابؽ كلكن   آخرفحشر معو نشاط حداث نتيجة إ إلىنشاط فييا يتجو ا الحالة التي أم  
 الحاالتتتعمؽ ب كالنتيجة الكاقعة كىذه القاعدة األكؿبيف النشاط تقطع سمسمة السببية  ف  فإ أجنبي

 المستقمة لفاعميا. اإلرادةالثاني كتظير في  الخطأ إلى األكؿ الخطأ التي ال يؤدم فييا

األساس الذم يعتبر بو الجاني ف الذم يبي   ىو السببية المبلئمةاتجاه  أف  كجدير بالذكر 
ينتج في  ف  العمؿ األكؿ يصمح أل إذا كاف ،بفعؿ الغير مباشرةمسئكال عف النتيجة التي حدثت 

 كلك تحققت 2و ال يقطع إسناد النتيجة النيائيةفإن   ،المألكؼ مف األمكر مثؿ النتيجة التي حدثت
 3الذم يخمؽ السبب. مف بيف ىذه األخطاءمنفرد الخطأ الأم  ،بفعؿ الغير مباشرة

مف خبلؿ  السببية المفّسر لممسؤولية الجنائية عف فعؿ الغيرنظرية كيمكف تقييـ ىذه 
 عمى النحك التالي: ض لمزاياىا كعيكبياالتعر  

المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير مف خبلؿ القوؿ مزايا النظرية السببية لتفسير فتتمثؿ 
لو مزايا  القدر الكافي مف االىتماـ في فرنسا إال أف  يحظى بلـ  مبدأ السببيةكبالرغـ مف ككف  :أّنو

يجابيات نظريا كعمميا ال يمكف تجاىميا في تفسيره لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير تتمثؿ في:  كا 

 
 
 
 
 

                                                 
في كقكع الجريمة كال يمكف مبلحقتو  يتسببالمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير تؤدم إلى معاقبة الشخص الذم   1

 جنائيا بكصفو فاعبل أك شريكا طبقا لمقكاعد العامة.
 . 198المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبدالحميد(،أنظر: 

 .150المرجع السابؽ، ص  البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحماف (،أنظر:   2
 .236،235المرجع السابؽ، ص  عسكر، )أحمد زكي محمد(،أنظر:  3
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مركنة النظرية السببية لتفسير المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير كاستجابتيا لممقتضيات 
كعدـ استنادىا لبلفتراض مف خبلؿ العقاب عمى الخطأ الذم culpabilité La 1،الدقيقة لمخطأ

كرب عمؿ، بعكس النظرية  صفتوكليس لمجرد  2مذنبايؤدم إلى إدانة رب العمؿ بكصفو 
ما خرؽ كم  مخطأ القضائي والقانوني عمى عاتؽ المتبوع، يا لافتراضالقضائية، التي يؤخذ عمييا 
عمى  لـ يكف لو الرقابة الفعميةو اإلدانة التامة لرب العمؿ في حيف أن  العامؿ التشريع، كيؤدم إلى 

 3.مشركعو

مبدأ السببية يبرز حدكد المسؤكليتاف المدنية كالجنائية عف فعؿ الغير، فإذا فضبل عف أف  
قد ينجـ عنو قياـ  انعداـ الرقابة فإفّ  ارتكب التابع جريمة ليس ليا عبلقة مع العمؿ المطمكب

 ، دكف المسؤكلية الجزائية النعداـ عبلقة السببية.4المدنية المسؤكلية

 5فركض المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير. يسمح مبدأ السببية بالتفسير الشامؿ لكؿ  ىذا ك 
    

 
 
 
 
 

                                                 
 .155إلى  150المرجع السابؽ، ص  البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحماف (،أنظر:   1
 .275، ص 65، عدد 2010، نشرة القضاة، 28/03/2000في ، المؤرخ 241410القرار رقـ  أنظر:  2

و يجب عمى رئيس محكمة الجنايات عندما تثبت إدانة المتيـ القرار عمى أن و مف المقرر قانكنا أن   حيث أكد  
 أف يطرح سؤاؿ عف الظركؼ المخففة.

 1633ع السابؽ، ص ، المرجالجزء الرابعاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 
 .1634إلى 

 .362، ص 62، عدد 2008، نشرة القضاة، 20/07/2005، المؤرخ في 374735كانظر: القرار رقـ 
إلى  1561، المرجع السابؽ، صالجزء الرابعاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 

1562. 
 .226المرجع السابؽ، ص عسكر، )أحمد زكي محمد(،أنظر:  3
 مف التقنيف المدني الفرنسي. 1384مف القانكف ـ ج، كأيضا المادة  137، 134،136لمادة ا أنظر: 4
 .225المرجع السابؽ، ص  عسكر، ) محمد زكي أحمد(،أنظر:  5
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تعرض مبدأ السببية المفسر لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ فنقكؿ ب ،عيوب النظريةأّما عف 
 لكف ليس بالقدر الكافي.الغير لبلنتقاد في بعض األحياف 

 التساؤؿ  يجدر، إلى تفسير المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير كفقا لمبدأ السببيةالتطرؽ  بعد
   ؟المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير أساس لتفسيرالمبدأ ك عف مدل استناد المشرع عمى ىذا

 الفرع الثاني

 النصوص التطبيقية لممسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير عمى أساس مبدأ السببية 

فركض المسؤكلية الجنائية  يسمح بالتفسير الشامؿ لكؿ   مبدأ السببية سبؽ لنا التكضيح بأف  
حاالت المسؤكلية  كعميو كحسب رأيينا ىذا المبدأ يصمح أف يككف أساسا لكؿ  عف فعؿ الغير، 

عف فعؿ الغير  المسئكؿسمكؾ أك خطأ  الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائرم باعتبار أف  
 بكؿ  الجزائرم كال يأخذ المشرع  1كشرطا ال غنى عنو لتحققيا، في النتيجة اإلجراميةكاف سببا 

 ،ذلؾ يجافي معنى العدالة النتائج التي يتسبب فييا األشخاص لقياـ المسؤكلية الجنائية، ألف  
 مباشرة بفعؿ الغيرإلسناد النتيجة المحققة  مجموعة مف العناصرتكافر  2فيتطمب إلقرار اإلدانة

كاف  ماأو المسئكؿ عف فعؿ الغير توقعو فعبل في ما ، تتمثؿ إلى سمكؾ المسئكؿ عف فعؿ الغير
 .3توقعو اممكن

 
 
 
 
 

                                                 
  135المرجع السابؽ، ص  اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر:   1
 .185، ص 3، عدد 1992، المجمة القضائية،22/05/1988، المؤرخ في 67370أنظر:   2

إلى  519، المرجع السابؽ، ص الجزء الثانياالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر:  
520. 

 .371ص ،01، عدد 2002، المجمة القضائية، 23/10/2001، المؤرخ في 270055أنظر: القرار   3
إلى  919، المرجع السابؽ، الجزء الثالثاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 

922 . 
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يستمـز تتابع أك تتعاقب النتيجة المحققة مباشرة  ة السببية بيف العنصريف،ـ رابطفمكي تقد  
كيككف فعؿ الغير ىك النتيجة  مف المسئكؿ عف فعؿ الغير الخطأبفعؿ الغير لمسبب أم حدكث 

  1.الضركرية، حتى يمكف إسناد النتيجة لمسبب كمعاقبة محدثو

ىك أف  ىناؾ مف شراح القانكف الجنائي مف يعتبر المسؤكلية  ،كما تجدر اإلشارة إليو
الجنائية عف فعؿ الغير إلى جانب المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم صكرة مف صكر 

 . 2المسؤكلية الجنائية غير المباشرة

مسئكال إال  كفي أغمب الحاالت ال يمكف بحاؿ إقامة المسؤكلية الجنائية عمى عاتؽ مف عد  
تكسيع نطاؽ السببية بأف استكعبت إىماؿ المسئكؿ أك قمة احترازه أك عدـ مراعاة  مف خبلؿ

ا كجدت مبررات لتكقيع األنظمة كىك ما يعرؼ بالسببية غير المباشرة كقد لجأت إلييا المحاكـ كمم  
ف بعد عف الحادث.   3العقكبة عمى الميمؿ المتسبب بخطئو كا 

ذا كاف ا فيميؿ إلى التشدد في تحديدىا  ،السببية المباشرةيأخذ بمعيار الفرنسي  لقضاءكا 
و يتساىؿ في ا بالنسبة لمضرب كالجرح فإن  في جرائـ القتؿ العمد، لشدة العقكبة المقررة لمجريمة، أم  
 .فيقترب إلى معيار السببية المبلئمة شأنيا، بؿ كيتساىؿ أكثر في جرائـ القتؿ كاإلصابة الخطأ

 2000يكليك  10حدث تعديبل ىاما في القانكف الصادر في قد أف ،ع الفرنسيا المشر  أم   
 إلقامةكاستمـز اليسير  والخطأالجسيـ  الخطأالتفرقة في حالة السببية غير المباشرة ما بيف  قر  كأ
 
 
 
 
 

                                                 
ـ مع الغير إلى شخص لـ يرتكب ماديا الفعؿ المككف   1 يقكؿ األستاذ رك إذا تـ إسناد الجريمة انفراديا أك بالض 

االنعكاسات الضرورية مجمكعة مف  سببىو خطئو الذي فالذم يمكف أف نحممو مسؤكليتو  ،لمجريمة
 والتي تعد الجريمة أخرىا.

 .233المرجع السابؽ، ص  عسكر، )محمد زكي أحمد(،أنظر:  

 .407المرجع السابؽ، ص  الشكري، ) عادؿ يوسؼ(،أنظر:   2
 .286المرجع  السابؽ، ص  العوجي، )مصطفى(،أنظر:   3
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 فما ىو موقؼ  1،الخطأ مع التوقعتكفر المسؤكلية الجنائية عف الجريمة غير العمدية ضركرة 
 الصدد؟الجزائري في ىذا   التشريع

فنجد  ، فيك يأخذ بالسببية غير المباشرة في الجرائـ غير العمدية،بالنسبة لمتشريع الجزائرم
عاقب عمى السببية غير المباشرة في جريمة حريؽ أدل إلى إتبلؼ أمكاؿ الغير ت 405نص المادة 

نتباىو أك الحريؽ نشأ عف  رعكنتو أك عدـ احتياطو أك عدـ ا باعتبار أف   ،كىي جريمة غير عمدية
مف قانكف حماية البيئة في إطار التنمية  97ككذلؾ نص المادة 2،إىمالو أك عدـ مراعاة النظـ

في  تسببأك  مف قتؿ خطأ رع يستعمؿ عبارة :" كؿ  نجد المش الخطأمقتؿ ل فبالنسبةالمستدامة، 
 3لؤلنظمة،عدـ مراعاتو  أك إىمالو أكعدـ انتباىو  أكعدـ احتياطو  أكبرعكنتو  ذلؾ 

نتج عف الرعونة أو عف عدـ االحتياط إصابة أو  إذاككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمجرح الخطأ " 
  4...." العجز الكمي عف العمؿ لمدة تتجاوز إلى أدىجرح أو مرض 

كنبلحظ مف خبلؿ استقرائنا لمنصكص القانكنية أف  المشرع الجزائرم عند استعمالو لعبارة " 
 و يعتد بكؿ  أم أن   يأخذ بالسببية غير المباشرةفيك بذلؾ  ،غير عمدية" في الجرائـ تسبب

 
 
 
 
 

                                                 
 ، كما بعدىا.31المرجع السابؽ، ص  حبشي، ) مجدي أنور(،أنظر:   1

:" يعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى ثبلث مكرر مف ؽ ع ج، التي تنص عمى أن و 405أنظر: المادة   2
ب بغير قصد في حريؽ أدى إلى مف تسبّ  دج كؿّ  20.000إلى  10.000سنوات وبغرامة مف 
عف رعونتو أو عدـ احتياطو أو عدـ انتباىو أو إىمالو أو عدـ مراعاة  أنشإتبلؼ أمواؿ الغير 

 النظـ.". 

 مف ؽ ع ج.  288المادة  أنظر:  3
 مف ؽ ع ج. 289أنظر: المادة   4
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عمى تحريؾ العكامؿ األخرل التي ساىمت في حدكث النتيجة  السمككات التي ليا القدرة بطبيعتيا
 .  1كيعتبرىا أسبابا لمنتيجة اإلجرامية في ضكء العكامؿ المألكفة المحيطة بو

عمى مبدأ  هاستنادبكضكح  أقر  قد  ،رأيينا حسبالمشرع الجزائرم  أف   إلى ،كتجدر اإلشارة
 ،عدة نصكص قانكنية عقابيةمف خبلؿ  ،السببية في تفسيره لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير

مكرر المعدلة  119المادة  نص نذكر، ىذه النصكص كمف أىـ ،" تسبب" عبارةيستعمؿ  فنراه
، كفي تقديرنا أف  (4ص. 44) ج.ر 2011أكت  02المؤرخ في  14-11القانكف رقـ بمكجب 

نظرية السبب االقكل ىي المعيار المبلئـ ليذه الجريمة، كبالمقابؿ يتعذر تحديد المعيار الذم أخذ 
  .2بو القضاء الجزائرم في ىذا الصدد

: بقكليا مف قانكف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 97نص المادة باإلضافة إلى 
أك رعكنتو أك غفمتو أك إخبللو بالقكانيف كاألنظمة، في كقكع  تصرفو بسوء تسبباف رب   كؿ  ....

المياه الخاضعة لمقضاء  مواد تموثحادث مبلحي أك لـ يتحكـ فيو أك لـ يتفاداه، كنجـ عنو تدفؽ 
 الجزائرم..".

أك  صاحب السفينةتطبؽ نفس العقكبات عمى عمى:" 97المادة الفقرة الثانية مف تنص ك 
في تدفؽ مكاد في الظركؼ المنصكص عمييا  تسبباف، غير الرب   شخص أخر كؿّ أك  مستغميا

 .أعبله...."

بالضرورة تكوف أفعاال إيجابية أك سمبية  بخطئو بارتكابواف السفينة رب   يتسببفيمكف أف  
التي تككف سببا في ك  ،مخطأا لأدت إلى الجريمة، كقد عدد المشرع في ىذه الحالة صكر  متتابعة

  .اإلخبلؿ باألنظمة والقوانيف. "سوء التصرؼ، الرعونة، الغفمة، "كىي  ميةاإلجراتحقؽ النتيجة 

 
 
 
 
 

                                                 
 .182المرجع السابؽ، ص  طو، )محمود أحمد(،أنظر:   1

 . 68المرجع السابؽ،  بوسقيعة، ) احسف(،أنظر:  2
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اإلجرامية كلك تحققت  في النتيجةسببا باعتبارىا قيمتيا القانكنية كتتساكل ىذه الصكر في 
أخذنا إذا ؿ ا، فعمى سبيؿ المثأفراد الطاقـ في السفينةفي ىذه الحالة كىـ  ،مباشرة بفعؿ الغير

كالتي تتحقؽ مف خبلؿ  197التصرؼ" كأحد صور الخطأ المنصوص عمييا في المادة سوء "
شخص آخر كىك  في كقكع جريمة تحققت مادياتيا بكاسطة بمسمكو الخاطئاف السفينة تسبب رب  

ذا ثبت أف  أحد أفراد الطاقـ،  تعيف  ،خرفعؿ المادم قد كقع منو خطأ ىك اآلىذا األخير ارتكب ال كا 
  L’auteur indirectفاعبل غير مباشراف السفينة في ىذه الحالة مسائمة االثنيف، كيككف رب  

 اف السفينة كفاعؿ غير مباشر ال تعد مخالفة لمبدأمسؤكلية رب   أف   ،كما تجدر اإلشارة إليو
  son propre faut شخصية المسؤكلية كالعقكبة شأنيا في ذلؾ شأف مسؤكلية الفرد شخصيا

اقـ أفراد الط-ر أف يراقب نشاط تابعيواف كفاعؿ غير مباشيمـز الرب   ،المشرع في ىذه الحالةف
فامتنع عف كاجب  ،االلتزاـبيذا  و إذا أخؿ  أك يشرؼ عمييـ بحيث أن   -باعتباره الرئيس السممي ليـ

االمتناع كركنيا المعنكم ىك الخطأ الرقابة كاإلشراؼ قامت بيذا االمتناع جريمة ركنيا المادم ىك 
كىك أحد  –ىك الذم أدل إلى تحريؾ نشاط شخص آخر  الخطأ الخافيكىذا  ،العمدمغير 

المياه الخاضعة لمقضاء الجزائرم  مواد تموثقامت بو جريمة تدفؽ   -التابعيف مف أفراد الطاقـ
العبلقة بيف الخطأ والفعؿ وفييا ال تكوف كىي إحدل حاالت المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير 

نّ   ما تنشأ بالواسطة.مباشرة وا 
كىي إحدل صكر المسؤكلية  L’auteur médiat فاعبل بالواسطةالسفينة اف رب  كقد يككف 

 97المنصكص عمييا في المادة  منع الجريمة ويككف بإمكانعندما  ،الجنائية عف فعؿ الغير
و إال أن   ،القانكف يفرض عميو التزامات معينة إيجابية أك سمبية ألف   حيث كاف واجبا عميوبتدخمو 

ن   ،االلتزاماتليس ىك الذم يقكـ فعبل بتنفيذ ىذه   الطاقـأفراد ما يككؿ أمر تنفيذىا إلى تابعيو مف كا 
اف المخاطب بالقاعد القانكنية كىؤالء عيد إلييـ بالتنفيذ مف قبؿ الرب   يسموف بالوسطاءكىـ الذيف 
  1يـ غير مطالبيف قانكنا بالتنفيذ.ز مسائمتيـ جنائيا ذلؾ أن  فبل يجك 

 
 
 
 
 

                                                 
 .387، 386المرجع السابؽ، ص عثماف(، اليمشري، ) محمودأنظر:  1
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شخص  كؿّ أك  مستغمياأك  صاحب السفينةمف  ينطبؽ عمى كؿ   التفسير الذمكىك نفس 
في الظركؼ المنصكص عمييا في المادة 1في تدفؽ مكادغير الرباف، الذيف يتسببكف  خرآ

 .01ؼ97

 الثاني المطمب

 القائمة عمى الخطأ الشخصي رالغيلمسؤولية الجنائية عف فعؿ ا

يجاد مبررات إلقرارىا كنظرية  حاكؿ الفقو كضع أساس لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير كا 
مف القانكف الجنائي، فيناؾ مف النظريات التي تكسعت في تفسير ىذا النكع مف المسؤكلية ض

 ت فسر ت ىذه النظرية في إطار ضيؽ.الجنائية، كبالمقابؿ نجد نظريا

أف  الرأم السائد في الفقو ىك الذم يعتبر المسؤكلية الجنائية عف فعؿ  ،كما تجب اإلشارة إليو
    2ألحكاـ المسؤكلية الجنائية العادية، بحيث تتبلءـ مع مبدأ شخصية العقكبات.الغير مكافقة 

 
 
 
 
 

                                                 
يكليك سنة  19المكافؽ ؿ 1424جمادل األكلى عاـ 19مؤرخ في 10-03القانكف مف  02ؼ 97أنظر: المادة  1

 ، المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.2003

ليست سكل تطبيؽ لمبدأ ال  إف  المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير -.Villefranche-الفقيو فميفرانشيقكؿ   2
كجكد لمسؤكلية دكف خطأ، كليست كذلؾ سكل تطبيؽ لمبدأ شخصية العقكبات طالما تؤدم إلى عقاب 

 الشخص الذم كاف السبب في الجريمة.
 .201، 200المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 

و فالحقيقة أن   ،تيـ ال يسأؿ عف فعؿ الغير إال في الظاىر"أف  الم --Vidal et Magnolفيداؿ ومانيوؿكيقكؿ 
ك بسبب اىمالو في االشراؼ الذم كاف مطمكبا منو لتأكيد تنفيذ االلتزاـ أيعاقب بسبب خطئو الشخصي 

 .الممقى عمى عاتقو."
 .201، 200المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 
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حاكؿ أصحاب ىذا االتجاه كضع تبرير لحاالت المسؤكلية الجنائية  ،كبناء عمى ما سبؽ
عف فعؿ الغير مف بيف القكاعد العادية لممسؤكلية الجنائية أال كىي المساىمة الجنائية مف خبلؿ 

في جريمة أك فاعبل معنكيا بجعمو شريكا  ،محاكلة إسناد أحد أدكارىا لممسؤكؿ عف فعؿ الغير
 الغير. 

 ة لتفسير المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير لنظريات الموسعّ الفرع األوؿ: ا 

 قة لتفسير المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير  الفرع الثاني: النظريات المضيّ 

 

                                                                                                                                              

بقكلو " إف  المسؤكلية عف فعؿ الغير ال تعتبر استثناء مف  -Levasseur–ليفاسير كىك نفس المعنى عند = 
ما يعاقب عف خطئو ن  إك الشخص المتبكع بكجو عاـ ألعمؿ رب ا ف  أالكاقع  ذإشخصية العقكبات  أمبد

 .".الشخصي الذم كشؼ عنو فعؿ الغير التابع
 .201، 200المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 

ما لمسؤكلية جنائية شخصية ن  ا  ال كجكد لمسؤكلية جنائية عف فعؿ الغير ك  - -Herve Bonnardأّما بونارد  
   .لرب العمؿ ناجمة عف مخالفتو نفسو حتى لك كانت غير عمدية لكاجب قانكني يقع عمى عاتقو."

المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير "مسؤكلية شخصية قكاميا إىماؿ صاحب العمؿ في  أحمد فتحي سروركعند 
 .منع مف يعمؿ في خدمتو عف ارتكاب الجريمة."

 .201، 200المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 
نّ مسؤولية عف فعؿ الغير و ليست في حقيقتيا المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير "  محي الديف عوضكعند   ما ا 

ؿ عف أحالة يسالشخص في ىذه ال فّ أشخصي، وقد يبدو ألوؿ وىمة  أىي في الواقع مسؤولية عف خط
برير ذلؾ عمى أساس فكرة القصد و ممثميو، ولكف يمكف تأىمالو عف جريمة عمدية مرتكبة مف تابعو إ
 .."الغيرساس المسؤولية عف فعؿ أفضؿ مف تبريرىا عمى أ يحتمالاال

 .201، 200المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 
ليست مف قبيؿ المسؤولية عف فعؿ الغير" فيقكؿ عف ىذا النكع مف المسؤكلية بأن يا "  عمر السعيد رمضافأم ا  

شخصاف، فالقانوف يمـز شخصا معينا بأف يراقب نشاط غيره  أا مسؤولية عادية مبناىا سموؾ وخط"ولكّني
خؿ بيذا االلتزاـ فامتنع عف ألى جريمة، فإذا إف يفضي ىذا النشاط أويحيطو بالظروؼ التي تحوؿ دوف 

ذا اتجيت إا ركنيا المعنوي فقد يكوف العمد قامت بامتناعو جريمة ركنيا المادي ىو االمتناع، أمّ  ،الرقابة
لى ذلؾ رغـ قدرتو عمى إرادتو إذا لـ يوجو إزاـ، وقد يكوف الخطأ غير العمدي الخبلؿ بيذا االلتلى اإإرادتو 

 ".الوفاء بالتزامو
 .201، 200المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 
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 الفرع األوؿ

 ة لتفسير المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغيرالنظرية الموسعّ  

مف نظرية  الغير في كؿ  ة لتفسير المسؤكلية الجنائية عف فعؿ تتمثؿ النظرية المكسع  
 ، سنتناكليما عمى التكالي.االشتراؾ ونظرية الفاعؿ المعنوي

 االشتراؾلنظرية  وفقا لمسؤولية عف فعؿ الغيرتفسير ا :الفقرة األولى

تفسير المسؤكلية  أف   رأل 1بعض مف الفقو يمكف القكؿ أف   االشتراؾ نظريةمضمكف عف 
الغير ال يعدك أف ، فالمسئكؿ عف فعؿ 2نظرية االشتراؾالجنائية عف فعؿ الغير يككف عمى أساس 

 . 3في جريمة ىذا الغير يككف مجرد شريؾ

ـ كالمعاقب عميو كثيقة بالفعؿ األصمي المجر  لو صمة  مساىمة تبعية، قانكنا االشتراؾك 
كيخضع نطاؽ االشتراؾ إلى تحديد مف المشرع فيقتصر عمى  5،رابطة السببيةتتمثؿ في ، 4قانكنا

ألفعاؿ ىذه اـ يكيرجع تجر  ،ياتر ك عف خطأىمية تكشؼ مساىمتيا في الجريمة  تشكؿ األفعاؿ التي

 
 
 
 
 

                                                 
 .66المرجع السابؽ، ص ،اليمشري، ) محمود عثماف( أنظر: 1

 348المرجع السابؽ، ص زكي أحمد(،عسكر، ) محمد كانظر: أيضا  
 .412المرجع السابؽ، ص  الشكري، ) عادؿ يوسؼ(،كانظر:   2

 .66المرجع السابؽ، ص  ،اليمشري، ) محمود عثماف(كانظر: 
 .348المرجع السابؽ، ص  عسكر، ) محمد زكي أحمد(،كانظر: في ذلؾ أيضا  
 .348المرجع السابؽ، ص  زكي، ) عبلء(،أنظر:   3

 .348المرجع السابؽ، ص  عسكر، ) محمد زكي أحمد(،: في ذلؾ أيضا أنظر 
 .348المرجع السابؽ، ص  (،أحمد محمد زكيعسكر، )أنظر:    4
 .    129المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،أنظر:   5
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فيذا األخير ىك المصدر الذم يستمد منو نشاط  صمي الذم يرتكبو الغيربالفعؿ األ صمتيال
 .1الشريؾ صفتو غير المشركعة

حسب  االشتراؾالمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير عمى أساس مف نظرية كالقكؿ بتفسير  
تابعو الذم يتكلى اإلشراؼ شريكا في جريمة  يعد  رب العمؿ  يرجع إلى أف   ،ىذا االتجاهأصحاب 
 2مصمحتو.لبارتكاب جريمة  لو أك بإصدار أمر بمساعدة السمبية لوا باالتفاؽ أك عميو إم  

شريكا في فاعتبر مدير مؤسسة األمراض العقمية ، ىذا الرأمتبنى جانب مف القضاء كقد 
  3جريمة إحداث جركح ارتكبيا أحد الممرضيف في المؤسسة إذا أثبت إىمالو في عممو.

كأساس لممسؤكلية الجنائية عف حتى نجرم تقييما لمدل صبلحية نظرية المساىمة الجنائية 
، كذلؾ مف كاالشتراؾبيف المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير مقارنة إجراء البد مف  ،فعؿ الغير

  .بينيما االختبلؼكأكجو ، ألكجو التشابو خبلؿ التعرض

الكقكؼ عمى أكجو الخبلؼ قبؿ التطرؽ ألكجو بالمنيجية السميمة إلنجاز أم مقارنة  كتعد  
كتتمثؿ ىذه الضركرة  االختبلؼإال أف الضركرة تقتضي منا تقديـ أكجو الشبو عمى أكجو  ،الشبو
 الشبو.  جو التشابو سيككف بمثابة رد عمى أكجو بعد أك  االختبلؼتعرضنا ألكجو  في أف  

 
 
 
 
 

                                                 
 .348، المرجع السابؽ، ص (أحمدمحمد زكي عسكر، )أنظر:   1

 .215المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،انظر: 
 .130المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(، كانظر أيضا 
 .214المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   2

األحكاـ العامة في قانكف العقكبات، دط، القاىرة، مصر، دار النيضة  السعيد، )السعيد مصطفى(،وانظر: 
 .بعدىا، كما 200، ص  1995عربية ،ال

 .  349ك348المرجع السابؽ، ص عسكر، ) محمد زكي أحمد(،أنظر: في ذلؾ أيضا  
قضت محكمة النقض الفرنسية بإدانة صاحب مركبة أمر سائقيا بالسير دكف حظر كسط جمع مف الناس مما   3

 ترتب عميو قتؿ خطأ لككنو شريكا في جريمة القتؿ الخطأ.
 .214المرجع السابؽ، ص  د(،مطحنة، )خالد السيد عبد الحميأنظر: 
 .348المرجع السابؽ، ص  (،أحمدمحمد زكي عسكر، ) كانظر:
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تفسير المسؤكلية  بما أف   :واالشتراؾأوجو التشابو بيف المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير -
أكجو الصمة الكثيقة بيف الجنائية عف فعؿ الغير عمى أساس مف نظرية االشتراؾ مرده إلى 

 سنحاكؿ الكشؼ عف مدل التقارب بيف كؿ   الشبو بيف نشاط الشخص المسئكؿ كفعؿ الشريؾ،
عف فعؿ  البحث عف تكافر أركاف االشتراؾ لدل الشخص المسئكؿمف خبلؿ ، 1النظريتيفمف 

 الغير.

الشريؾ، نشاط مف  ىو القاسـ المشترؾ بيف كؿّ  الطابع المعنوي يناؾ مف يعتقد بأف  ف
الكسائؿ إلى نفسية الفاعؿ  بإحدل يتجوالسمكؾ  كمعناه أف  سمكؾ المسئكؿ عف فعؿ الغير، ك 

كيظير ىذا الطابع جميا في نشاط األكؿ مف  2،المادم لمتأثير عميو فيدفعو إلى ارتكاب الجريمة
 43كالمادة 3المعدلة، 42في المادتيف وسائؿ النشاط اإلجرامي لبلشتراؾ المحددة حصرا خبلؿ 

 4.ج مف ؽ ع

 
 
 
 
 

                                                 
 .149المرجع السابؽ، ص  (،أحمدمحمد زكي عسكر، )أنظر:   1

 .214المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،كانظر: 
 .138المرجع السابؽ، ص زكي، )عبلء(،أنظر:  2
صفر عاـ  18المؤرخ في  66/156تحت الباب الثاني مف األمر رقـ مف ؽ ع ج، التي جاءت  42أنظر: المادة   3

" مرتكبو الجرائـالمتضمف ؽ ع المعدؿ كالمتمـ المعنكف ب " 1966يكنيك سنة  8المكافؽ  1386
شريكا في يعتبر " :حيث نصت عمى أن والمساىموف في الجريمة، الفصؿ األكؿ منو المكسـك ب "

الجريمة مف لـ يشترؾ اشتراكا مباشرا، ولكّنو ساعد بكؿ الطرؽ أو عاوف الفاعؿ أو الفاعميف عمى 
 ارتكاب األفعاؿ التحضيرية أو المسيمة أو المنفذة ليا مع عممو بذلؾ.".

أو ممجأ يأخذ حكـ الشريؾ مف اعتاد أف يقدـ مسكنا و  :" مف ؽ ع ج، كالتي تنص عمى أن   43المادة  أنظر:  4
أو مكانا لبلجتماع لواحد أو أكثر مف األشرار الذيف يمارسوف المصوصية أو العنؼ ضد أمف الدولة أو 

 األمف العاـ أو ضد األشخاص أو األمواؿ مع عممو بسموكيـ اإلجرامي.".

 يعاقب الشريؾ في الجناية أو الجنحة بالعقوبةمف ؽ ع ج، التي نصت عمى ما يمي:"  44كانظر: المادة 
  المقررة لمجناية أو الجنحة.....وال يعاقب عمى االشتراؾ في المخالفة عمى اإلطبلؽ.".
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نفسية يؤثر عمى  المحرض عة نفسية، ألف  نشاط ذك طبي االشتراؾائؿ كس أحدكالتحريض ف
صائغا في التشريع الجزائرم  األمر ليس، إال أف ىذا الجريمةارتكاب دفعو إلى فيالفاعؿ األصمي 

مف ؽ ع  46ك 1المعدلة 41دتيف الماالذم لـ يعد يعتبر المحرض شريكا، بؿ أصبح حسب 
   2لمجريمة سكاء ارتكبت مف الشخص المحرض أـ لـ ترتكب. فاعبل أصمياالجزائرم 

بو ككسيمة لبلشتراؾ، المشرع الجزائرم لـ يأخذ  إال أف   ،حالة نفسيةأيضا  االتفاؽكيعتبر 
االتفاؽ عمى ارتكاب جريمة سكاء كانت جناية أك  نستنتج أف   ،جمف ؽ ع  176فبالرجكع لممادة 

 3.بذاتياقائمة جريمة  ،جنحة
 ألف   ،عمكما االشتراؾدائرة األعماؿ التحضيرية كعف أعماؿ مف  االتفاؽيخرج  ،كعميو

لجريمة فاعبل أصميا  االتفاؽيعتبر أحد أعضاء أصمية مساىمة عمى ارتكاب الجرائـ ىك  االتفاؽ
   تككيف جمعية أشرار.

تقديـ في التشريع الجزائرم  كتعني ،االشتراؾالكسيمة الثالثة مف كسائؿ  المساعدةكتعتبر 
 ، 4الجريمةارتكاب إلى الفاعؿ األصمي عمى نحك ييسر لو  مف الشريؾاإليجابي أك السمبي  العوف

كيمكف التكفيؽ  ،في المساعدة السمبيةيتحقؽ بشكؿ كاضح الطابع المعنكم  أف  كيعتقد بعض الفقو ب

 
 
 
 
 

                                                 
ض يعتبر فاعبل كّؿ مف ساىـ مساىمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرّ مف ؼ ع ج، "  41المادة أنظر:   1

و التحايؿ أو عمى ارتكاب الفعؿ باليبة أو الوعد أو التيديد أو إساءة استعماؿ السمطة أو الوالية أ
 التدليس اإلجرامي.".

إذا لـ يرتكب الجريمة المزمع ارتكابيا لمجرد امتناع مف مف ؽ ع ج، التي تنص عمى أن و:"  46أنظر: المادة   2
المحرض عمييا يعاقب رغـ ذلؾ بالعقوبات المقررة ليذه  كاف ينوي ارتكابيا بإرادتو وحدىا فإفّ 

 .الجريمة."
كّؿ جمعية أو اتفاؽ ميما كانت مدتو وعدد أعضائو مف ؽ ع ج، التي تنص عمى أن و :"  176المادة أنظر:   3

(سنوات 5تشكؿ أو تؤلؼ بغرض اإلعداد لجناية أو أكثر أو لجنحة أو أكثر، معاقب عمييا بخمس )
حبس عمى األقؿ، ضد األشخاص أو األمبلؾ تكوف جمعية األشرار، وتقـو ىذه الجريمة بمجرد 

 .".   ترؾ عمى القياـ بالفعؿالتصميـ المش
 مف ؽ ع ج. 42أنظر: المادة   4
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بيف الطبيعة المادية لممساعدة اإليجابية كبيف الطابع المعنكم لنشاط الشريؾ في الحاالت التي 
تسيؿ ارتكاب  1الفاعؿ األصميإلى معمكمات تقديـ يقتصر فييا عمؿ الشريؾ المساعد عمى 

  الجريمة.سبلح مكاف كاإلرشاد عف ، الجريمة
 ال يرتكبو ألنّ  ذو طابع معنويالغير جنائيا عف فعؿ  المسئكؿكبالمقابؿ يككف مسمؾ 

أمرا بإحداث تغيير في الكضع القائـ  القانكف يكجو إليوف ،الذم يدخؿ في ارتكاب الجريمةالفعؿ 
فيعتبر معو مكقفا سمبيا  متخذا ،عف تنفيذ ذلؾ األمر حجـفي لـ الخارجي بتدخؿ إيجابي منوفي العا

 فاعبل لجريمة سمبية.
يككف المسؤكؿ عنيا ممتزما  ،بفعؿ الغيركعندما يتعمؽ األمر بجريمة إيجابية تتحقؽ مباشرة 

مف الناحية القانكنية باتخاذ مسمؾ إيجابي مباشر اتجاه فعؿ الغير لمحيمكلة دكف كقكع الجريمة، 
خبللو بيذا  مة يظير لديو مسمكا شخصيا في شكؿ ترؾ يعد عمى نحك ما سببا في الجري االلتزاـكا 

 .2المحققة مباشرة بفعؿ الغير
 3،صاحبت االمتناع إرادة قابضة ىنا تعد إرادة المسئكؿ عف فعؿ الغير كعمى الرغـ مف أف  

بمثابة الرأس التي أوحت في تكجيو السمكؾ بحيث يمكف أف يعتبر معيا يا تمعب دكرا إال أن  
جنائيا  المسئكؿسمكؾ الشخص كعميو يمكف القكؿ بأف   4،ارتكابياسيمت التي كقعت أك  بالجريمة

 
 
 
 
 

                                                 
 .216المرجع السابؽ، ص مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(، أنظر:   1
 .133، 132المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،أنظر:  2

 .217، 216المرجع السابؽ، ص مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(، كانظر أيضا 
عندما تصاحب االمتناع كتنحصر  إرادة قابضة وليس دافعةتعتبر إرادة الشخص المسئكؿ عف فعؿ الغير    3

في ذلؾ شأف اإلرادة شأنيا  بقوة السيطرةميمتيا في ربط الحركة كىي مع ذلؾ نابعة مف الشعكر كتتمتع 
 .الدافعة
 . 217المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر: 

 .134المرجع السابؽ، ص زكي، )عبلء(،أنظر:  
أنظر: أندريو فيتي في تقريره عف االتجاه الحديث لمفيـك الفاعؿ األصمي لمجريمة المقدـ منو في المؤتمر   4

، 42،)الجزء األكؿ(، مف التقرير ص  1957الذم انعقد في أثينا عاـ  ،الدكلي السابع لقانكف العقكبات
 . 134المرجع السابؽ، ص )عبلء(،زكي، ، نقبل عف  34
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 ،السمبيةخاصة المساعدة  الذم يقد ـالشريؾ مثمما ىك الشأف عند  طابع معنوي وذعف فعؿ الغير 
 . 1بالمعنى القانكني كاالشتراؾكجو الشبو بيف المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير ك أحد أكى

كع الفعؿ بكقاالشتراؾ ا أف يقع إم  ف ،االشتراؾفي  مف البدييي عدـ تصكر الشركعك 
  .الجرمية في نشاط الشريؾالصفة النعداـ عدـ كقكع ىذا الفعؿ أك ال يقع باإلجرامي األصمي 

البدء في كىك  2،الجزائرم ؽ عمف  30المادة نص المشرع الجزائرم عمى الشركع في 
فعؿ بقصد ارتكاب جناية أك جنحة إذا أكقؼ أك خاب أثره ألسباب ال دخؿ إلرادة الفاعؿ  تنفيذ
 3.محمي بجزاء جنائي لحؽفعؿ ييدد بالخطر  و كؿ  ؼ البدء في التنفيذ بأن  كيعر   فييا.

بيف  يتعذر معيا الفصؿالنقطة التي التحديد في كب 4،الماديكعميو فالشركع يتعمؽ بالركف 
حماية في كتتمثؿ الحؿ ىي  العقاب عمى الشروع عمة ، كتككفةالتنفيذية ك التحضيرياألعماؿ 

المتمثمة في قصد ارتكاب  باإلضافة لمنية اإلجراميةاألخير كيكمف ىذا  ،الحؽ مف أم خطر
       5.يبرر إضفاء الصفة غير المشركعة عميو كىك ما أيضا في الفعؿ اإلجرامي الجريمة تامة،

إذا كاف فعؿ االمتناع كاؼ فيمكف القكؿ ، إمكانية الشركع في الجريمة السمبيةبكفيما يتعمؽ 
المحظة التي يعتبر فييا عمؿ الفاعؿ  تمييزكحده إلحداث النتيجة اإلجرامية، فمف المتعذر قانكنا 

 
 
 
 
 

                                                 
 .217المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   1
كّؿ محاوالت الرتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعاؿ ال لبس مف ؽ ع ج،  "  30أنظر: المادة   2

أو لـ يخب أثرىا إال نتيجة لظروؼ  فييا تؤدي مباشرة إلى ارتكابيا تعتبر كالجناية نفسيا إذا لـ توقؼ
مستقمة عف إرادة مرتكبيا حتى ولو لـ يكف بموغ اليدؼ المقصود بسبب ظرؼ مادي يجيمو 

 مرتكبيا.". 
المحاولة في الجنحة ال يعاقب عمييا إال بناء عمى نص مف ؽ ع ج، كالتي تنص عمى أن و:"  31كانظر: المادة 

 فة ال يعاقب عمييا إطبلقا.".صريح في القانوف والمحاولة في المخال
 .136المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،أنظر:   3
 .218المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:  4

 .135المرجع السابؽ، ص  )عبلء(، ،زكي كانظر:
 .218المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(، أنظر:  5
 .136المرجع السابؽ، ص  عبلء(،) ، زكيكانظر:  
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ال يتصكر الشركع في  الجريمة السمبية، التي تعد النمط الذم تقكـ عميو  كعميو 1بدء في التنفيذ،
في ريمة المسؤكؿ جنائيا عف فعؿ الغير جريمة سمبية ج، ألف  ؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيرالمس

  .وعميو فبل شروع في االشتراؾ وال شروع في المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير 2،الغالب

تعرضت نظرية االشتراؾ لعدة انتقادات مف الفقو كالقضاء جعميا غير صالحة ألف تككف 
حاالت المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير لكجكد اختبلفات فرق ت بيف النظريتيف مف أساسا لتبرير 

 .3جية كقصكر نظرية االشتراؾ مف جية أخرل

 ومف خبلؿ القكؿ أن  بكسائمو السابقة  بلشتراؾل تظير نسبية الطابع المعنكم أك النفسيف 
التشريعات تأخذ بالكسائؿ المتمثمة في االتفاؽ كالتحريض كما نعنيو ىنا ىك المشرع  ليس كؿ  

الطرؽ أك  و ساعد بكؿ  كلكن  ....في عبارة " ج، مف ؽ ع  42الجزائرم الذم حصرىا في المادة 
مع عممو المنفذة ليا ة أك عاكف الفاعؿ أك الفاعميف عمى ارتكاب األفعاؿ التحضيرية أك المسيم  

 .االشتراؾمف االتفاؽ كالتحريض مف دائرة أعماؿ  مستبعدا كؿ   ،".بذلؾ

 4المشرع الجزائرم يأخذ بالمساعدة أك العكف أف   ،مف ؽ ع ج 42كيظير مف نص المادة 
كىي ال تعدك أف تككف امتناعا عف الحيمكلة دكف ارتكاب  المساعدة السمبيةكما ييمنا ىنا ىك 

إلى السمطات العامة المختصة أك كقكعيا عمى الرغـ مف استطاعتو ذلؾ مف خبلؿ المجكء الجريمة 

 
 
 
 
 

                                                 
 .   136المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،أنظر:   1
 .218المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   2
 .41المرجع السابؽ، ص  صالح، ) نائؿ عبد الرحماف(،أنظر:   3
 .222، ص03، عدد 1990، المجمة القضائية، 19/01/1988، المؤرخ في 46312أنظر: القرار رقـ   4

، مف ؽ ع 43، 42الذم جاء فيو أف المقرر قانكنا أف  جريمة المساىمة المنصكص عمييا في المادتيف 
ؿ تعتبر مشاركا في الجريمة كؿ  مف ساعد بكؿ  الطرؽ أك عاكف الفاعؿ عمى ارتكاب األفعا ،ج

 التحضيرية كالمسيمة أك المنفذة ليا مع عممو بذلؾ أك قاـ بإيكاء المجرميف.
إلى  339، المرجع السابؽ، ص مف الجزء األوؿاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 

343. 
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قبؿ كقكعيا مف أجؿ أف تعمؿ عمى درئيا في الكقت الذم يمـز فيو القانكف المساعد السمبي بأداء 
في القانكف  االشتراؾكحتى ىذه الصكرة لممساعدة السمبية ال تدخؿ ضمف نشاط  1،ىذا الكاجب

عف بالتبميغ  ـيمز  فنرل المشرع أحيانا ،عدـ التبميغ عف الجريمة جريمة قائمة بذاتيا م ألف  الجزائر 
 ،2اإلخباركقكعيا فعبل تحت طائمة العقاب عف عدـ  أكعمميـ الشركع فييا  إلىالجرائـ التي يصؿ 

مطمؽ فميس ثمة ما قكاـ ىذه المساعدة السمبية ليس دائما ذا طابع معنكم أك نفسي  كاالمتناع
 .3خارجي كالكتابة أك اإليماءمادم يحكؿ دكف التعبير عنو بمظير 

، كلنشاط المسئكؿ عف فعؿ الغير نفسيا نسبيالسمكؾ الشريؾ طابعا  أف   كعميو يمكف القكؿ
المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير نظريتي بيف  االختبلؼكىذا كجو مف أكجو  ،طابعا معنويا مطمقا

 4ال يمكف معو القكؿ بتفسير ىذا المسؤكلية عمى أساس مف نظرية االشتراؾ.ما  ، كىكاالشتراؾك 

 
 
 
 
 

                                                 

 . 138،139المرجع السابؽ، ص زكي )عبلء(،أنظر:   1 
مف ؽ إ ج، حيث تتمثؿ  32،  01/ 06مف القانكف  47مف ؽ ع ج، كالمادة 06، 91/1، 181أنظر: المكاد    2

في: إخبار السمطات  جريمة االمتناع عف إخبار السمطات في التشريع الجزائريالتي تشكؿ  الحاالت
مف ؽ ع ج، تبميغ السمطات بمجرد  181شخص عمـ بالشركع في الجناية أك كقكعيا فعبل ـ  مف كؿ  

شخص عمـ بكجكد مخططات أك أفعاؿ الرتكاب جرائـ الخيانة كالتجسس كغيرىا مف  العمـ مف كؿ  
مف ؽ ع، التبميغ في الحاؿ  91/1األنشطة الصادرة بالدفاع الكطني في كقت الحرب أك السمـ ـ 

المتعمؽ بمكافحة الفساد ـ  06/01لمختصة عف كقكع الجرائـ المنصكص عمييا في القانكف لمسمطات ا
سمطة نظامية أك ضابط أك مكظؼ عمكمي يصؿ إلى  ، إعبلـ النيابة العامة بغير تكاف مف كؿ  47

 ج.إمف ؽ  32عممو أثناء مباشرة كظيفتو خبر جناية أك جنحة ـ 
مجمة الباحث ناع عف إخبار السمطات في التشريع الجزائرم(، )جريمة االمت بف عشي )حسيف(، نقبل عف 

جامعة باتنة، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، مجمة دكلية محكمة نصؼ  لمدراسات األكاديمية،
 . 312-296ص مف ، 02، الحجـ  03العدد  سنكية متخصصة في العمـك القانكنية كالسياسية،

 .220المرجع السابؽ، ص  الحميد(،مطحنة، ) خالد السيد عبد أنظر:   3
 .139،140المرجع السابؽ، ص زكي، )عبلء(،أنظر:   4

 .220 المرجع السابؽ، ص مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر: 
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يختمؼ االشتراؾ عف المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، في اختبلؼ الصفة القانكنية ك 
في حيف أف  المسؤكؿ عف فعؿ الغير، يعد مساىما  ،اتبعي امساىم لمشريؾ الذم يعتبر دكما

 أصميا.  

رابطة سببية بيف نشاط  يتطمب تكفر و، أي أنّ مساىمة أصمية إال بكجكدلبلشتراؾ  قياـ فبل 
 عمى كعميو ال يعاقبالشريؾ كالفعؿ الذم يقكـ بو الركف المادم لمجريمة كالنتيجة المترتبة عميو، 

الفاعؿ ألف  الشريؾ يستمد إجرامو مف إجراـ الفعؿ األصمي ضمف دائرة اإلباحة، إذا دخؿ  الشتراؾا
 .1األصمي لجريمة حسب نظرية االستعارة اإلجرامية

سقكط إلى بالضركرة  يؤدمر عفك عف جريمة الفاعؿ األصمي ك صد يترتب عما سبؽ أف  ك 
الشريؾ عمى تكقيع عقاب الجريمة كليذا تطمب المشرع كجكد نص خاص يقرر  2جريمة الشريؾ،

 في المخالفات. امتصكر  كال يككففي الجنح 

 مساىمة أصميةبعكس االشتراؾ  ، فييلمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيرا ا بخصكصأم  
و يساىـ في الجريمة مساىمة المسئكؿ عف فعؿ الغير يأخذ صفة الفاعؿ األصمي ألن   أم أف  
المسئكؿ كبيف النتيجة  ؿ في العبلقة بيف الشخصخر قد تدخ  شخصا آ أف   ما ىنالؾ ككؿ   ،مباشرة

 قع بسببوالغير فك أدل إلى تحريؾ نشاط  المسئكؿ عف فعؿ الغير خطأ بمعنى أف   ،اإلجرامية
، الفعؿ مباشرة   المسئكؿ جنائيا عف فعؿ الغير  الصفة اإلجرامية لسمكؾمف  كؿ   فإف  كعميو المجـر

، ففي كمنو العقكبة تستمد مباشرة مف نص التجريـ كال تستعاراف مف نشاط كالعقكبة المقررة لمغير
     3.تكجيو االتياـ لمنفذ ماديات الجريمة مثمما ىك الحاؿ في المخالفات الغالب ما يعاقب دكف

 
 
 
 
 

                                                 

 .220المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(، أنظر:  1 
 .141المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء (، أنظر:  2
 .220المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(، أنظر:  3
 .142 المرجع السابؽ، ص زكي، )عبلء(،كانظر:  
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عف فعؿ  المسئكؿلـ نجد في التشريع الجزائرم نصا كاحد يعتبر فيو المشرع الجزائرم ك 
ال بشكؿ صريح كال  ،غير الذم تحققت النتيجة اإلجرامية ماديا بفعمو فاعبل أصمياكال1الغير شريكا 
كالتي اعتبرت  1990مف قانكف اإلعبلـ الجزائرم لسنة  87عدا نص المادة   ،2بصكرة ضمنية

في الجنايات كالجنح ضد أمف الدكلة كالكحدة  شريكيفمف مدير النشرية كصاحب النص  كؿ  
الكطنية التي تسببا فييا عف طرؽ التحريض بكسيمة مف كسائؿ اإلعبلـ كىي مادة ممغاة بمكجب 

  3.قانكف اإلعبلـمف ضالمت 12/05القانكف 

المشرع  أف  ، لجزائرية التي تعرضنا ليامف خبلؿ النصكص القانكنية ا ،كعميو يمكف القكؿ
الذم تحققت النتيجة اإلجرامية  عف فعؿ الغير فاعبل أصميا إلى جانب الغير المسئكؿاعتبر 

 
 
 
 
 

                                                 
 .257، ص 04، عدد 1991 ، المجمة القضائية،27/03/1990، المؤرخ في 64287أنظر: القرار رقـ   1
 466المرجع السابؽ، ص مف الجزء الثاني، االجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر:  

 .468لى إ
 .222ص  03، عدد 1990، المجمة القضائية، 19/01/1988، المؤرخ في 46312أنظر: القرار رقـ   2

 339، المرجع السابؽ، ص مف الجزء األوؿاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 
 . 343إلى 

 .249، ص03، عدد 1990، المجمة القضائية، 27/01/1987المؤرخ في  51166أنظر: القرار رقـ
إلى  357، المرجع السابؽ، ص الجزء األوؿاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 

361. 
تحريض بأية وسيمة مف وسائؿ  كؿّ ، التي تنص عمى أن و:" 1990مف قانكف اإلعبلـ لسنة  87أنظر: الماد   3

اإلعبلـ، عمى ارتكاب الجنايات أو الجنح ضد أمف الدولة والوحدة الوطنية يعرض مدير النشرية 
وصاحب النص لمتابعات جزائية باعتبارىما مشاركيف في الجنايات والجنح التي تسببا فييا إذا ترتبت 

 عمييا آثار.

لى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما يعاقب المدير وصاحب النص بالحبس مف سنة إ 
دج أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط إذا لـ يترتب عمى  100.000دج و  10.000بيف 

 ".  التحريض آثار.
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عف االقتصادية المؤسسة العمكمية  لمسيرزائية في المسؤكلية الج ا ىك الشأفمثمم ،مباشرة بفعمو
مسئكال الذم اعتبره المدير مسئكؿ النشرية  أفعاؿ تابعيو في جريمة اإلىماؿ الكاضح، فضبل عف

المحرر في  المشرع الفرنسي في حيف اعتبر ،1كاتبالكفاعؿ أصمي مثمو مثؿ  مسؤكلية مباشرة
مف  43/1حسب المادة  2في حالة كجكد رئيس التحرير، فاعؿ أصميبدال مف  شريكاجرائـ النشر 

العمؿ المجـر كالمعاقب عميو كالمتمثؿ في  أف  بالفقو الفرنسي  كقد بررقانكف الصحافة الفرنسي، 
إعداد كتسييؿ عممية فاقتصر عممو في  المقاؿ محررا ، أم  رئيس التحريربو قد قاـ العمؿ  نشر
 .القذؼ ما يعد جريمة نشر

 لمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيرنظرية المساىمة التبعية لـ تنجح في تفسير ا كيبدك أف  

كال تصمح كأساس قانكني ليذا النكع مف المسؤكلية في التشريع  ،فيي نظرية قاصرة ،بشكؿ عاـ
مساىمة في األصؿ  ىيالمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير  الجزائرم، كيرجع ذلؾ إلى أف  

  3.أصمية

مسؤكلية الجنائية عف فعؿ ال حاالت كؿ  لتفسير يكمف كجو القصكر في نظرية االشتراؾ ك 
التي تعد المجاؿ األصمي ليذا النكع مف المسؤكلية  ،4في المخالفاتاالشتراؾ لعدـ تصكر  الغير

 الجنائية إلى جانب الجرائـ غير العمدية.

التي ال تشكؿ سكل إطارا ىامشيا  االشتراؾ ال يككف إال في الجرائـ العمدية فضبل عف أف  
غير الجرائـ غير العمدية، في نظرية المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير بالمقارنة مع المخالفات ك 

 
 
 
 
 

                                                 
يناير سنة  12المكافؽ  1433صفر عاـ  18مؤرخ في  12/05القانكف العضكم رقـ  115أنظر: المادة  1

 يتعمؽ باإلعبلـ. 2012

 .86المرجع السابؽ، ص  )مدحت(،رمضاف، أنظر:  2
 .360المرجع السابؽ، ص  زكي، ) عبلء(،أنظر:   3
 .223المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(، أنظر:  4
 .143، 142المرجع السابؽ، ص  زكي، ) عبلء(،أنظر:  
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كبالمقابؿ يككف نطاؽ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في الجرائـ المتصكر فييا االشتراؾ، 
 .1، ىذا مف جيةالعمدية كغير العمدية

عؿ الغير ذات طابع معنكم شأنيا شأف المسؤكلية الجنائية عف ف فكرة أف   كمف جية أخرل، 
يككف في االشتراؾ  خاضعة لمسمطة التقديرية لقاضي المكضكع ألف  نظرية االشتراؾ تبقى نسبية 

لممسئكؿ عف فعؿ الغير، كعميو يككف مف الصعب  جانب الركف النفسي أو في النشاط المعنوي
في حؽ المسئكؿ حتى تقكـ مسؤكليتو خاصة إذا جاء في  -لبلشتراؾالطابع المعنكم -إثباتو 

 
 
 
 
 

                                                 
"ذىب رأم إلى إمكانية االشتراؾ في الجرائـ غير العمدية عمى أساس أف  القانكف يتكمـ عمى فكرة المساىمة   1

الجنائية في الفعؿ الداخؿ في تككيف الجريمة مف دكف التمييز بيف جريمة عمدية كغير عمدية، باعتبار أف  
عؿ كال الجرائـ غير العمدية ال مف الفا المساىمة ال تنصرؼ الى النتيجة التي حدثت ألن يا غير متعمدة في

الفاعؿ  أببا ليا كىك الذم يتضمف بذاتو خطلى النشاط االرادم الذم كاف سإمف الشريؾ، فإن يا تنصرؼ 
كالشريؾ معا كيعد ركنا معنكيا كافيا لمساءلة الفاعؿ بكصفو فاعبل كالشريؾ بكصفو شريكا كبحسب طريقة 

 االشتراؾ الصادرة منو.
 .223، 222المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 

ف يككف قد اشترؾ في الفعؿ أئـ غير العمدية ال الشريؾ ينبغي كاتجو رأم آخر إلى عدـ تصكر االشتراؾ في الجرا
الذم اثمو المشرع كيعاقب عف القصد كعميو مف يشترؾ في نشاط إرادم يفضي إلى نتيجة ضارة غير 

ككؿ  ما يشترطو القانكف لممساءلة عف الجرائـ غير  ،د فاعبل أصميا في جريمة غير عمديةمقصكدة يع
ارة كرابطة سببية بيف النشاط االرادم ضرادم مف أحد االشخاص كقكع نتيجة العمدية ىك صدكر نشاط إ

العمدية  كالنتيجة الضارة كىذه العناصر الثبلثة متكافرة في جميع االشخاص المساىميف في الجرائـ غير
خطاء التي كقعت منيـ كاستبعاد المساىمة التبعية يحؿ محميا كال مفاضمة بيف األ ،لمساكاة بينيـبا

 المساىمة األصمية.
 .223، 222المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 

نة إلمكاف تجريـ فعؿ الشريؾ كالنتيجة البدييية التي تترتب عمى اشتراط تكفر قصد االشتراؾ في جريمة معي
كالعقاب عميو ىي أف  االشتراؾ ال يتصكر في الجرائـ العمدية التي ترتكز المسؤكلية الجنائية فييا عمى 

ن ما  ،النتيجة التي حدثت كالتي ال يمكف أف نتصكر كالحالة ىذه أف يسيـ فييا الشريؾ عف قصد أك عمد كا 
 خطأ".يسأؿ عنيا كؿ  شخص عما كقع مف إىماؿ أك 

 .223، 222المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 
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المسئكؿ عف فعؿ الغير عف بذؿ الجيد كفقا لممجرل العادم لؤلمكر لمحيمكلة دكف  صورة امتناع
 .1كقكع الجريمة

المسئكؿ عف فعؿ الغير ذك طابع معنكم، ففي  كنحف نرل بخصكص ىذه النقطة أف  نشاط
الغالب يككف سمككو امتناعا كفي بعض األحياف يككف سمككو إيجابيا إذا أمر تابعيو بمخالفة 
القانكف، فحتى في ىذه الحاالت يكتسي نشاطو الطابع المعنكم، إال أن و في تقديرنا تكجد حاالت 

الجزائرم يككف نشاط المسؤكؿ فييا ذك طابع مادم لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع 
بسكء تصرفو لتسببو بالغرامة  97تقكـ مسؤكلية رب اف السفينة كيعاقب حسب ـ كليس معنكم كأف

أك رعكنتو.... ، في كقكع حادث مبلحي أك ألن و لـ يتحكـ فيو أك لـ يتفاداه، نجـ عنو تدفؽ مكاد 
  2تمكث المياه الخاضعة لمقضاء الجزائرم.

فالمشرع الجزائرم لـ يحدد الفعؿ المجر ـ أك طبيعة عبلقة السببية
، كلمقاضي األخذ 3

كىك ما يفتح الباب لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ  4بالسببية غير المباشرة لتحقؽ النتيجة اإلجرامية،

 
 
 
 
 

                                                 
 .94الى 92المرجع السابؽ، ص  مف  اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر:   1
يكليك سنة  19المكافؽ ؿ 1424جمادل األكلى عاـ 19المؤرخ في  10/ 03مف القانكف  97المادة  أنظر:  2

يعاقب بغرامة مف ":  أن وعمى  تنص التي، المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 2003
دج( كّؿ رّباف تسبب بسوء تصرفو 1.000.000دج( إلى مميوف دينار )100.000مائة ألؼ دينار )

بللو بالقوانيف واألنظمة، في وقوع حادث مبلحي أو لـ يتحكـ فيو أو لـ أو رعونتو أو غفمتو أو إخ
 يتفاداه، ونجـ عنو تدفؽ مواد تموث المياه الخاضعة لمقضاء الجزائري..".

إف  المبدأ العاـ كحتى يصبح قرار غرفة االتياـ سميما البد أف يتطرؽ لمجريمة بعينيا كيفصح عف كقائعيا   3
يحدد دكر مع إبراز اشتماؿ الجريمة عمى األركاف الكاجب تكافرىا كالقرار المطعكف المسندة إلى كؿ  متيـ ك 

حتى يتمكف مف إعطاء الكقائع كصفيا  ،فيو الذم يناقش عبلقة السببية بيف الضرب كالجرح العمدم كالكفاة
 القانكني الحقيقي يككف مشكبا بالقصكر ينجر عنو النقض.  

 .371ص  01، عدد 2002، المجمة القضائية، 23/10/2001، 270055أنظر: القرار رقـ 
المشرع الفرنسي قاـ لكف  كاف سائدا في القانكف الفرنسي مبدأ المساكاة بيف الخطأ الجسيـ كالخطأ اليسير،   4

، كأقر  التفرقة في حالة السببية غير المباشرة 2000يكليك  10بإحداث تعديؿ ىاـ بالقانكف الصادر في 
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ة، كيشكؿ ركنا في الجريمة في حالة السببية غير المباشر  واعياكىنا خطأ الرب اف يككف  ،الغير
 أك رعكنتو. بسوء تصرفو

يترؾ في طياتو معنى سكء التقدير أك الطيش كالخفة في عمؿ  نوع مف التصرؼ والرعونة، 
يتعيف بفاعمو أف يككف عمى عمـ بو، فيي تفيد سكء تقدير الشخص ككفاءاتو في القياـ بالعمؿ 

 الذم قاـ بو.
لممسؤكلية الجنائية  1قانونيال األساسىك  ليساالشتراؾ كنظرية  أف  ب القكؿ نخمص إلىكعميو 

لعدـ تكافؽ نظرية االشتراؾ مع النصكص العقابية المقررة  ،2في التشريع الجزائرم عف فعؿ الغير
  .3لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير

 نظرية الفاعؿ المعنوي كأساس لممسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير: الفقرة الثانية

ر نظرية المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير عمى فس   ،القانكف الجنائي فقواتجاه مف  ىناؾ
ا لمجريمة المرتكبة معنكي فاعبليعد المسئكؿ عف فعؿ الغير  أم أف  ،4نظرية الفاعؿ المعنويأساس 

فيسأؿ عنيا إلى جانب فاعميا المادم الذم ارتكب الفعؿ المككف لمجريمة كذلؾ   5،بكاسطة الغير

                                                                                                                                              

، الجسيـ كالخطأ اليسير كاستمـز مف ثـ إلقامة المسؤكلية الجنائية عف جريمة غير عمدية=ما بيف الخطأ 
 ضركرة تكافر الخطأ مع التكقع.  

 .143المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،أنظر:   1
 .145، ص 02، عدد 1999، المجمة القضائية، 6/01/1999المؤرخ في  ،210912أنظر: القرار   2

إلى  806المرجع السابؽ، صالجزء الثاني، االجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  )جماؿ(،سايس، أنظر: 
808. 

 .170ص ،02،عدد 1993، المجمة القضائية، 12/04/1988، المؤرخ في 56435أنظر: القرار رقـ   3
إلى  582ؽ، صالمرجع السابالجزء الثاني، االجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 

584 . 
 .174، ص 01، عدد 1999، المجمة القضائية، 28/10/1997، المؤرخ في 186010أنظر: القرار رقـ 

إلى  788المرجع السابؽ، الجزء الثاني، االجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،نظر: أ
790. 

الذم استعاف بفكرة استعارة اإلجراـ إلثبات  المعاصركجانب مف الفقو  Rouxمف ىؤالء الفقياء نجد الفقيو رك   4
التي يأخذ بيا الرأم  ،الركف المادم في حؽ المسؤكؿ عف فعؿ الغير التي قيؿ بيا في نظرية االشتراؾ

 السائد في فرنسا، كىك مالـ يتعرص لو الفقيو رك.
 .130المرجع السابؽ، ص  ة،المسؤكلية الجنائية في ضكء السياسة الجنائي سويمـ، )محمد عمي(،أنظر:   5
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و ، كقد يتقرر العقاب ليذا الفاعؿ ألنو قد استفاد مف الجريمة أك ألن  ألف  الجريمة ارتكبت لمصمحتو
ىك الذم أكحى إلى الغير بارتكابيا أك تركو بإىمالو يرتكبيا في حيف كاف يتعيف عميو السير 

فاعبل  بة كالتكجيو الذم يمكف معو اعتباره باإلضافة إلى أن و يممؾ الرقا، 1لة دكف كقكعيالمحيمك 
 .2معنكيا
إلى ارتكاب الجريمة مف أجؿ  دفع الغيرالمسئكؿ عف فعؿ الغير ىك الذم فحسب ىؤالء  

اعتبره بعض فقياء الذم  الفاعؿ المعنويفمف ىك  3،منو أمربارتكبت الجريمة  مصمحتو أك أف  
 القانكف مسئكال جنائيا عف فعؿ الغير؟

  الذم  مفيوـ فاعؿ الجريمةقبؿ التطرؽ لمفيـك الفاعؿ المعنكم البد مف الكقكؼ عمى 

 يحظى بالصدارة في القانكف الجنائي كقد اختمؼ الفقو كالتشريع في تعريفو:

فعبل ينطمؽ مف المفيكـ المكضكعي لمجريمة بكصفيا الذم ك  ،عاالتجاه الموسّ فحسب  
يا كاف في مف يتسبب بسمكؾ أ ضارا بالمصالح المحمية جنائيا، فيككف فاعبل لمجريمة كؿ  

ىي المناط في تحديد تمؾ  عبلقة السببية العادية ف  الضرار بتمؾ المصالح، كمعنى ذلؾ أا
 الصفة.

سمككا مطابقا لنمكذج  بكصفياالشكمي لمجريمة  المفيكـفينطمؽ مف  ،االتجاه المضيؽأّما 
 تشريعي معيف كضار بالمصمحة المحمية مف ذات القاعدة التجريمية التي تنص عميو.

 
 
 
 
 

                                                 
 .206المرجع السابؽ، ص  مطحنة، )خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   1
 . 411المرجع السابؽ، ص  الشكري، )عادؿ يوسؼ(،أنظر:   2

إلى أف  فكرة الفاعؿ المعنكم ظيرت لمكجكد تبعا لمتطكر الذم عرفو مفيـك فاعؿ الجريمة الذم  ،تجدر االشارة
ىمالو إى الغير بارتكابيا أك تركو بسبب أصبح يعاقب إم ا ألن و استفاد مف الجريمة أك ألن و ىك الذم أكحى إل

اعتبر جانب مف فقياء القانكف  كبناء عميو ،يرتكبيا مع أن و كاف كاجبا عميو تنفيذ ما يقضي بو القانكف
 الجنائي الفاعؿ المعنكم مسؤكال جنائيا عف فعؿ الغير.

 .337، 336المرجع السابؽ، ص  عسكر، )محمد زكي أحمد(،نقبل عف 
 .  206، المرجع السابؽ، ص مطحنة، )خالد السيد عبد الحميد(أنظر:   3
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رار في الشكؿ أف يككف ىذا االضيجب المحمية بؿ رار بالمصمحة االضكف كافيا يكفبل 
 .1"المنصكص عميو قانكنا

 مرتكبو الجريمة"مف ؽ ع ج،  تحت الباب الثاني المعنكف ب " 41 كقد نصت المادة 
الفاعؿ ىو كّؿ مف ساىـ "، عمى أف  المساىموف في الجريمةتحت الفصؿ األكؿ تحت عنكاف "

ض عمى ارتكاب الفعؿ باليبة أو الوعد أو التيديد أو مساىمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرّ 
 إساءة استعماؿ السمطة أو الوالية أو التحايؿ أو التدليس اإلجرامي،

المشرع الجزائرم يعتنؽ المذىب المكضكعي في تحديد معنى  ف  نص السابؽ أمف الكاضح 
  الفاعؿ، لعدـ حصره مفيـك الفاعؿ في الفاعؿ المباشر ليتعداه الى المحرض، كالفاعؿ المعنكم

 مف ؽ ع ج. 45حسب المادة 

ر غيره الشخص الذي يسخّ " :ىك أف  ىذا األخير 2ية الفاعؿ المعنويمضموف نظر وفي 
في تحقيؽ العناصر المادية والنفسية  يستخدميافي تنفيذ الجريمة بحيث يصبح في يده أداة 

الفاعؿ المعنوي ىو الذي نفذ الجريمة ولكف بواسطة  فّ أي أ 3،التي تقـو عمييا ىذه الجريمة
خر غير أىؿ لتحمؿ المسؤولية الجنائية أو حسف النية وعمى ذلؾ الشخص الذي يدفع آ، 4غيره

طفؿ غير عدكه أك يغرم كمف يدفع مجنكنا، إلى قتؿ  ،"إلى اقتراؼ الجريمة يعتبر فاعبل معنويا
عمى إتياف فعؿ ال فيحممو يخادع شخصا حسف النية النار في حقؿ قصد إحراقو أك ليضـر  ،مميز
دكف عممو بأنو مسمـك ألخر فيقدمو الخادـ يأمر خادمو بتقديـ طعاـ كمف  ،م عف ماىيتويدر 

 5.فيمكت المجني عميو

 
 
 
 
 

                                                 
 .311المرجع السابؽ، ص  عسكر، )محمد زكي أحمد(، أنظر:  1
 .37المرجع السابؽ، ص  صالح، ) نائؿ عبد الرحماف(،أنظر:   2
 .146المرجع السابؽ، ص زكي، )عبلء (،أنظر:   3
 .335المرجع السابؽ، ص  عسكر، )محمد زكي أحمد(،أنظر:   4
 .147 ،145المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،أنظر:   5
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 كؿ   كبيف وبيناألساسي الفارؽ  يمكف لنا مف خبلؿ التعريؼ السابؽ لمفاعؿ المعنكم إيجاد
 كالمحرض. كالشريؾ الفاعؿ المادم مف

ال يرتكب بنفسو الفعؿ  كبلىما ف  في أيكمف ، القاسـ المشترؾ بيف الفاعؿ المعنكم كالمحرض
ن  ـ عميو الركف المادم لمجريمة ك الذم يق  .ما يرتكبو غيرهكا 

 رادة ارتكاب الجريمة مف خبلؿعؿ المعنكم تتكافر لديو إالفا ف  كمف في أرؽ بينيما يكالف 
 تتكافر لديو إرادة ال المحرض ف  حيف أ في ،ك حسف النيةىؿ لممسؤكلية أاستغبلؿ شخص غير أ

  رادة المساىمة في جريمة غيره.ما إن  ارتكاب الجريمة لحسابو كا  

 مف المحرض كالمحرض تطابؽ في القصد كفي التصكر في جانب كؿ  فضبل عف ال
 األكؿ يؤثر في إرادة ف  محرض في أكانعدامو في الفعؿ المعنكم، كيختمؼ الفاعؿ المعنكم عف ال

 بينما المحرض ،لى ارتكاب الفعؿيا إلى دفع صاحبفيؤدم إ برة مف الناحية القانونيةغير معت
    1.فيخمؽ لو قرار ارتكاب الجريمة رادة معتبرة قانوناإيؤثر في 

الفعؿ المادم المككف لمجريمة  الذم يرتكبيك الشخص ف ،الماديالفاعؿ أم ا بخصكص 
 .لتحمؿ المسؤكلية الجنائية الذم يككف أىبل غيرهكحده أك تعاكف مع ل ج القانكني لياحسب النمكذ

في سيطرة كبلىما عمى تنفيذ الفعؿ  ،يتفؽ كؿ  مف الفاعؿ المعنكم مع الفاعؿ المادم
ألن و مشركعو الخاص فضبل عف أف  ليا في  ،االجرامي ككؿ  منيما لو إرادة الجريمة لحسابو

المادي، القانكف نفس الحكـ إال أف  الفاعؿ المعنكم ال يرتكب الفعؿ المككف لمجريمة عكس الفاعؿ 
لمادم الذم يتكفر لمادم بعكس الفاعؿ االمعنكم يتكفر في جانبو الركف المعنكم دكف افالفاعؿ 

 ف.لديو كبل الركني

 
 
 
 
 

                                                 
 .326، 325المرجع السابؽ، ص  عسكر، )محمد زكي أحمد(،أنظر:   1
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لفاعؿ األصمي في الجريمة مساعدة يساعد ا الذم التبعي فيك المساىـ ،انوناالشريؾ قا أم   
اتفاؽ سابؽ عمى إذا كجد الجريمة بأعماؿ سابقة أك معاصرة أك الحقة عمييا  ثانكية بقصد ارتكاب

  .تقديـ المساعدة البلحقة
ن   ،ال يأتي الفعؿ المادم المككف لمجريمة ،1الفاعؿ المعنويعميو ك  ر شخصا آخرا ما يسخ  كا 

إلتياف ذلؾ الفعؿ دكف أف يككف ليـ كجكد في نظر القانكف أك دكف أف يككنكا مقصكديف بالقاعدة 
و لـ يساىـ ألن  ال يعتبر الفاعؿ المعنكم شريكا بالمعنى القانكني ك  ،القانكنية التي يضعيا المشرع
الخطأ الذم قد ينسب إليو ال يتكافر فيو  كما أف   ،خر في تنفيذ الجريمةمساىمة تبعية مع شخص آ

 2.االشتراؾعنصر مف عناصر 

عمى  3كيعتبر الفقيو رك أىـ الفقياء الذيف فسركا نظرية المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير
 الفاعؿ في الجريمة ال يقتصر عمى منفذ الفعؿ مف خبلؿ قكلو أف  ، أساس نظرية الفاعؿ المعنكم

 
 
 
 
 

                                                 
 ىناؾ مف الفقياء في فرنسا مف يميز بيف عدة أنكاع مف الفاعؿ المعنكم:  1

: كىك "الشخص الذم يمكنو أف يمنع الجريمة مف أف ترتكب بتدخمو حيث كاف ذلؾ كاجبا الفاعؿ بواسطة
 عميو".

 القانكف فاعبل لمجريمة استثناء". : كىك" الشخص المتسبب معنكيا الرتكاب الجريمة كيعدهالفاعؿ الذىني
: كىك "الشخص المتسبب بمسمكو الخاطئ في كقكع الجريمة تحققت مادياتيا بكاسطة الفاعؿ غير المباشر

 شخص آخر.".
 .329المرجع السابؽ، ص  عسكر، )محمد زكي أحمد(،نقبل عف 

 .147المرجع السابؽ، ص زكي، )عبلء(، أنظر:   2
كقد قس ـ ىذا النكع مف  ،يعتبر الفقيو الفرنسي رك مف الفقياء المؤيديف لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير  3

 المسؤكلية الجنائية الى عدة طكائؼ:
: كتككف في حالة الجرائـ كالجنح المرتكبة ضد االشخاص كالتي تككف نتيجة عف تجمعات إجرامية، الطائفة األولى

مف ؽ ع  349عف فعؿ الغير عف الرؤساء كالفاعميف كالمحرضيف ليذه االتحادات ـ فالمسؤكلية الجنائية 
 ؼ.

: يتحممكف أيضا نفس المسؤكلية رؤساء المشركعات في حالة التنظيمات المينية عندما يفرض الطائفة الثانية
 القانكف عمييـ التزاما ما.
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 مف أجؿ مصمحتوإلى ارتكاب الجريمة دفع خرا يتمثؿ في مف  المادم ليا بؿ تشمؿ أيضا فاعبل آ
أخطر صكرة لمفاعميف في  كاعتبره ،بالفاعؿ المعنويكىك يسمى  وقعت بناء عمى أمرهيا أك أن  

 الجريمة.

رب العمؿ باعتباره إلى عقكبة ال تتحقؽ إال إذا امتدت االجتماعية لفالحماية  كأكد عمى أف   
يـ في فرض االلتزاـ باحتراـ القكانيف عمى التابعيف في حيف أن   و ال طائؿ مف، ألن  1فاعبل معنكيا

كحسب  ،أغمب األحياف ليس ليـ إطبلع بالتنظيمات القانكنية المتعمقة األمف كالطمأنينة لمجماعة
ىذا النحك مع المبادئ العامة التي تحكـ كلية الجنائية عف فعؿ الغير لمسؤ الفقيو رك يتفؽ تفسير ا

مبدأ شخصية المسؤولية والعقوبة مف  مع كؿّ الجريمة مف خبلؿ اتفاؽ مسؤكلية المتبكع جنائيا 
 2كالنظرية العامة لمخطأ الجنائي.

ىك الذم  ،الفاعؿ المعنويفصاحب العمؿ أك رئيس المشركع الذم أطمؽ عميو رك اسـ 
يأمر التابعيف لو أك الخاضعيف إلشرافو كرقابتو بخرؽ القانكف أك يتركيـ بإىمالو يقترفكف جريمة 

، كفكرة الفاعؿ المعنكم حسبو ليست دخيمة عمى لحسابو أك مف أجؿ تحقيؽ مصمحة لومف الجرائـ 
أمر  مف أك الرئيس، لمجريمة فاعبل تولمادم بصفالقانكف الجنائي الذم يعاقب إلى جانب الفاعؿ ا

أك تركو بإىمالو  أك ترؾ عمدا عمالو يرتكبكف الجريمة كيستفيد ىك مف ذلؾ  غيره بارتكابيا
القانكف في مثؿ ىذه الحاالت يعاقب عمى جرائـ يندر أف يرتكبيا المكمفكف قانكنا  يرتكبيا، حيث أف  

 تمتدالجرائـ أف بأنفسيـ، بؿ يعتمدكف عمى غيرىـ في ذلؾ، فيككف مف الصائب لقمع ىذه 
   .  3المسؤكلية الجنائية عنيا إلى مف أمركا بيا

                                                                                                                                              

دائرة المسؤكلية  ف طريؽ فكرة السببية يصبح في: كأخيرا في حالة انعداـ أم عبلقة قانكنية عالطائفة الثالثة=
 خريف.ى التسمسؿ البلـز لكقكع جريمة اآللإاص الذيف أدل فعميـ أك امتناعيـ شخاأل
 .337المرجع السابؽ، ص  عسكر، )محمد زكي أحمد(،نقبل عف 

 .151  المرجع السابؽ، ص زكي، )عبلء(،أنظر:   1
 .209لمرجع السابؽ، صالحميد(، اعبد السيد مطحنة، )خالد أنظر:   2 

 .340،338المرجع السابؽ، ص عسكر، )محمد زكي أحمد(، أنظر:  3
 .153المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،أنظر: 
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لمعديد مف االنتقادات في فرنسا أدل الى رفضيا مف معظـ  ت نظرية الفقيو ركتعرض
، كال تختمؼ نظريتو في 1يا تنطكم عمى تحايؿ، ألف  الجريمة كحدة كاحدةالفقياء فييا، باعتبار أ ن  

فيتشابو خطأ الفاعؿ المادم بخطأ الفاعؿ المعنكم، كال  ،النظرية التقميديةالفاعؿ المعنكم كثيرا عف 
ارتكبيا  المسؤكلية الجنائية عف جريمة سنادسبب إ ف  يككف االختبلؼ سكل في أف  الفقيو قد قبؿ أ

قرينة  كأ احتياط عدـ ىذا الرئيس كىي قرينة خطأ ىماؿإل راجعالمالؾ  كلرئيس المنشأة أ غيره
 . 2االحتياط عدـ خطأ إرادة نتائج

ذا ما قارنا    بيف نظرية المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير كبيف نظرية الفاعؿ المعنكمكا 
 نفذ الجريمة كلكف بكاسطة غيره كمف المسمـ بو أف  م أف   ؿ المعنكمتعريؼ الفاع فيتض ح مف

المشرع ال يفرؽ بيف مرتكب الفعؿ اإلجرامي باستخداـ أعضاء جسمو أك باستعماؿ أداة سكاء 
  .3كانت جمادا أك حيكانا أك إنسانا سخره لذلؾ

 : التالي كعميو تكمف أكجو التشابو بيف النظريتيف في
امتناعا وأف مسمؾ خاطئ لديو سواء كاف فعبل أو  تتمثؿ مسؤكلية الفاعؿ المعنكم الجنائية في
 .4يقع بسببو الفعؿ الذي يحظره القانوف يحرؾ ىذا المسمؾ الخاطئ نشاط شخص آخر

 
 
 
 
 

                                                 
 .290المرجع السابؽ،  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   1

مف خبلؿ طرح الفكرة في المؤتمر  ،نظرية السبب كراء اتساع مفيـك المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير تعد   2
مؤكدا عمى ما جاء بو  أندري فيتيمف قبؿ الفقيو 1957الدكلي السابع لقانكف العقكبات المعقكد في اثنا 

دم إلى الفاعؿ المعنكم، الفقيو رك في ىذا الصدد مف كجكب انسحاب العقاب المقرر أصبل لمفاعؿ الما
 كبصفة خاصة في الجرائـ التي تقع مخالفة لقكانيف كلكائح الصناعة كالعمؿ.

 .342،343المرجع السابؽ، ص  عسكر، )محمد زكي أحمد(،أنظر: 

 .335المرجع السابؽ، ص عسكر، )محمد زكي أحمد(،أنظر:   3
 .208ص  ، المرجع السابؽ،مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(أنظر:   4
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المسمؾ الخاطئ مف جانب تتمثؿ صكرة مسؤكلية الشخص جنائيا عف فعؿ غيره في ك 
الشخص المسئوؿ عف فعؿ الغير وىو ما يعرؼ بالخطأ الخافي الذي أدى إلى تحريؾ نشاط 

 .1إشرافو وقعت النتيجة اإلجرامية بسببوالغير الخاضع لرقابتو أو 
حتى يمكف تفسير المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير استنادا لنظرية الفاعؿ المعنكم البد ك 

 مف تكافر الشركط الضركرية لقياـ مسؤكلية الفاعؿ المعنكم لدل المسئكؿ عف فعؿ الغير.

جريمة المسئوؿ في تنفيذ  ،لقياـ مسؤكلية الفاعؿ المعنكم جزائيا الشرط األوؿيتمثؿ  
، فالفاعؿ المعنكم يتخذ مف المنفذ المادم لمجريمة أداة مسخرة لتحقيؽ النتيجة بواسطة الغير

  2.ينفذ جريمتو بكاسطة الغيرف ،اإلجرامية

مدى تحقؽ فما الغير بخطأ الفاعؿ المعنوي، تحريؾ نشاط ا الشرط الثاني ىك أم  
 ؟عف فعؿ الغيرشروط الفاعؿ المعنوي في حؽ المسئوؿ 

أم ا المسؤكؿ جنائيا عف فعؿ الغير فيتعمد ترؾ الشخص التابع لو أك الخاضع لرقابتو 
 ،كاشرافو ينتيؾ القانكف أك يتركو بإىماؿ يرتكب جريمة مف الجرائـ لحسابو مف أجؿ مصمحتو

كعميو فقد تكافرت لديو إرادة ارتكاب الجريمة مف خبلؿ استغبلؿ شخص غير أىؿ لممسؤكلية 
 .3الجنائية أك حسف النية فيمـز أف يتحمؿ عبء النتيجة االجرامية لمفعؿ المادم الذم اقترفو الغير

ظيكر فكرة  ، فيمكف القوؿ أفّ تحريؾ نشاط الشخص المسئوؿ بخطأ الغيرأّما بخصوص 
قد و ا ألن  كأصبح ىذا الفاعؿ يعاقب إم   فاعؿ الجريمة،لمتطكر في مفيكـ  لمعنكم راجعالفاعؿ ا

 
 
 
 
 

                                                 
 .336المرجع السابؽ، ص  عسكر، )محمد زكي أحمد(،أنظر:   1
 . 150المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،أنظر:    2
 .336المرجع السابؽ، ص عسكر، )محمد زكي أحمد(،أنظر:  3

 .150المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،أنظر: 
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 تركو بسبب إىمالو يرتكبياأك  ىو الذي أوحى إلى الغير باقترافياو أك ألن   استفاد مف الجريمة
 و كاف مف كاجبو السير عمى تنفيذ ما يقضي بو القانكف.مع  أن  
كمف ثـ فقد اعتبر بعض الفقياء القانكف الجنائي المسئكؿ عف فعؿ الغير فاعبل معنكيا،  

الخاضع لرقابتو  نشاط الغيرأدل إلى تحريؾ  بالخطأ الخافيمسمكو الخاطئ كىك ما يعرؼ  ألف  
 أك إشرافو كقعت النتيجة اإلجرامية بسببو.

بيف المسؤكلية الجنائية عف سنستعرض أكجو الخبلؼ بيف نظرية الفاعؿ المعنكم ك ىذا ك 
المشرع الجزائرم مف تفسير المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير  موقؼفعؿ الغير مف خبلؿ تحديد 

 عمى أساس نظرية الفاعؿ المعنكم.
مسؤكلية المتبكع عف  ، أف  1مف قانكف العقكبات الجزائرم 45الظاىر مف نص المادة  إف  

مسؤولية ك ال تتوافؽ بالمسؤولية الجنائية عف فعؿ الغيرالجرائـ المرتكبة مف تابعيو أك ما يسمى 
فإذا أخذنا مسؤكلية رب مف عدة نكاح،  منفذ ماديات الجريمة الفاعؿ المعنوي عف فعؿ الغير

 العمؿ كنمكذج فإننا نككف أماـ إحدل الحالتيف:  

إذا حمؿ رب العمؿ التابع بتحريضو عمى ارتكاب الجريمة أال يعتبر ذلؾ  الحالة األولى:
رب  تفسيرا لنظرية المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير عف طريؽ نظرية  الفاعؿ بالتحريض؟ أم أف  

تطمب أف ي الجزائرم المشرع خاصة أف   ،في جريمة الغير الذم حرضو 2العمؿ فاعبل بالتحريض

 
 
 
 
 

                                                 
تحت الفصؿ األكؿ تحت  مرتكبو الجريمة"" مف ؽ ع ج،  تحت الباب الثاني المعنكف ب 45أنظر: المادة  1

مف يحمؿ شخصا ال يخضع لمعقوبة بسبب "، التي تنص عمى أن و:" المساىموف في الجريمةعنكاف "
 وضعو أو صفتو الشخصية عمى ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبات المقررة ليا.".

 .211المرجع السابؽ، ص  مطحنة، )خالد السيد عبد الحميد (،أنظر:    2
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إال أف  طرؽ التحريض المستخدمة مف  1،أىبل لممسؤولية الجنائيةيككف متمقي التحريض 
  المحرض محددة حصرا في نص المادة. 

فيذا معناه الغير إلى ارتكاب الجريمة،  نشاط يدفع بوإذا لـ يصدر عف رب العمؿ  الحالة الثانية:
 ممسؤكلية الجنائية لحاالت  ىناؾ تطمب لقياـ فكرة الفاعؿ المعنكم، خاصة أف  انتفاء أىـ شرط م

ما  ينتفي فييا العمد لدل المسئكؿ عف فعؿ الغير ككؿ   في التشريع الجزائرمسبؽ أف تعرضنا ليا 
 .يتكفر في حقو ىك اإلىماؿ في الرقابة أك اإلشراؼ عمى الغير فكاف أف كقعت منو الجريمة

ذا  ،التابع اارتكبي الجريمة التيكقكع المسئكؿ عف فعؿ الغير لـ يرد ففي ىذه الحالة   كا 
رغـ  لسوينا بينيا في العقوبةكىك الفاعؿ المادم فييا  المتبوع فاعبل لمجريمة مع تابعواعتبرنا 

كقد خمص الفقو إلى لكحدة الجريمة،  تمزيقا مما يعد ،اممني اختبلؼ طبيعة الخطأ في جانب كؿّ 
الجاني إرادة تحقيؽ الجريمة دكف بقية أف  الجريمة كياف قانكني ال يتجزأ فبل يكفي أف تتحقؽ لدم 

 2األركاف.

لدل المتبكع ال تنصب قد كضع قرينة   المشرع أف  ب ،الذم رد عميو الفقيو ركالنقد  ىكك 
ن  عمى الخطأ ألن   أراد م يفترض في رئيس المنشاة أن و أما تنصب عمى اإلرادة و متكافر في حقو كا 

المشرع في القانكف  ف  مصدره القانكف باعتبار أ ك افتراض، كىإحداث ما أدى إىمالو إلى وقوعو

 
 
 
 
 

                                                 
مف ساىـ مساىمة مباشرة في تنفيذ  يعتبر فاعبل كؿّ مف ؽ ع ج، التي تصت عمى أن و:"  41المادة أنظر:   1

الجريمة أو حرض عمى ارتكاب الفعؿ باليبة أو الوعد أو التيديد أو إساءة استعماؿ السمطة أو 
 الوالية أو التحايؿ أو التدليس اإلجرامي.".

إذا لـ يرتكب الجريمة المزمع ارتكابيا لمجرد امتناع مف مف ؽ ع ج، التي نصت عمى أن و:"  46أنظر: المادة 
لعقوبات المقررة ليذه المحرض عمييا يعاقب رغـ ذلؾ با كاف ينوي ارتكابيا بإرادتو وحدىا فإفّ 

 الجريمة.".
 .209المرجع السابؽ، ص مطحنة، )خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:  2
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، كحتى ال يتـ االعتداد ىك مف كضع االلتزامات المفركضة بشكؿ مباشر عمى رئيس المنشأة
 .1في المنشآت الكبرل بذاتولصعكبة عمؿ ىذا الرئيس الناحية العممية مف  باإلنابات

، بإىمالو تابعو يقترفو الذي ترؾ، المتبوع أراد العمؿ غير المشروع فيفترض بمقتضاىا أفّ 
كترتيبا عمى ما تقدـ يككف خطأ الشخص المسئكؿ ىك الذم حرؾ نشاط الغير فكاف أف كقعت منو 

  2الجريمة.

الذم تحققت كقد تـ دحض ىذا التفسير مف خبلؿ القكؿ بأف  المتبكع لـ يرد فعؿ التابع 
    3.ح بافتراض إرادة المتبكعالجريمة بو بصكرة مباشرة، ألف  ذلؾ يستمـز كجكد نص يسم

 45كما يؤكد عدـ صبلحية كالتئاـ المسؤكلية الجزائية لمفاعؿ المعنكم المقررة في المادة 
 مف ؽ ع ج، كالنصكص المطبقة لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائرم، ىك أف  

شخصا عديـ األىمية  رشخصا سخ   تقتصي أف   ،مف ؽ ع ج 45فكرة الفاعؿ المعنكم حسب ـ 
كىك ما ال يتماشى مع حاالت   -الصغير غير المميز أك المجنكف –في تنفيذ الفعؿ اإلجرامي 

مف األىمية الجنائية  المشرع الجزائرم يتطمب تكافر كؿ   ألف   4مسؤكلية مسير أك صاحب المشركع،
 .5كالخطأ لدل الغير المنفذ لمفعؿ

المسئوؿ عف  والواقع أفّ خر مف عناصر فكرة الفاعؿ المعنكم، كىذا يعني انتفاء عنصر آ 
ال يسأؿ إال عف جريمة اقترفيا ىو في النصوص العقابية التي سبؽ لنا التعرض ليا،  فعؿ الغير

كالقكؿ بتكافر الركف  بنفسو والتي تتمثؿ في اإلخبلؿ بواجب الرقابة المفروض عميو قانونا،

 
 
 
 
 

                                                 
 .340إلى  338المرجع السابؽ، ص  عسكر، )محمد زكي أحمد(،أنظر:   1
 .154المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،أنظر:   2
 .212المرجع السابؽ، ص  مطحنة، )خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   3
 .105المسؤكلية الجنائية في ضكء السياسة الجنائية، المرجع السابؽ، ص  سويمـ، )محمد عمي(،أنظر:   4
 342.المرجع السابؽ، ص عسكر، )محمد زكي أحمد(،أنظر:  5
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كعميو فرب العمؿ  1و فاعؿ معنكم غير مستساغ،المادم لمجريمة في جانب المتبكع عمى أساس أن  
 مف ؽ ع ج. 45ال يسأؿ باعتباره فاعبل معنكيا بالمعنى الكارد في المادة 

الفاعؿ المعنكم، يستعير الركف المادم لمجريمة مف جريمة التابع غير مقبكؿ  ف  أكالقكؿ ب
لكجكد التزاـ كاقع عمى كاىؿ مدير  ذو طبيعة سمبيةلى المتبكع إباعتبار أف  السمكؾ المسند 

حجـ عنو قامت في حقو امتناع فيعد فاعبل ماديا لمجريمة في ىذه أذا إ ،ك رب العمؿأالمشركع 
الحالة ال فاعبل معنكيا كبالمقابؿ سمكؾ التابع إيجابي، كاالعتماد عمى فكرة استعارة النشاط 

لتفسير مسؤكلية المتبكع عف فعؿ الغير غير مستساغ أيضا لعدـ كجكد مساىمة حقيقية  االجرامي 
لجريمة ىذا المتبكع أم ا بخصكص الركف المعنكم مي الصادر مف التابع، لممتبكع في النشاط االجرا

المفترض  -عدـ االحتياط او االىماؿ لعدـ قيامو بالتزامو بالرقابة واالشراؼ –فيقكـ عمى الخطأ 
جريمة  ف  ع عبء االثبات عمى جية االتياـ ألبمجرد كقكع النشاط االجرامي مف التابع، كال يق

 .2سابؽ لجريمة التابع فمكاله لما ارتكب الفاعؿ المادم جريمتو كىك خطأالتابع تكشؼ عنو، 

 التزاـاالمتناع ال تتفؽ كفكرة الفاعؿ المعنكم، فيكجد في مثؿ ىذا النكع مف الجرائـ جريمة ك 
فإف امتنع عف التدخؿ عد فاعبل  ،قانكني يقع عمى المسؤكؿ بالتدخؿ لمحيمكلة دكف تحقؽ النتيجة

 ماديا في جريمة الترؾ اك االمتناع كليس فاعبل معنكيا ىذا مف جية.
مر بمنفذ الجريمة عديـ األىمية فبل محؿ لتطبيؽ نظرية عمؽ األكمف جية أخرل، كعندما يت 

الىمية  يا تفترض التزاـ قانكني يتحممو المنفذ عديـ االفاعؿ المعنكم في جرائـ االمتناع، ألن  

 
 
 
 
 

                                                 
 .210المرجع السابؽ، ص  عبد الحميد(،السيد مطحنة، )خالد أنظر:   1
المجر ـ مف التابع ببعص أحكاـ يؤيد الفقياء افتراض الخطأ الصادر مف المتبكع، كذلؾ بمجرد صدكر النشاط   2

ت عمى أف  مدير المشركع يقع عميو التزاـ مضمكنو مراقبة بشكؿ شخصي تطبيؽ القضاء الفرنسي التي أكد  
االلتزامات التي جاءت بيا المكائح، كحدكث خطأ في المشركع معناه صدكر خطأ منو الفتراض مساىمتو 
المباشرة في كؿ  أعماؿ المنشاة كعميو، كيترتب عمى ما سبؽ افتراض أف  جريمة التابع كاشفة عف خطأ 

 كع.  المتب
 .211، 210المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 
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كالقانكف ال يفرض التزاما عمى غير ذم أىمية كمف غير الممكف أف تكجد جريمة امتناع يككف 
، فبل محؿ لجريمة امتناع مف خبلؿ تسخير فاعؿ معنكم غير المنفذ ليا ماديا غير مسؤكؿ جنائيا

ؿ في تككيف كيترتب عمى انتفاء االلتزاـ انتفاء الفعؿ المادم الذم يدخ ،أىؿ لممسؤكلية الجنائية
المسؤكؿ كتجدر االشارة إلى أف  نشاط   ،الجريمة السمبية المتمثؿ في السمكؾ السمبي أك االمتناع

 .1 غمبو نشاطا سمبياجنائيا عف فعؿ الغير في أ
مف غير المتصكر أف  لمجريمة الكاحدة فاعميف مادم كمعنكم في الكقت ذاتو  ،كعميو  

باعتبار أف  أحدىما ناؼ لؤلخر خاصة عندما يتعمؽ األمر بتفسير الحاالت التي تتعمؽ بمسؤكلية 
ىذا األخير يبقى مسؤكال عف الجريمة بصفتو  المتبكع عف جريمة تتحقؽ مباشرة بفعؿ التابع، ألف  

 .2كال يمكف بحاؿ صبلحية فكرة الفاعؿ المعنكم لتبرير مثؿ ىذه الحاالت فاعبل أصميا،
 45أف  نظرية الفاعؿ المعنكم التي أخذ بيا المشرع الجزائرم كنظ ميا في المادة  في تقديرنا،

مف ؽ ع ج، تصمح لتفسير حاالت المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير التي تقتصر فقط عمى تنفيذ 
ىي غير صالحة  لتفسير بقية ك المسئكؿ عف فعؿ الغير جريمتو بكاسطة الغير عديـ األىمية، 

ية الجنائية عف فعؿ الغير التي يككف الغير أك المنفذ أىبل لتحمؿ المسؤكلية حاالت المسؤكل
 الجنائية. 

نظرية الفاعؿ المعنكم ل اتفسير المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير كفق كتجدر اإلشارة إلى أف  
في التشريع الجزائرم كلك في الحاالت الضيقة كما سابؽ ذكرىا تتفؽ مع مبدأ شخصية العقكبات 

 3النظرية العامة لمخطأ الجنائي.ك 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 213، 212المرجع السابؽ، ص مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   1
 .244، 345المرجع السابؽ، ص  عسكر، )محمد زكي أحمد(،أنظر:   2
 .209المرجع السابؽ، ص مطحنة، )خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   3 
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 لفرع الثانيا

 النظريات المضيقة لتفسير المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير

لمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير حاالت التفسير  بكضع أسس صناعية لفقوجانب مف اقاـ 
   ،العبلقة بيف الخطأ كالفعؿ لكجكد كسيط في ،ممسؤكلية الجنائيةلعامة لتخرج عف القكاعد االتي 

إليجاد أساس يفسر العقاب عمى  كذلؾ لمنع إفبلت الكثير مف الجناة عمى جرائـ كقعت منيـ أك 
 مثؿ عامة قاصرة كيصعب إعماليا فيالقكاعد ال ، حيث تبقى1غير مجرمة أفعاؿ كانت في السابؽ 

 الحاالت الخاصة. ىذه 

كتتمثؿ األسس الصناعية التي كضعيا الفقو لتفسير نظرية المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير   
 .ونظرية ازدواج الجريمة نظرية التتابع في المسؤوليةمف  كؿ   في

في المسؤكلية كأساس لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ  نظرية التتابعسنتناكؿ في ىذا الفرع 
الجريمة كأساس  ازدواجنظرية االلتزاـ ك لؾ نتعرض بالدراسة إلىالغير)الفقرة األكلى(، ثـ بعد ذ

  لتفسير المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير ) الفقرة الثانية(.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
 .129المرجع السابؽ، ص  اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر:   1
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 كأساس لممسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير يةنظرية التتابعال: الفقرة األولى

في محاكلة منو إليجاد أساس لنظرية المسؤكلية مف الفقو  ه جانبااتج ،تتضمف فكرة التتابع
ستبعد فكرة الذم ي1،إلى كضع تفسير يتعمؽ بفكرة التتابع في المسؤكليةالجنائية عف فعؿ الغير 

بحيث 2،بناء عمى نظاـ معيفمرتبا إياىـ ، قانكنا األشخاص المسئكليفحصر يك  ،بقكاعدهاالشتراؾ 
 .3قدمو القانكف عميو في الترتيب ال يسأؿ منيـ شخص ما داـ قد كجد غيره ممف

تعذر نظرية التتابع تعد مف األسس الصناعية التي كضعيا الفقو ل ككما سبؽ اإلشارة بأف  
مف  لمحيمكلة دكف إفبلت الجناة 4،في مجاؿ النشرلجنائية لممسؤكلية االعامة  تطبيؽ األحكاـ

فإف لـ  ،أك المحرر المسئكؿو الناشر تميجر يعاقب عمى المؤلؼ ففي حالة عدـ معرفة  ،العقاب
في  تنحدر المسؤكلية الجنائية درجة تمك درجة عف عاتؽ المشتركيف ىكذاالطابع ك يعاقب  كجدي

 .مكزعيف أك بائعيف عمى تركيجو مف العامميف إنجاز المطبكع إلى

جميع حاالت  لتفسير صالحةغير يا أىـ نقد كجو لنظرية التتابع في المسؤكلية ىك أن   إف  
، بؿ تقتصر عمى تبرير المسؤكلية في مختمؼ المجاالت ائية عف فعؿ الغيرالمسؤكلية الجن

كالتي تختمؼ عنيا في طبيعتيا  ،مف الجرائـ دكف غيرىا الجنائية عف فعؿ الغير في جرائـ النشر
كىك ائـ ىذه الجر كذلؾ راجع لصعكبة الكقكؼ عمى المسئكؿ في ىذا النكع  5،كنمكذجيا القانكني

، فضبل عف عدـ كضكح كنشرهلكثرة المتدخميف في عممية إعداد المطبكع الكاتب المؤلؼ أك 
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متدخؿ سكاء في  األدكار لتداخميا كتعددىا، األمر الذم يستعصي معو معرفة الدكر الذم لعبو كؿ  
    .1مف عدمو في الجريمة ما أصميا أك تبعياإعداد المطبكع أك نشره بما قد يجعمو مساى

ىذا النكع مف النظريات يقكـ عمى أساس مف افتراض المسؤكلية الجنائية  فضبل عف أف    
قياـ المسؤكلية الجزائية  إثباتكىك  تعد استثناء مف األصؿكالتي حسب رأم البعض مف الفقياء 

 2ر القياس أك التكسع في األخذ بيا.ستدعي األخذ بيا في نطاؽ ضيؽ كيحضمما ي

أقرت نظرية التتابع في المسؤكلية في جرائـ النشر صراحة في مف التشريعات التي 
ككاف مقره داخؿ المؤلؼ  عرؼإذا ف، منو 18دستكرىا ىك التشريع البمجيكي مف خبلؿ المادة 

ما تـ نشره  أف حتى كلك عممكا ،يفمكزع أك يفطابعأك  يفناشر  جزائيا غيره مف بمجيكا فبل يسأؿ
 .3يعد جريمةعو يكز أك طبعو أك ت

ال تظير بصكرة كاحدة بالنسبة نظرية التتابع في المسؤكلية  أف   ،كما تجدر اإلشارة إليو
، 4خر بحسب الظركؼ التي صدرت فيياع آلييا تختمؼ مف تشر لمتشريعات التي أخذت بيا، أم أن  

  5سكاء مف حيث األشخاص المسئكليف حصرا في القانكف، كمف حيث نظاـ ترتيبيـ.
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كأساس   تابع في المسؤكليةالت فكرةالمشرع الجزائرم  أقر  ىؿ ىنا يجدر بنا التساؤؿ، 
ذا كانت اإلجابة بنعـ ما ىي الصكرة التي  ؟في مجاؿ النشر ممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيرل كا 

 يظير بيا تطبيؽ ىذه النظرية؟

لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ البد لنا مف التطرؽ إلى جميع قكانيف اإلعبلـ التي عرفتيا 
 71 المادة نصت 1982 اإلعبلـ الجزائرم لسنة بالنسبة لقانكف فالجزائر بخصكص ىذه النقطة، 

نص مكتكب في  يتحمبلف المسؤكلية عف كؿ   ،المدير كصاحب النص أك الخبر أف   عمى01 ؼ
ا بخصكص مسئكؿ المطبعة ، أم  1خبر تنشره الكسائؿ السمعية البصرية النشرية الدكرية أك كؿ  

كالمدير كصاحب النص المكتكب في إطار المادة تماما  73ؿ مسؤكليتو حسب المادة فيتحم  
 ففي تقديرنا لـ يأخذ المشرع مف خبلؿ ىذه المكاد بنظاـ التتابع في المسؤكلية. 2مف ؽ ع، 100

رمضاف عاـ  08مؤرخ في  90/07 قانكف اإلعبلـ بالقانكف بعد ذلؾ قاـ المشرع بتعديؿ 
بحذافيره مف خبلؿ  نظاـ التتابع في المسؤوليةمطبقا ، 1990أبريؿ سنة  3المكافؽ  1410

 أكدكرية، كاتب المقاؿ أك الخبر عف أم مقاؿ يتـ نشره في نشرية  أوممدير تحميمو المسؤكلية ل
 .3البصرية السمعية الكسائؿ بكاسطة يبث خبر أم

 
 
 
 
 

                                                 
 المدير يتحمؿ :" التي تنص عمى أن و 1982، مف قانكف اإلعبلـ الجزائرم لسنة 01ؼ  71 المادةأنظر:   1

 السمعية الوسائؿ تنشره نبأ كؿّ  أو دورية نشرية في مكتوب نص كؿّ  مسؤولية النبأ أو النص وصاحب
 ." البصرية.

 المطبعة مسئوؿ ؿيتحمّ  " التي نص ت عمى أن و 1982مف قانكف اإلعبلـ الجزائرم لسنة 73المادة أنظر:   2
 مف100 المادة عميو صنت الذي اإلطار في مشموال المكتوب النص وصاحب كالمدير تماما مسؤوليتو

 العقوبات.". قانوف
المتعمؽ  1990أبريؿ سنة  3المكافؽ  1410رمضاف عاـ  08مؤرخ في  90/07مف القانكف  41المادة  أنظر:  3

المدير أو كاتب المقاؿ أو الخبر مسؤولية أي مقاؿ ينشر في ؿ يتحمّ :" التي تنص عمى أن و باإلعبلـ،
 نشرية دورية أو أي خبر يبث بواسطة الوسائؿ السمعية البصرية.".
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كبالمقابؿ يتحمؿ مسؤكلية المخالفات المرتكبة سكاء كانت مكتكبة كمنطكقة، أك مصكرة 
والبائعوف وممصقو والطابعوف أو الموزعوف أو الباثوف في أجيزة اإلعبلـ المديروف والناشروف 
 عمى أف   1990مف قانكف اإلعبلـ لسنة  43 نصت المادة ، في حيف1اإلعبلنات الحائطية

في حالة إدانة مرتكبك المخالفة  متواطئيفناشرىا باعتبارىما  كأالمتابعة تككف ضد مدير النشرية 
في جميع األحكاؿ  ع إمكاف المتابعة تحت نفس التيمةالمكتكبة أك المنطكقة أك المصكرة م

  2السابؽ ذكرىا.  42المتدخمكف المنصكص عمييـ في المادة  األشخاص

، كألغي 12/05استبداله بالقانكف  كتـ   1990تـ إلغاء قانكف اإلعبلـ لسنة  ،كفي األخير
كأساس لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في قانكف اإلعبلـ  نظاـ التتابع في المسؤوليةمعو 

 الجزائرم.

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
المتعمؽ  1990أبريؿ سنة  3المكافؽ  1410رمضاف عاـ  08مؤرخ في  90/07مف القانكف  42المادة أنظر:  1

مخالفات المرتكبة، المكتوبة والمنطوقة أو :" يتحمؿ مسؤولية ال التي تنص عمى أن و باإلعبلـ،
المصورة المديروف والناشروف في أجيزة اإلعبلـ والطابعوف أو الموزعوف أو الباّثوف والبائعوف 

 ".وممصقو اإلعبلنات الحائطية.

 1990أبريؿ سنة  3المكافؽ  1410رمضاف عاـ  08مؤرخ في  90/07مف القانكف ، 43المادة أنظر:  2
إذا أديف مرتكبو المخالفة المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة "  التي تنص عمى أن و: باإلعبلـ،المتعمؽ 

يتابع مدير النشرية أو ناشرىا باعتبارىما متواطئيف ويمكف أف يتابع بالتيمة نفسيا في جميع األحواؿ 
 أعبله.". 42المتدخموف المنصوص عمييـ في المادة 
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 نظرية االلتزاـ وازدواج الجريمة كأساس لممسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير الفقرة الثانية: 

المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير إلى األصؿ العاـ  إلى ردالفقو كالقضاء يذىب أغمب 
الذم يقيـ المسؤكلية الجنائية عمى عنصر اإلثـ أك كفقا لمبدأ المسؤكلية الشخصية، مما جعؿ 

صمة بمشكمة المساىمة الجنائية كدكر المسئكؿ جنائيا عف لتفسيراتيـ ليذا النكع مف المسؤكلية ذا 
 1.فعؿ الغير فييا

 اأصمي إلى اعتبار المسؤكؿ جنائيا عف فعؿ الغير فاعبل2النظرية  فيذىب أصحاب ىذه
رؼ بنظرية االلتزاـ القانكني إلى ما يع باالستنادفي الجريمة التي تقـك مسؤكليتو الجنائية عنيا، 

القانكف عمى المتبكع مف  الشخصية، حيث تنبني عمى ما يفرضو ؿ المتبكع كفقيا عف جريمتوفيسأ
 .3خبللو بياكبالمقابؿ يكقع عميو الجزاء عند إ تنفيذىاالتزامات يجب عميو 

لزاـ القانكف المتبكع القياـ باإلشراؼ كالرقابة عمى التابع مف خبلؿ ىذه النظرية إفتتضمف 
و القانكني، كينجـ عف جريمة مف التابع فمعناه إخبلؿ المتبكع بالتزام ذا ارتكبتفإكسائؿ معينة، 

القانكنية كركنيا  اللتزاماتوجريمة تقكـ في حقو ركنيا المادم تركو  ،خبللو بالتزاماتو القانكنيةإ
ف أعماؿ تابعيو ؿ عكعميو فرب العمؿ أك المالؾ يسأ ،ىمالو لكاجباتوأك إخبللو المعنكم ىك إ

    4حجامو الشخصي كليس عف فعؿ الغير.إم عف ظاىريا أ

 
 
 
 
 

                                                 
 .155، 149، 148المرجع السابؽ، ص  ماف(،اليمشري، ) محمود عثأنظر:   1
 مف ىؤالء الفقياء فميفرانش، فيداؿ، مانيكؿ، فيممي كككست....  2
فالمسؤكلية  ،ؿ شخص إال عف فعمو الشخصيأرنسية أن و إذا كاف األصؿ أال يسفقد قررت محكمة النقض الف 3

 اللتزامات القانونيةالجزائية يمكف أف تنتج في الحاالت االستثنائية عف فعؿ الغير تفرص فييا بعض ا
 المسؤكلية المباشرة عف فعؿ صادر مف الغير أك التابع.

 .43، 42المرجع السابؽ، ص  صالح، ) نائؿ عبد الرحماف(،أنظر:  
 . 202، 201المرجع السابؽ، ص مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(، أنظر:  4
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يرجع إلى مسمؾ شخص  ، أمفتفسير ىذا النكع مف المسؤكلية الجنائية عند أصحاب ىذا الر 
منع وقوع عمى  يعمؿمخالؼ لكاجب يفرضو نص التجريـ عمى المخاطب بالقاعدة القانكنية، بأف 

  1في النتيجة اإلجرامية كشرطا ال غنى عنو لتحقيقيا. سببامعيف كيعتبر ىذا المسمؾ  فعؿ

أدل إلى تحريؾ نشاط  خطأ المسئوؿمف خبلؿ ىذا التفسير، يمكف لنا استخبلص أف  
منع وقوع خر قامت بو الجريمة، حيث أف  القانكف يفرض التزاما عمى المسئكؿ مضمكنو شخص آ

فإذا أخؿ بيذا االلتزاـ، خر أو اإلشراؼ عميو، نشاط شخص آمعيف مف خبلؿ مراقبة  فعؿ
قصد الجنائي إم ا ال وركنيا المعنوي االمتناع،ىك  جريمة ركنيا الماديباإلحجاـ كالترؾ، قامت 

م ا يككف ركنيا المعنكم الخطأ غير العمدم كا 
2. 

، كىك المبدأ فكرة الخطأتحكميا  المفيـو كبما أف  المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير بيذا 
حيث ال يعاقب  عنصر شخصي،كىك  3،العاـ التي تقـك المسؤكلية الجنائية في التشريعات الجنائية

 .كىذه النتائج ىي التي تكشؼ عنو ،عميو القانكف إال بسبب النتائج المترتبة عميو

، 4كبذلؾ يمكف العقاب عمى الخطأ إذا كانت إحدل نتائجو قد تحققت بسبب فعؿ الغير 
كتككف المسؤكلية الجنائية في ىذه الحالة قد رجعت أك ارتدت إلى مرتكب الخطأ األكؿ باعتباره 

 
 
 
 
 

                                                 
 كما بعدىا.199المرجع السابؽ، ص  زكي، ) عبلء(، أنظر:  1
 .153المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،كانظر:  
 .151سابؽ، ص المرجع ال اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر:   2
المجمد المسؤكلية الجنائية في قانكني العقكبات كاإلجراءات الجنائية، ) الدناصوري، )عزالديف(، وآخروف،أنظر:   3

 .112، المرجع السابؽ، ص األوؿ(
 .151المرجع السابؽ، ص  اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر:   4
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نتيجة خاطئا فيمكف المفضي إلى ىذه ال الغيركبالمقابؿ إذا كاف نشاط  1طأ الحقيقي أك الخافي،خال
 .2و الظاىر، كىنا نككف أماـ مسؤكليتيف جنائيتيفمسائمتو عف خطئ

، اعتبر الفقياء أف  األساس القانكني األنسب لممسؤكلية الجنائية عف نظرية االلتزاـإلى جانب 
جريمة يرتكبيا الغير كجريمة  ،فاف مستقمتاىناؾ جريمت إذ أفّ  ،3الجريمةازدواج فعؿ الغير ىك 

ركنيا المادم ىك االمتناع أم إخبلؿ  4،تقكـ في حؽ المسئكؿ عف فعؿ الغيرسمبية أخرل 
المسئكؿ عف فعؿ الغير بالتزامو بالعمؿ عمى تنفيذ أحكاـ القكانيف أك المكائح التي تنظـ المشركع 

لو أك يديره، ككقعت جريمة الغير لمخالفة تمؾ القكانيف كالمكائح، فكقكع جريمة  الذم يككف إم ا ممكا

 
 
 
 
 

                                                 
كيستشؼ ذلؾ مف خبلؿ تعميقو عمى حكـ لمحكمة النقض الفرنسية،  ،Villeyمف أصحاب ىذا الرأم فيمي   1

فاعتبر الحكـ يتكافؽ مع مبدأ شخصية العقكبة باعتبار أف   إدانة رئيس منشأة عف فعؿ تابعيو،حيث تـ 
مسؤكليتو ىنا قائمة عمى فعمو الشخصي إلخبللو بالتزاماتو الشخصية التي تفرضيا عميو المكائح كالقكانيف، 

تزاـ الممقى عمى عاتقو فيعاقب بسبب امتناعو عف إمساؾ اليد التي نفذت الفعؿ كلـ يمزميا بتنفيذ االل
 شخصيا، فمـ يعاقب ىنا بسبب فعؿ كقع مف الغير.

 .201 -1- 1894سيرل  1893مايك  12تعميؽ أدمكند فيممي عمى نقض جنائي فرنسي في 
كفي ما يتعمؽ بالفقيو جكزيؼ مانيكؿ، فقد أكد  عمى أف  مسؤكلية رئيس المشركع عف الجرائـ التي تقع بالمخالفة 

القكانيف المنظمة ليذا المشرع كلك لـ يساىـ ماديا في ارتكابيا أك لـ تكف قد كقعت بتشجيع منو أك ألحكاـ 
 أن و كاف يجيميا.

 .203المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 
 .152المرجع السابؽ،  ص  اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر:   2
الفرنسية نظرية ازدكاج الجريمة كأساس لتفسير المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في ت محكمة النقض كلقد أقر    3

العديد مف أحكاميا، مف خبلؿ إقرارىا لمسؤكلية رؤساء الصناعات المنظمة عف الجرائـ التي تقع بالمخالفة 
الذيف يعممكف  الغير ناعات حتى كلك كانت قد كقعت بفعؿألحكاـ القكانيف أك المكائح التي تحكـ ىذه الص

 بيا.

 .170، 169المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،أنظر: 
 . 418إلى  415المرجع السابؽ، ص  الشكري، ) عادؿ يوسؼ(،أنظر:  4



 الغير فعؿ عف الجنائية ممسؤكليةالتأصيؿ القانكني لالفصؿ األكؿ:               الباب األكؿ

  

171 

 

لتو مما يستمـز مساء 1،إخبلؿ المسئكؿ عف فعؿ الغير بالتزاماتو يشير إلى الغير في ىذه الحالة 
ن ما لمسمكو المتمثؿ في اإلخبلؿ بالتزامات الممقاة عمى عاتقو،  أم أف   جنائيا ليس عف فعؿ غيره، كا 

 . 2مسؤكلية رئيس المشركع المنظـ أك مديره  ترتد إلى مسمكو اآلثـ كليس لفعؿ الغير

ودور المسئوؿ جنائيا عف القانوني حسب المفيـو ماديا بيف دور المسئوؿ  قارنافإذا ما 
 نجد أّنو: فعؿ غيره

العبلقة بيف  تكوفجنائيا في المفيـو القانوني المادي المسئوؿ عندما يتعمؽ األمر ب 
 دكف كجكد كاسطة، كىي حالة المسؤكلية الجنائية العادية. مباشرة كالفعؿ الخطأ

أم الجاني الذم كجو  الفاعؿ المادي لمجريمةالمسئكؿ عف الجريمة في ىذه الحالة ىك ك 
مباشرة  يؤدم الخطأحيث  3،في الجريمة بصكرتيا العادية مسؤوليتو مباشرةاالتياـ إليو، فتككف 
نككف أماـ الشخص المسئكؿ عف الخطأ الحقيقي الظاىر كالمباشر في كقكع إلى كقكع الجريمة، ك 

 الجريمة.  

 بل تكوفف ،دور المسئوؿ جنائيا عف فعؿ الغير في الجريمة الواقعة مف الغيرأّما عف 
نّ  مباشرة كالفعؿ الخطأالعبلقة بيف  في ىذه الحالة المسئكؿ عف الجريمة ك  4،ما تنشأ بالواسطةوا 
نّ  -الفاعؿ المادي لمجريمة–الفاعؿ بمعناه الضيؽ ىك ليس  فقد  ما ىو الفاعؿ بمعناه الواسع،وا 
أك التي يككف لو دكر أساسي في  أوحى إلى الغير باقترافياأك مف  استفاد مف الجريمةيشمؿ مف 

 
 
 
 
 

                                                 
 . 203المرجع السابؽ،  مطحنة، )خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   1
 .169 ،170المرجع السابؽ، ص زكي، )عبلء(،أنظر:   2
 .178المرجع السابؽ، ص  )عبلء(،زكي، أنظر:   3

 .149المرجع السابؽ، ص  اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر: أيضا 
 .150المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر:   4
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تنفيذ ما يقضي بو و كاف مف كاجبو السير عمى مع أن   ،كقكعيا أك تركو بسبب إىمالو يرتكبيا
 .1يؤدم الخطأ إلى تحريؾ نشاط شخص آخر قامت بو الجريمة، حيث القانكف

 ا أماـ:عندما يتعمؽ األمر بالمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير قد نجد أنفسنا إم  ك 

و الخافي أك الحقيقي، ذم تقـك مسؤكليتو الجنائية عف خطئال ،مسئوؿ جنائيا عف فعؿ الغير
ال تقكـ مسؤكلية الغير جزائيا لعدـ ارتكابو أم  قد المقصكد بالخطاب القانكني، في حيفباعتباره 
 خطأ.

و الخافي أك ذم تقكـ مسؤكليتو الجنائية عف خطئ، المسئوؿ جنائيا عف خطأ الغير
الحقيقي، باعتباره المقصكد بالقاعدة القانكنية، كبالمقابؿ تقكـ المسؤكلية الجنائية لمغير منفذ الفعؿ 

 المادم المككف لمجريمة لتكفر في حقو خطأ ظاىرا.

 سموكو اآلثـكليس تبعيا، يتمثؿ في  دور أصمي كتبعا لذلؾ، لممسئكؿ جنائيا عف فعؿ الغير
مسؤكلية الغير جزائيا مرتكب  مستقمة قائمة بذاتيا، تتوسطياكتككف بذلؾ مسؤكليتو الجنائية 

 فنكوف في ىذه الحالة أماـ مسؤولية جنائية عف خطأ الغير.  2،ـالمؤثّ الفعؿ المادم 

بالرغـ مف أف  ىذه النظرية تعطي تفسيرا لحاالت المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير يتكافؽ 
 نقد العديد مف الفقياء أىميا:يا لـ تسمـ مف كبة إال أن  قمع مبدأ شخصية الع

األمر بالمؤسسات الكبرل التي يتعذر خاصة عندما يتعمؽ اعتبار ىذه النظرية خيالية، 
عمى تنفيذ المكائح كالقكانيف التي فرضت عميو فعميا معيا قياـ المتبكع بكاجب الرقابة كاإلشراؼ 

 
 
 
 
 

                                                 
 .178المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،أنظر:    1
 .150المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،كأنظر: أيضا  
 .179المرجع السابؽ، ص زكي، )عبلء(،أنظر:    2
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عف ككنيا تمس بكحدة الجريمة، جريمة إيجابية في ما يخص التابع كجريمة امتناع  ،فضبل
 . 1بالنسبة لممتبكع

فبل ىذه النظرية قاصرة عف تقديـ تفسير لجميع حاالت المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، 
قياـ الخطأ في حالة إال في   -بالمسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير "كليذا سميت -يسأؿ التابع، 

 ". جنائية عف خطأ الغيرالالمسؤولية " جانبو حسب النص القانكني، فيطمؽ عمييا حينئذ

لفعمو الشخصي إال أف  كبلىما يخضع  كفقا حسب ىذه النظرية يعاقب التابع كالمتبكع، كؿ  
فضبل عف قصكر ىذه النظرية عف تفسير ، المسند إلييمالنفس العقكبة بالرغـ مف اختبلؼ الخطأ 

 القضائيةكالقرارات األحكاـ في ك حاالت المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير المنصكص عمييا قانكنا 
 ما يمـز قانكنا بالرغـ مف اتخاذه كؿ  بمجرد كقكع الجريمة مف التابعيف التي تقيـ مسؤكلية المتبكع 

  يا.لمنع

بالقكؿ أف  القضاء في  ،ة لياأصحاب ىذه النظرية عف االنتقادات المكجي   ىذا كقد رد  
تخفيفا ألعبائو  صبلحياتو لمغيرحالة تفكيضو  أحكامو قد أعفى المتبكع مف المسؤكلية الجنائية في

قساـ كالفركع التي فكضكا االستعانة بككبلء لئلشراؼ عمى األمف خبلؿ  رقابة الفعميةلم اكتمكين
 .فييا

صبلحياتو لغيره فيتعذر االشراؼ حتى لك قبؿ الرئيس تفكيض كد عميو، فكىذا األمر مرد 
 االعتداد بالتفكيض، كما أف  القضاء الفرنسي يتقاعس كيتشدد في الكامؿ مف طرؼ المفكض

 . 2لئلعفاء مف المسؤكلية

سكاء في  ،ة لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيرمف خبلؿ النصكص التشريعية المطبق  ك   
ه النظرية عاجزة عف تبرير ىذ قانكف العقكبات الجزائرم أك النصكص المكممة لو، يمكف القكؿ بأف  

 
 
 
 
 

                                                 
 .204المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبدالحميد(،أنظر:   1
 .204المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبدالحميد(،أنظر:  2
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حاالت المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، كنحف نعني ىنا النصكص التجريمية المقررة جميع 
نذكر نص المادة  1،دكف مساءلة التابع عف جريمة سمبيةالمتبكع لجريمة كاحدة كالتي يسأؿ فييا 

فيتحم ؿ المسير كيعاقب عكضا  2مف القانكف المتعمؽ بالرقابة الصحية كاألمف كطب العمؿ، 36
بقكاعد الصحة عف العامؿ عف المخالفات المرتكبة ماديا بتياكف مف ىذا األخير أك عدـ مباالتو 

، 3د ىذا األخير ارتكابياإذا تعم   تنتفي مسؤكلية المسير عما ارتكبو العامؿ مف مخالفاتك كالسبلمة، 
عامؿ عف المخالفات المرتكبة ماديا بفعؿ مف المسير كال قياـ مسؤكلية كؿ   36فبل يتصكر حسب ـ 

 ىذا األخير معا كفي نفس الكقت. 

مف جانب الشخص المسئكؿ ما دامت  الخطأ الخافييعاقب القانكف عمى  ففي ىاتو الحالة   
فعؿ الغير، كتككف المسؤكلية الجنائية قد رجعت أك ارتدت  بسببيا قد تحققت إحدل نتائجو أك كم  

 إلى ىذا الخطأ.

في تبرير حاالت معينة لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في ىذه النظرية كعميو تقتصر 
عؿ الغير كجريمة التشريع الجزائرم كالتي تكجد فييا جريمتيف مستقمتيف، ىما جريمة المسئكؿ عف ف

مكرر مف  119كمثاؿ جريمة اإلىماؿ الكاضح المنصكص عمييا في نص المادة  الغير، نذكر ىنا

 
 
 
 
 

                                                 
 .177المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(، أنظر:  1
كاألمف كطب العمؿ المتعمؽ بالكقاية الصحية  1988 26المؤرخ في  07/ 88مف القانكف  36أنظر: المادة  2

:" ، المتعمؽ بالكقاية الصحية كاألمف كطب العمؿ، التي تنص عمى أن و1988سنة  04، عدد ج.ر
وعندما تنسب المخالفات المنصوص عمييا في الفقرة أعبله إلى العماؿ فإنيا تعتبر مف فعؿ ...

جراءات الضرورية لفرض احتراـ التعميمات القانونية في ىذا المجاؿ ولـ يتخذ المسير إذا لـ يتخذ اإل
 العقوبات التأديبية عمى مرتكبي ىذه المخالفات ...".

المتعمؽ بالكقاية الصحية كاألمف كطب  1988 26المؤرخ في  07/ 88مف القانكف  36أنظر: نص المادة   3
 اية الصحية كاألمف كطب العمؿ. ، المتعمؽ بالكق1988سنة  04العمؿ ج.ر، عدد 
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التابع إال أن يما جريمتيف  جريمة االختبلس كالمتعمقة بجريمة ، كتمث ؿ جريمة المتبكع، أم اؽ ع ج
 . نص عقكبة تختمؼ عف األخرل يقرر كؿ   ،منفصمتيف حيث كردت كؿ  جريمة في نص خاص

مف قانكف األعبلـ  115المادة  ىك أفضؿ نمكذج ليذه النظرية في التشريع الجزائرم كلعؿ  
التابع جانبو تجريـ كاحد يسأؿ فيو المتبكع عف جريمة سمبية، كيسأؿ إلى ، كيمثؿ نص 12/05

إلى النتيجة  كيعاقب بنفس العقكبة المقررة قانكنا لؤلكؿ، تبعا لسمككو الخاطئ كالمفضي بدكره
جياز الصحافة اإللكتركنية مسئكال كفاعؿ  مديرمسئكؿ النشرية أك المدير فاعتبر  1اإلجرامية،

 المسؤكلية عف كؿ  كتابة أك رسـ يتـ نشرىما مف طرؼ فيتحمبلف ،كاتب المقاؿأصمي شأنو شأف 
جياز الصحافة  مديرمسئكؿ النشرية أك المدير نشرية دكرية أك صحافة إلكتركنية، حيث  يسأؿ 

محؿ النشر كاعتبر كبلىما فاعبل  اإللكتركنية عف جريمة النشر، كيسأؿ المؤلؼ عف جريمة
 أصميا.

 المطمب الثالث

   مسؤولية الجنائية عف فعؿ الغيراألساس الموضوعي لم

فعؿ الغير عمى أساس الخطأ  النظريات التي ال تقيـ المسؤكلية الجنائية عفكىي 
اعتبر جانب مف الفقو كالقضاء المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير خركجا عف الشخصي، حيث 
حد إال عف أالقكاعد العامة ال يسأؿ  قكبات لخضكعيا لقكاعد خاصة، فحسبمبدأ شخصية الع

كقد صرحت محكمة النقص الفرنسية في ، 2يثبت بالدليؿ القاطع أن و كقع منو فعبل الفعؿ الذم
 
 
 
 
 

                                                 
 .177المرجع السابؽ، ص  زكي، ) عبلء(،أنظر:   1

أّنيا تمثؿ انتياكا لمبدأ شخصية العقوبات، لكونيا تقع عمى (، "Marc Puechيقكؿ الفقيو مارؾ بكش )  2
 عاتؽ رئيس المنشأة بقوة القانوف.".

إلى أي خطأ عمدي أو غير عمدي " إّف ىذه المسؤولية ال تستند كحسب محمد عمي حسف أن يا
 كيقكؿ محمدويعبر عنيا في موضع آخر صراحة باّنيا تتعارض مع مبدا شخصية العقوبات "

تمثؿ انتياكا لشخصية  -ّأّف ىذه التطبيقات مسؤولية رّب العمؿ عف أعماؿ تابعيو عمي الدقاؽ
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" ....إذا كاف األصؿ أال يعاقب شخص سكل عف فعمو الشخصي، فإف   1956/ 28/1 عمى أف 
 .".مع ذلؾ عف فعؿ الغيرالمسؤكلية الجنائية يمكف أف تتكلد 

التي دفعت  الروح االستثنائيةكىك تفسير يقيـ ىذا النكع مف المسؤكلية الجنائية  عمى ضكء 
في الدكلة أك بالمصمحة المحمية فييا، تقكـ  بمقتضيات الوجود االجتماعيا كالمتعمقة لظيكرى

بمجرد قياـ الفعؿ المادم كتحقؽ النتيجة اإلجرامية، فاعتبرىا جانب مف الفقو مسؤكلية مادية أك 
 .1مكضكعية أك مطمقة أك شاذة أك خاصة

خر يسندىا إلى نظرية خاطر كاآلمنيـ مف يقكؿ بنظرية المكينقسـ ىذا االتجاه إلى فريقيف 
 ، كفي األخير نتعرض لمنظريات المصطنعة لتفسير المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير. السمطة

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

المسؤولية تعد خروجا  " إّف ىذهكيقكؿ شكقي رامز: العقوبات نظرا لعدـ جواز افتراض الخطأ" =
عمى مبدأ شخصية المسؤولية والعقوبة وذلؾ ألّنيا تمثؿ إنزاؿ العقاب بأشخاص لـ يساىموا 

 في الجريمة بأي فعؿ يعاقب عميو.".
  كما بعدىا. 225المرجع السابؽ، ص مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(، نقبل عف 

ال يجدي في نفييا إثبات  " فيذه المسؤولية ىي مسؤولية مفترضة كيقكؿ أيضا:
المسؤوؿ أّنو كاف غائبا ولـ يقـ باإلشراؼ أو أّنو عيد إلى غيره باإلشراؼ، أو أنو قاـ 

 بما في وسعو لمنع الجريمة ولـ تتحقؽ النتيجة المطموبة.".
  كما بعدىا. 225المرجع السابؽ، ص مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(، نقبل عف 

 .155، 149، 148المرجع السابؽ، ص  محمود عثماف(،اليمشري، ) أنظر:   1
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 الفرع األوؿ

 المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير عمى أساس فكرة المخاطر

المنشأة  حاكلت بعض النظريات رد المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير إلى فكرة مخاطر 
فيشكب النشاط الذم يقكـ بو مدير المشركع االقتصادم الكثير مف  حيث يستبعد فييا الخطأ،

المخاطر الجنائية التي يقبؿ بيا، فما يرتكبو ىؤالء العماؿ مف مخالفات االقتصادية ألحكاـ القكانيف 
ميو كمتابعتيـ ، كىذا يمزمو حسف اختياره لمستخد1االقتصادم يتحمؿ ىك تبعتيا جزائيا كمدنيا

 . 2لضماف عدـ ارتكابيـ ىذه المخالفات

كتنقسـ ىذه النظريات في تفسير ىذا النكع مف المسؤكلية الجنائية عمى أساس قبكؿ   
المخاطر باعتبار أف  فكرة المخاطر مبلزمة لمنشاط الممارس مف المنشآت االقتصادية، كىناؾ مف 

 الذم يعكد عمى المتبكع مف جرائـ تابعيو. ساس فكرة الربحأيجد ليا تبريرا عمى 

 نظرية قبوؿ المخاطرالفقرة األولى: 

ع نفسو بشكؿ طكعي لتحمؿ المخاطر أف  رئيس المنشاة يخض تقكـ ىذه النظرية عمى فكرة 
تبناه القضاء الفرنسي فيما  كىك التبرير الذم 3،التي تنشأ عف مشركعو بما فييا المخاطر الجنائية

جريمة تترتب عف تسيير  كؿ   ف  مة عمى القانكف الجنائي باعتبار أالبعض دخيحسب  كىي ،مضى
 .ك المؤسسة تقتضي حتما مسؤكلية مديرىاالمنشأة أ

 
 
 
 
 

                                                 
 .42المرجع السابؽ، ص  صالح، )نائؿ عبد الرحمف(،كانظر:  1
المسؤكلية الجنائية الناشئة عف المشركعات االقتصادية الخاصة، دط، القاىرة،  الشوا، )محمد سامي(،أنظر:  2

 .134مصر، دار النيضة العربية، دت، ص 
 .42المرجع السابؽ، ص  عبد الرحمف(،صالح، )نائؿ كانظر: 

 .137، 136المرجع السابؽ، ص  اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر:   3
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ذا كاف ىذا النكع مف المسؤكلية القائـ عمى المخاطر غير مرحب بو في القانكف المدني ك   ا 
تحكمو العديد مف المبادئ  كتحاكطو العديد مف التحفظات، فكيؼ بو في القانكف الجنائي الذم

منيا الحؽ في محاكمة عادلة كافتراض البراءة  ،الدستكرية كالقانكنية المكرسة لحقكؽ االنساف
 كشخصية العقكبة...إلخ.

حيث حاكؿ جانب مف القضاء  1لى نظرية الخضكع االرادم، كيرجع مصدر ىذا االتجاه إ
لتفسير إحدل حاالت المسؤكلية الجنائية عف  وضع صناعيالفرنسي في بعض أحكامو إلى خمؽ 

نما تنشأ بالواسطةفعؿ الغير التي ال تككف فييا العبلقة بيف الخطأ كالفعؿ مباشرة  مف ىذه  2،وا 
، كمضمكنو 18703مايك سنة  07قض الفرنسية في األحكاـ نذكر الحكـ الصادر مف محكمة الن

 
 
 
 
 

                                                 
نظرا ألف  لكائح  :أرجعت محكمة النقض الفرنسية مف خبلؿ حكـ قديـ ليا إدانتيا ألحد رؤساء المنشاة بقكليا  1

يجكز معاقبتيـ  فإن و ،يـ لمينتيـ ىذهالبكليس تفرض عمى كؿ  مف يباشر مينتو الخضكع ليا بمجرد ممارست
عف كؿ  انتياؾ ليذه المكائح"،  فضبل عف حكـ آخر لمحكمة النقض الفرنسية قضت بمسؤكلية مدير المنشاة 

لة تتعمؽ بمسؤكلية مرتبطة ببقاء الكظيفة بعيدا عف الحضكر الفعمي أة تمكيثا ألحد األنيار ألف  المسعف جريم
 كالدائـ لمف يشغميا.

  .227المرجع السابؽ، ص مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،  أنظر:
 .129المرجع السابؽ، ص  اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر:   2

 .  227المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر: 
مؤداه أن و في الصناعات التي تنظميا القكانيف كعمى  مبدأ أقر  الحكـ الصادر مف محكمة النقض الفرنسية،  3

األخص في الصناعات النقؿ المشترؾ تمتد المسؤكلية الجنائية مف الجرائـ التي يرتكبيا مختمؼ 
المستخدميف إلى رؤساء المؤسسات الذيف تفرض عمييـ شخصيا مراعاة شركط كطرؽ استغبلؿ الصناعة 

 تنفيذ القكاعد المحددة. شخصيا بضماف التزاماتزمكا الخاصة، كالذيف قبمكا تعاقديا أف يم

في شركة عامة مف شركات النقؿ مسئكال مسؤكلية شخصية كجنائية  مدير الخدمةيعتبر  ،كعمى ىذا األساس 
عف المخالفات التي يرتكبيا الحكذية كالقائدكف كالتي تمتـز بيا المؤسسات طبقا لما تنص عمييا قرارات 

 الجية اإلدارية.

 ،166ك 165المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،نقبل عف 
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سمفا بالخضكع لما تفرضو  يرضىمينة، أف  الشخص المسئكؿ  كمدير المشركع  أك مف يزاكؿ 
بنشاطو كيقبؿ تبعا لذلؾ بتحمؿ النتائج المترتبة عمى اإلخبلؿ  تتعمؽالقكانيف عميو مف التزامات 

  2التي مف بينيا المسؤكلية الجنائية التي تنجـ عف ىذا اإلخبلؿ.1بيذه االلتزامات،

غالبيتو عمى فكرة  سي كال حتىالقضاء الفرنمف إجماع انعداـ ىك  ،كما تجدر اإلشارة إليو
الخضكع اإلرادم كأساس لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، كبالمقابؿ لـ يمقى ىذا المبدأ اىتماما 
مف الفقو في فرنسا بالمقارنة مع االىتماـ الذم أكاله لنظريات أخرل لتفسير المسؤكلية الجنائية عف 

  3فعؿ الغير كنظرية الفاعؿ المعنكم لمفقيو رك.

خالفة مبادئ محيث كجيت ليذه النظريات مجمكعة مف االنتقادات تصب في مجمميا حكؿ 
االعتداد بإرادة تحم ؿ أف  باإلضافة إلى العقكبات كمبدأ شخصية المسؤكلية كالعقكبة، قانكف 

النظر إلى فكرة فضبل عف أف  ، 5رادة ارتكاب الجريمةإلاعتبار عف الجريمة دكف  4مسؤكلية 
الجنائية كحصيمة اتجاه إرادم في إطار قانكني يتحمؿ فييا المسئكؿ عف فعؿ الغير المسؤكلية 

بؿ إف  المسؤكلية  6المسؤكلية عف الجريمة بصكرة مسبقة، أمر عديـ  القيمة مف الناحية القانكنية،
 الجنائية أثر قانكني يترتب عمى اتجاه إرادة الفاعؿ إلى الجريمة كقياـ أركانيا ىك مناط التأثيـ
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فتبقى كسيمة لتكزيع الجزاءات بشكؿ عادؿ كمقبكؿ في القانكف المدني دكف القانكف  1العقاب،ك 
 .مسؤولية جنائية موضوعيةالجنائي ألن يا 

فالتفسير الذم ذىب إليو اتجاه مف القضاء الفرنسي لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير عمى 
الذم ترفضو  المسؤولية الماديةأساس مف الخضكع اإلرادم، قد يعكد بالبشرية إلى تطبيؽ فكرة 

 .2كافة التشريعات بشكؿ عاـ

فاألكؿ يداف  ،فضبل عف اختبلؼ طبيعة الخطأ المنسكب إلى المتبكع عف خطأ التابع
أم ا الثاني فخطاه شخصي، كىك يعني  ،القائمة عمى المخاطر المسؤولية الوظيفيةبسبب 

بالضركرة ازدكاجية في أساس المسؤكلية عف جريمة كاحدة، كبالمقابؿ يظير الكاقع أف  المسؤكؿ 
المسؤكلية ضاء مف خبلؿ دفعو عف فعؿ الغير ال يقبؿ بأمر إدانتو عمى مخالفات التابع أماـ الق

 يتماشى ىذا كيقبؿ القضاء تفكيض المخاطر كىك ما ال 3التابع مرتكب الجريمة، جانب لىعنو إ
 .4مخاطر المنشاةمع نظرية قبكؿ المدير 

لـ تعرؼ التشريعات بصفة عامة، تطبيقا ليذا النكع مف النظريات بما فييا التشريع ك 
أغمب الفقياء تعد استثناء عف األصؿ، كيجب الجزائرم،  فالمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير لدل 

تطبيقيا في أضيؽ نطاؽ، كأف يستعاض بفكرة دخيمة عمى القانكف الجنائي في تفسير ىذا النكع 
مف المسؤكلية ىك في تقديرنا، أمر غير مستساغ كغير مقبكؿ في قانكف العقكبات الجزائرم 
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باعتبار أف  اإلرادة المعتبرة قانكنا تتجو إلى الفعؿ كليس إلى تحم ؿ المسؤكلية  ،كالقكانيف المكممة لو
 في شكؿ قبكؿ أك اتفاؽ مسبؽ يحكمو القانكف.

، ىناؾ مف يرل بأف  المشرع الجزائرم قد تبنى نظرية  فيما يتعمؽ  تحمؿ التبعة،غير أف 
فى بكقكع الفعؿ المجـر قانكنا بمسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو، فمـ يأخذ بفكرة الخطأ بؿ اكت

عف  1مالكيا كمتبكع مجيز السفينة أكمسؤولية لمساءلة المتبكع كأحسف مثاؿ عمى ذلؾ ىك 
كالتي أغفؿ المشرع  ،2األفعاؿ المجرمة الصادرة عف الرّباف باعتباره تابعا وممثبل قانونيا ليما

في ما إذا كاف مجيز السفينة أك مالكيا  الجزائية، كالحسـ  بالمسؤكلية الخاص القسـ تكضيحيا في
 بسببيا. أو ميامو تأدية أثناء لرّبافا يرتكبيا قد الجرائـ التي عف بالتبعيةيسأالف 

مكقؼ االجتياد القضائي الجزائرم متحفظا مف المسؤكلية الجنائية عف فعؿ  جاءكبالمقابؿ  
، ىذا والعقوبة في أحكاموعمى مبدأ شخصية المسؤولية كيتضح ذلؾ مف خبلؿ تأكيده  ،الغير

مف جية كمف جية أخرل استبعدت المحكمة العميا في تفسيرىا لنصكص في قانكف العقكبات 
مف ؽ ع ج كالمتعمقة  268نظرية المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، كما ىك الحاؿ في المادة 

 بالمشاجرة. 
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 نظرية المخاطر المستندة إلى الربحالفقرة الثانية: 

أك يمجأ الستخداـ كسائؿ  رئيس المشركع الذم يكفر في الكسائؿيككف ه النظرية كفؽ ىذ 
 لمخطأ ارتكبم ،الجكدةك  كاذبة كيضخـ في االنتاج لتحقيؽ األرباح عمى حساب األمف أك الصحة

ساس القانكني في بعض حاالت المسؤكلية الجنائية ألا ىكؿ عنو ك المربح أك الجالب لمكسب يسأ
 .1عف فعؿ الغير

كلـ تسمـ ىذه النظرية مف االنتقاد لعدة اعتبارات نذكر منيا تعارضيا مع القكاعد العامة  
يا نظرية تقكـ عمى الخطأ مجاليا األساسي ىك القانكف المدني، كما أن   ألف   ،لقانكف العقكبات

الشخصي يسأؿ عنو رئيس المنشأة ، كما أف  المتبكع المسؤكؿ عف فعؿ الغير ال يككف دائما رابحا 
تككف النسبة ضئيمة في غالب األحياف كيشاركو فاستفاد مف االرباح في المنشآت الكبرل إذا كحتى 

 تصمح ىذه النظرية لتفسير دكف أف تطاليـ المسؤكلية الجنائية، كال ،أشخاص آخركف في ذلؾ
جراء كالحالة التي لـ تحقؽ المنشأة المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في حالة مساءلة المديريف األ

  .2ك المؤسسة أم ربح يذكرأ

 الفرع الثاني

 المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير عمى أساس نظرية السمطة

حاالت المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير إذا ما تـ مقارنتيا  مع كؿ  يبدك أف ىذا أكثر مبلئمة 
لى صفتو الكظيفية، مسؤكؿ عف فعؿ الغير يسأؿ بالنظر إىذا الشأف، فال مع نظرية المخاطر في

كمقابؿ حتمي لمسمطة  ،فالمسؤكلية الجزائية لمدير المشركع عف فعؿ الغير ىي مسؤكلية كظيفية
 ونالتي تمك  لى تابعيو ك مر كالتعميمات إصدار االكابصبلحيات إؿ يا، فمف يقبكالكظائؼ المحتفظ ب
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، يككف ممزما باليقظة التي تفكؽ حرص الرجؿ العادم بالرقابة ييـعم السمطة الفعميةمف فرض 
 . 1كالتكجيو لمنع الجرائـ

الذم أخذ القضاء فيو بنظرية د الفقو في ىذا الصدد إلى حكـ محكمة النقض الفرنسية نيست
مديرم أحد المشركعات براءة بالمحكمة  فأقرت ،قرير مسؤكلية مدير المشركعأساس لتكالسمطة 

ارة بالبيئة كالتي سممت ألحد التجار قد إفراغ المكاد الض المذيف كجيت ليما تيـ بتمكيث البيئة ألف  
خر كلـ يكف التابعيف لممشركع اآلحد العامميف تـ في مكاف عمؿ لمشركع آخر، حيث قاـ بو أ

لمديرم المشركع األكؿ أم سمطة عميو، فخطأ المدير ىك خطأ مف نكع خاص يمكف اعتباره 
مجاليا في المشركعات المنظمة  ،إلى جانب المساىمة التقميدية صورة جديدة لممساىمة الجنائية

 .المشركعجرائـ المرتكبة كالتي ليا صمة بنشاط المف أجؿ تكقيع العقاب عمى 
لتبرير المسؤكلية الجنائية عف جرائـ مخالفة  كأساسالنظرية  ىذه كيمكف االعتماد عمى

ئيس القائمة عمى ما فيعاقب في مثؿ ىذه الحاالت باعتباره الر  ،ك الجرائـ العمديةأالقكانيف كالمكائح 
لى التابعيف ليحكؿ دكف انتياكيـ إكامر كالتعميمات األصدار خير مف صبلحية إيممكو ىذا األ

 .ك البلئحةألمقانكف 
مطة التصرؼ في كخطأ المسؤكؿ يقـك بمجرد كقكع الجريمة في المنشاة باعتباره الحائز لس 

عماؿ الكسائؿ المادية المنتجة كالتي تقع الجريمة بمناسبتيا، كىذا الخطأ المشركع كالمالؾ إل
الغير كال يمكنو التنصؿ مف المسؤكلية حتى مع  مفترض قانكنا في جانبو نظرا لسمطتو عمى

يا تقع بالرغـ مف ذلؾ كلك كضع في ظركؼ تستحيؿ معيا كلكن   ،حرصو عمى منع كقكع الجريمة
  2وىو خروج واضح عمى القواعد العامة لممسؤولية الجنائية.عميو منع الجريمة 

تستند إلى طبيعة النشاط  كفي رأينا أف  نظرية السمطة كنظرية المخاطر ليا مذاىب مكضكعية
االقتصادم كال تصمح ألف تككف أساسا لتبرير كتفسير كؿ  حاالت المسؤكلية الجنائية عف فعؿ 
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الغير باعتبار أف  ىناؾ حاالت ليذه المسؤكلية ال تقـك فييا عبلقة التبعية بيف الغير كالمسؤكؿ 
 .   1جنائيا عف فعميـ

 الفرع الثالث
  الجنائية عف فعؿ الغيرلممسؤولية صناعية نظريات 

المصدر األوؿ لممسؤولية الجنائية عف فعؿ ؿ إلى القضاء الفرنسي باعتباره يرجع الفض
  2تعكد بكادر ظيكر ىذا النكع مف المسؤكلية الجنائية إلى مطمع القرف التاسع عشر.الغير، و

تعد بمثابة أفكار مف النظريات القضائية المفسرة لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير كالتي و
حاالت يتكسط فييا الغير في العبلقة بيف الخطأ كالفعؿ  صناعية كضعيا القضاء الفرنسي لتبرير

الجرائـ  مقرريف إياىا لعدـ كفاية حسب نظرىـ القكاعد العامة في قانكف العقكبات في مكاجية كؿ  
 .3في جميع المجاالت

كتتمثؿ األسس الصناعية التي كضعيا القضاء لتفسير نظرية المسؤكلية الجنائية عف   
 فعؿ الغير في: 

 نظرية النيابة القانونية كأساس لممسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير

، كبما أننا تناكلنا فكرة الخضوع اإلرادي كأساس لممسؤولية الجنائية عف فعؿ الغيرنظرية 
 لنظرية قبكؿ المخاطر فبل داعي لتكرارىا ىنا.كع اإلرادم كمصدر لخضا
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حكاـ القضاء بعض أ ظيرت لمكجكد مف خبلؿ اتجاه التي ،ففيما يتعمؽ بالنظرية األكلى
محاكال أف تككف  النيابة القانونيةالفرنسي إلى تفسير المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير كفقا لفكرة 

أصؿ قانكني حتى ال إلى كردىا  ،لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير اأساس ىذه الفكرة الصناعية
اـ عف حقيقة الدكر الذم يقـك طة المثماإلكأيضا في محاكلة  ،قابكثير مف المتيميف مف العالفمت ي

عمى عنصر اإلثـ أك كفقا لمبدأ المسؤكلية  القائـ جنائيا عف فعؿ الغير المسئكؿبو الشخص 
 .1الشخصية

 بمكجبو عقدكفي القانكف ىي  3كالنيابة عمؿ النائب، 2،لغة كىي الحفظ كالتفكيض النيابةو 
 4بعمؿ قانكني لحساب األصيؿ كىك المككؿ. يمتـز النائب أم الككيؿ بالقياـ

 فقد ذىبت محكمة النقض الفرنسية إلى اعتناؽ فكرة النيابة القانكنية5،كفيما يخص القضاء
 الشخص الذم قاـ ف خبلؿ القكؿ بأف  عف العامميف فييا مجنائيا مدير المنشأة  6لتفسير مسؤكلية 
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 .163المرجع السابؽ، ص زكي، )عبلء(،كأنظر: أيضا  
 . 866المرجع السابؽ، ص  رشاد الديف، ) مؤنس(،أنظر:   3
 . 131المرجع السابؽ، ص  اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر:   4

بعمؿ قانكني لحساب المككؿ ىي عقد بمقتضاه يمتـز الككيؿ بأف  يقـك الككالة  كتجدر اإلشارة إلى أف  
 كالنيابة القانكنية ال تككف إال في األعماؿ القانكنية دكف األعماؿ المادية.

 ، 2ىامش  154ص  6ج 1928جازيت دل ياليو  24/10/1928أنظر: نقض فرنسي 
 . 163المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،نقبل عف 

 .131،132صالمرجع السابؽ،  أنظر: اليمشري، ) محمود عثماف(،  5
 ،1859يناير سنة  28أنظر: الحكـ الصادر مف محكمة النقض الفرنسية بجمسة   6
 .164، المرجع السابؽ، ص زكي، )عبلء(أنظر:  
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الجريمة مف الشخص األكؿ الذم  فتنسب 1،لمف تقكـ مسؤكليتو عنيا قانكنا ـ ممثبلالفعؿ المجر  ب
  2.كقعت منو إلى الثاني كاعتبرت جريمتو

الضريبة في  بتقديـ اإلقرار المطمكب أك أحجـ عف أداءالممكؿ مثبل  ككيؿ فإذا امتنع 
فيتحمؿ  بفعؿ الككيؿ تعتبر جريمة الممكؿ ماديا الجريمة الضريبية التي كقعت فإف  الكقت المحدد، 

 لمممكؿ.  الككيؿ ممثؿ قانكني  عمى أساس أف   3مسؤكليتو عنيا بسمككو السمبي،

ما لـ تصمد نظرية النيابة القانكنية كأساس لتفسير المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير أماـ 
القضاء الفرنسي بكضعو ىذا  كجو ليا مف نقد شديد مف قبؿ شراح القانكف الجنائي، معتبريف أف  

كاعتبركىا نظرية دخيمة عف ، 4ما كاف نتيجة إلساءتو فيـ نظرية المسؤكلية الجنائية نفسياالتبرير إن  
 كارفضفي القانكف المدني كالشريعة اإلسبلمية، حيث عف القانكف الجنائي، بؿ كاألكثر مف ذلؾ 

النيابة ال تككف  أف  العتبار  تأسيس مسؤكلية المتبكع مدنيا عف فعؿ تابعو عمى فكرة النيابة القانكنية
يا تتعارض مع المبدأ العاـ الذم يحكـ الجريمة أال كىك مبدأ شخصية ألن   5،في األعماؿ المادية

 
 
 
 
 

                                                 
 . 413الى  412المرجع السابؽ، ص  الشكري، ) عادؿ يوسؼ(،أنظر:   1

ص ، 1972، مصر، درا النيضة العربية، 1972أصكؿ السياسة الجنائية، ط سرور، )أحمد فتحي(،كانظر: 
579 . 

 .131المرجع السابؽ، ص اليمشري، ) محمود عثماف(،كانظر: في ذلؾ أيضا 
 .164سابؽ، ص المرجع ال زكي، )عبلء(،أنظر:   2

 .131المرجع السابؽ، ص اليمشري، ) محمود عثماف(،كانظر في ذلؾ أيضا 
 ،132، 131المرجع السابؽ، ص  اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر:   3

 .164المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،أيضا  كانظر:
 . 134المرجع السابؽ، ص  اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر:   4

 .173المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،أيضا  كانظر:
 . 173المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(، أنظر: 5
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في ارتكاب  ص عف بعضيـفكرة نيابة األشخامكف ليذا المبدأ استيعاب المسؤكلية كالعقاب، فبل ي
 .1ؿ المسؤكلية الجنائية عنياتحم  الجرائـ ك 

مف كجو إليو النص القانكني بالخطاب، ال يممؾ السمطة القانكنية التي  ىذا كيعتبر النقاد أف  
  2تمكنو مف نقؿ صفتو إلى غيره، لمتنصؿ مف مسؤكليتو الجنائية كالعقكبة.

 ألف تككف ،القضاء الفرنسيبيا الصكرة التي جاء ب تصمح نظرية النيابة القانكنيةال ىذا ك 
في القانكف النيابة ألف  ، في التشريع الجزائرم أساسا لتفسير المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير

يؤكد كما  3،الجزائرم تتعمؽ بشكؿ عاـ بالتصرفات المباحة كال يمكف تصكرىا بما ىك غير مشركع
أك  المشرع الجزائرم ىك مف يحدد مضمكف النيابة، طبيعة العبلقة بيف المككؿ كالككيؿ ذلؾ أف  

فيجب أف تككف في حدكد ما يسمح بو القانكف كال يممؾ  ،كعناصرىا األساسية النائب كالمنيب
إلى شخص أك التنازؿ عنيا الصفة الجرمية األفراد الحمكؿ محؿ السمطة التشريعية في نقؿ 

تطبيقا لمبدأ  قانكف العقكبات ىك الذم يضفي كيخمع عمى األشخاص ىذه الصفة ألف  4،خرآ
 .الشرعية

المسؤكلية الجنائية لتبرير بعض حاالت  5القانكنية يمكف األخذ بفكرة النيابة ،في تقديرناك 
في  -بصورة غير مباشرة -الخطاب لمشخص المنيب مثبل عندما كجو القانكف ،عف فعؿ الغير

 المسؤكلية الجزائية كالجزاء المترتب عف جريمة ارتكبيا نائبو القانكني. تحم ؿ

 
 
 
 
 

                                                 
 .133المرجع السابؽ، ص اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر:   1
 .172المرجع السابؽ، ص زكي، )عبلء(،كانظر: أيضا  
 . 172المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،أنظر:   2
 .101المرجع السابؽ، ص  زىير، ) نبيؿ أحمد(،أنظر:   3
 . 172المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،أنظر:   4
 .135المرجع السابؽ، ص  محمود عثماف(،اليمشري، ) أنظر:   5

 .173المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،كانظر: في ذلؾ أيضا 
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مف ؽ ت  805ك 834المشرع كمف خبلؿ المادتيف  أف  القكؿ بففي التشريع الجزائرم يمكف 
كأساس  عمى نحك معيف بحيث يمكف اعتمادىا ؽ نظرية النيابة القانكنيةالسابؽ ذكرىما، طب   ،ج
 فعؿ الغير.مسؤكلية الجنائية عف لم

مسؤكلية الجزائية عف الب المشرع قد ألقى نجد أف  مف ؽ ت ج،  805فبالرجكع لممادة 
المسير ىك شخص عمى عاتؽ  -804إلى  800في المكاد مف  منصكص عمييا-مخالفات 

ذات المسؤكلية  األكؿ في تسيير الشركةخر استعاف بو مف قبؿ شخص آ ارتكبت ماديا الفعمي
  1.أو بدال عف مسيرىا القانونيظؿ تحت ، المحدكدة

-المخالفات بالمسؤكلية الجزائية عف المشرع فمف خبلليا ألقى  ،مف ؽ ت ج 834ا المادة أمّ 
الفصؿ الخاصة برئيس الشركة والقائميف بإدارتيا أو مديرييا منصكص عمييا في "أحكاـ 

 استعاف بو بكاسطة شخص آخر ارتكبت ماديا المسير الفعميىك شخص  عاتؽعمى  -العاميف
 .2 تحت ظؿ محؿ أو بدال عف نائبييـ القانونييف ىذا المسير الفعمي في تسيير شركة المساىمة

الغير  قعت بفعؿجرائـ التسيير التي ك  مف خبلؿ المادتيف السابقتيف أف   ،كعميو يمكف القكؿ
 3.في الشركة كتعتبر جريمتو المسير الفعميتنسب إلى 

 
 
 
 
 

                                                 
عمى كّؿ  804إلى  800تطبؽ أحكاـ المواد مف :" التي تنص عمى أن و مف ؽ ت ج، 805المادة انظر:   1

بدال شخص قاـ مباشرة أو بواسطة شخص أخر بتسيير شركة ذات مسؤولية محدودة تحت ظؿ أو 
 عف مسيرىا القانوني.".

ؽ أحكاـ ىذا الفصؿ الخاصة برئيس الشركة تطبّ مف ؽ ت ج، التي تنص عمى أن و :"  834أنظر: المادة  2
والقائميف بإدارتيا أو مديرييا العاميف عمى كّؿ شخص قاـ مباشرة أو بواسطة شخص بممارسة مديرية 

 تمؾ الشركات أو إدارتيا في ظؿ محؿ أو مكاف نائبييـ القانونييف.".  

المتعمؽ  ،90، ص01، عدد1985، نشرة القضاة، 19/01/1982، المؤرخ في 26725أنظر: القرار رقـ   3
 بالقصد الجنائي،
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ممثبل في نظر القانكف لممسير الفعمي في الشركة،  بو االستعانةالشخص الذي تـ كيككف  
 عف الجريمة التي كقعت مف الشخص الذم استعاف بو.لممسير الفعمي الجنائية  المسؤكليةفتقـك 

عمى أساس نظرية النيابة لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير  تطبيؽ  وىو في تقديرنا 
 .التجارم الجزائرم في القانكفالقانكنية 

 

 

                                                                                                                                              

إلى  121، المرجع السابؽ، ص مفالجزء األوؿاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 
122. 
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 الثانيالفصؿ 

 الغير فعؿ عف الجنائية المسؤولية ضوابط

ىك تمؾ الرابطة  الركف األوؿ: عمى ركنيفتقكـ إذا كانت المسؤكلية الجنائية بكجو عاـ 
والركف المادية بيف نشاط الجاني كبيف الكاقعة المعاقب عمييا، كىك ما يقاؿ لو اإلسناد المادم، 

كىك اإلسناد المعنكم كىك ثبكت نسبة الكاقعة اإلجرامية إلى الجاني كليس إلى نشاطو  الثاني
 1.جريمة كىك ما يقاؿ لو الركف المعنكم لمجريمةيككف الجاني قد أخطأ بارتكاب الف ،المادم فقط

 اإلنساف ىك محؿ   أم ا عف خصائص المسؤكلية الجنائية بصفة عامة، فتتمثؿ في أف  
 .المسؤكلية الجنائية، فضبل عف الشخص االعتبارم، كأف  المسؤكلية الجنائية شخصية

كيشترط لقياـ المسؤكلية الجنائية اإلدراؾ كاالختيار إذا كاف أساسيا ىك مبدأ حرية  
، كيشترط كقكع الجريمة مع احتماؿ كقكع جريمة جديدة في المستقبؿ إذا كاف أساس االختيار

 المسؤكلية الجنائية ىك الخطكرة اإلجرامية.

المسؤكلية الجنائية عف فعؿ  جب عمينا التعرض إلى األركاف التي تقكـ عميياك  ،كمف ىنا 
الغير كتحديد شركطيا كفقا لؤلساس الراجح في تفسير المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، أال كىك 
استظيار مسمؾ خاص بالشخص المسئكؿ ترتد إلية النتيجة اإلجرامية المعاقب عمييا قانكنا، 

 ة.يقـك عمى مبدأ شخصية المسؤكلية كشخصية العقكب اأساس باعتباره

 :سنقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف
 المبحث األكؿ: أركاف المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير
 المبحث الثاني: شركط المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير

 

 
 
 
 
 

                                                 
المسؤكلية الجنائية في قانكني العقكبات كاإلجراءات الجنائية،  الدناصوري، )عز الديف(، وآخروف،أنظر:   1

 .13، المرجع السابؽ، ص (المجمد األوؿ)
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 المبحث األوؿ

 المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير أركاف

عمى شؤكف " كؿ  شخص سكل الجاني كالمجني عميو كالقائميف الغيرالمقصكد باصطبلح " 
ىذا األخير مف المحيطيف بو كالمسئكليف عنو، كيستكم بعد ذلؾ أف يككف ىذا الغير جانيا أك جناة 

كفعؿ الغير ال يعد في ذاتو سببا أجنبيا إال إذا  1، آخريف اتفقكا مع الفاعؿ األصمي أـ لـ يتفقكا
 2كاف الغير أجنبيا عف المتيـ.

د كجحيث ت شخص تحققت الجريمة مباشرة بفعمو، ىو في تقديرناالغير" كفي دراستنا ىذه "
-الذم يشغمو  مركزالأك المسؤكؿ مف ىذا الغير كبيف نشاط ماديا بيف الجرائـ المرتكبة  عبلقة

أو لصعوبة إعماؿ القواعد العامة لممسؤولية  تحقيقا لمصالح معينة عمى حساب مصالح الفرد
كيخرج مف دائرة لمجريمة، بل أك شريكا جنائيا بكصفو فاع كال يمكف مبلحقة ىذا األخير- العادية

 .3الغير المسؤكلية عف الجرائـ التي تقع ماديا بفعؿ الحيكاف

 
 
 
 
 

                                                 
، 351المسؤكلية الجنائية في ضكء السياسة الجنائية، المرجع السابؽ، ص  سويمـ، ) محمد عمي(،أنظر:   1

352. 
 .143المرجع السابؽ، ص  البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحماف (،أنظر:   2
دج  1.000دج إلى  100بغرامة مف يعاقب :" التي تنص عمى أن ومكرر مف ؽ ع  ج،  441أنظر: المادة   3

 كما يجوز أيضا أف يعاقب بالحبس مف عشرة أياـ عمى األقؿ إلى شيريف عمى األكثر:
كّؿ مف ترؾ حيوانات مؤذية أو خطيرة تييـ وكّؿ مف حرض حيوانا في حراستو عمى مياجمة الغير  -1

 أو لـ يمنعو مف ذلؾ....".



 الغير فعؿ عف الجنائية المسؤكلية ضكابطالفصؿ الثاني:                         الباب األكؿ

  

192 

 

، اشريكا أك أصمي فاعبلإذا لـ يساىـ الشخص فييا بصفتو  الجريمة مف فعؿ الغيرتعتبر ك 
قرينة كىك ما يشكؿ كمنو انعداـ رابطة المساىمة المادية،  ،مف الناحية الماديةفيبقى بعيدا عنيا 

 1عدـ قياـ المسؤكلية الجنائية النعداـ المساىمة المادية.مضمكنيا 

ذا كافك  خاضعة عمكما تفترض كقكع جريمة المسؤكلية الجنائية  أف   قانكنا، ـ بوالمسم   مف ا 
إضافة إلى كجكد شخص يككف ىك مرتكب  ،لنص قانكني يجرميا كعدـ خضكعو ألسباب اإلباحة
 الجريمة كأف يككف أىبل لتحمؿ المسؤكلية الجنائية.

فيؿ يمكف أف تخرج المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، عف ىذا السياؽ كتستغني عف تكفر 
خر ىؿ تختمؼ لجنائية بمفيكميا العاـ، كبمعنى آعنصر مف العناصر المتطمبة لقياـ المسؤكلية ا

 كالشركط  التي تقكـ عمييا المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير عف األركافكالشركط األركاف 
 البلزمة تكفرىا لقياـ المسؤكلية الجنائية؟

كشركط د مف التقصي عف مدل ضركرة تكافر أركاف لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ الب  
 ير.المسؤكلية الجنائية بمعناىا العاـ لقياـ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغ

و إذا كاف المفترض األكلي لقياـ المسؤكلية في بادئ األمر، أن   تجدر اإلشارة إليوكما 
الجنائية عمكما كالمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير ىك ارتكاب كاقعة كفقا لمنمكذج القانكني إلحدل 

يا المترتبة عن  الجرائـ في قانكف العقكبات أك النصكص المكممة، يككف األثر القانكني أك النتيجة 
كقكع الجريمة يسبؽ المسؤكلية الجنائية عنيا كبذلؾ يككف  أم أف   ،ىك قياـ المسؤكلية الجنائية

 2،ركف فييا البحث في المسؤكلية الجنائية الحؽ عمى قياـ الجريمة كتحقؽ أركانيا كعناصر كؿ  
فبل يتصكر أف نا ة عف فعؿ الغير أيضا حسب تقدير كىذا األمر ينطبؽ عمى المسؤكلية الجنائي

  .دكف كجكد جريمة معاقب عمييا قانكنايسأؿ الشخص عف فعؿ غيره 
 
 
 
 
 

                                                 
 .145المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   1
 .05المرجع السابؽ، ص  القيوجي، ) عمي عبد القادر(،أنظر:   2
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 بيف:مسنقسـ ىذا المبحث إلى مط

 المفترض األولي لممسؤولية الجنائية عف فعؿ الغيرالمطمب األوؿ: 

 اإلسناد الجنائي لممسئوؿ عف فعؿ الغيرالمطمب الثاني: 

 المطمب األوؿ

 الجنائية عف فعؿ الغيرالمفترض األولي لممسؤولية 

 لدراسة  د مف التطرؽقبؿ التطرؽ لشركط كأركاف المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير الب  
 .المفترض األولي لممسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير

الفرع ، أما الفرع األكؿفي  الجرائـ المرتكبة ماديا بفعؿ الغيرالمطمب سنعالج مف خبلؿ ىذا 
كالتي  أك المتبكع لجريمة القائمة في حؽ المسؤكؿ جنائيا عف فعؿ الغيردراسة ال نتطرؽ فيو الثاني
تختمؼ عف جريمة التابع حسب  كالتيفي تفسير المسؤكلية الجنائية  أنصار الرأي الراجح قاؿ بيا

  .ازدكاج الجريمة مبدأ
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 الفرع األوؿ

 الغير المرتكبة ماديا مفالجرائـ 

فعؿ يتمثؿ في الجانب المادم ليا، فبل جريمة إذا لـ يرتكب  الجريمة، ارتكاب يفترض 
تجريـ، كنعني بالفعؿ السمكؾ مكاقعة تنتفي عنيا صفة الفعؿ ال يتصكر أف تككف محبل ل فعؿ، ككؿ  

  1اإلجرامي أيا كانت صكرتو  فيشمؿ النشاط اإليجابي كما يتسع لبلمتناع.

ذا عممنا أف   مسؤكلية الممتـز األصمي عف الجريمة التي تتحقؽ مباشرة بفعؿ الغير، سمبية  كا 
جرائـ ايجابية  إلىمف حيث مظير السمكؾ  تنقسـ قعة مف الغيراالجرائـ الك  كانت أك إيجابية، فإف  

 .كجرائـ سمبية

يجابيا أم كف السمكؾ المككف لركنيا المادم إىي تمؾ الجريمة التي يك والجريمة االيجابية 
أم ليا كياف مادم محسكس يتمثؿ فيما  و،عمؿ ينيى عنو القانوف ويعاقب مف يقـو ب ارتكاب

عمى النتيجة التي تشكؿ تغييرا  يصدر مف الجاني مف فعؿ إرادم، كفي ىذه الحالة يككف العقاب
فيي تمؾ الجرائـ التي يككف السمكؾ  الجريمة السمبية ام  أ مثبل، ةكالسرق في العالـ الخارجي

القانكف بالقياـ كيعاقب مف يمتنع عف  يأمرالمككف لمركف المادم فييا سمبيا أم امتناعا عف عمؿ 
   2الشيادة. أداءمتناع الشاىد عف كا ،ذلؾ

 
 
 
 
 
 

                                                 
المجمد )المسؤكلية الجنائية في قانكني العقكبات كاإلجراءات الجنائية،  آخروف، (،عزالديف) الدناصوري،أنظر:   1

 .91 المرجع السابؽ، ص ،(األوؿ
بيف ما ىك سمبيي أك إيجابي مف أصناؼ الجرائـ مف الناحية العممية، كتجدر اإلشارة إلى أف  أىمية التفرقة   2

 يتمثؿ في أن و ال يتصكر الشركع في الجرائـ السمبية، ألف  ىذه الجرائـ إم ا أف تقع أك ال تقع.
ية، ، مكقع الكمشبكة جامعة بابؿالجرائـ االيجابية كالجرائـ السمبية،  محمد إسماعيؿ إبراىيـ(،المعموري، )أنظر:  

لتاريخ ، ا8:16: انكف، قسـ القانكف العاـ، الساعةنظاـ التعميـ االلكتركني، محاضرة، كمية الق
1/22/2012http://www.uobabylon.edu.iq.  
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 الفقرة األولى: دور المسؤوؿ في الجرائـ السمبية الواقعة بفعؿ الغير

بفعؿ سمبي مف في الجرائـ التي تقع ؿ عف فعؿ الغير، كيظير مسمؾ الشخص المسؤك 
إحداث مضمكنو نفسو الشخص المسئكؿ ىذا إلى  القانكف يقـك بتكجيو أمر مف خبلؿ أف   الغير

أك ترؾ  نو، فإذا امتنعم تدخؿ إيجابيفي شكؿ تغيير في األكضاع القائمة في العالـ الخارجي 
بذلؾ  اعتبرالمطمكبة قانكنا عدـ تحقيؽ الكاقعة أدل إلى ف ،مر بو القانكف بمسمكو السمبيما أتنفيذ 
 . 1مسئكال كفاعؿ لمجريمة التي كقعتيجعمو  بو، مما بتنفيذ ما أمر القانكفعدـ القياـ  خطأمقترفا 

و ألن   ،غيرهالقانكف إلى بو أمر ما بتنفيذ  ،الشخص المسئكؿ ال يختمؼ الكضع إذا عيدك 
مف خبلؿ فتح الباب  مف الناحية القانكنية سكاءكالقكؿ بغير ذلؾ غير مستساغ  ،المكمؼ أصبل بو

ؼ قد كم   وأن  بحجة في الجرائـ السمبية لمتنصؿ مف مسؤكليتو الممتـز األصمي يو أماـ ععمى مصر 
ىذا النكع مف في أصبل بذلؾ  يفلمكمفمف ا الكاقع يعرؼ عزكفا خاصة أف   ،أمر القانكف بتنفيذغيره 

 .ص آخرإلى أشخ التكميفيـ القياـ بما ألزمكا بو قانكنالجرائـ 

مف عيدكا إلييـ بالتنفيذ مف الناحية الجزائية إذا أحجمكا عف جكز بأم حاؿ مسائمة كال ي 
ف  ذلؾ، ألن     2جاز الرجكع عمييـ بالتعكيض المدني. يـ غير مطالبيف قانكنا بالتنفيذ كا 

 اإليجابية الواقعة بفعؿ الغيرالفقرة الثانية: مسمؾ المسؤوؿ في الجرائـ 

تقع بفعؿ إيجابي الجرائـ التي الشخص المسئكؿ جنائيا عف فعؿ الغير في  مسمؾكيظير 
العمؿ الذم  حياؿ مسمؾ مباشر اتخاذ المسئكؿنص التجريـ يفرض عمى  مف خبلؿ أف   ،مف الغير

حاؿ  ، باستظيارالقانكني بيذا التزاـ أخؿ   فإذا ،يحكؿ دكف كقكع الجريمةلمحيمكلة  صدر مف الغير
 .ليافاعبل فيعد   ،بفعؿ الغيرمباشرة  كقكع الجريمة فيأوليا سببا ينيض سمبي مسمؾ ل
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 الغير فعؿ عف الجنائية المسؤكلية ضكابطالفصؿ الثاني:                         الباب األكؿ

  

196 

 

بعد أف قمنا بتحديد دكر المسئكؿ جنائيا عف الجريمة التي كقعت مباشرة بفعؿ الغير سكاء 
 الجريمة القائمة في حقو. استخبلص كانت جريمة سمبية أك إيجابية، يمكننا 

 الفرع الثاني

 عف فعؿ الغيرجنائيا الجريمة القائمة في حؽ المسؤوؿ 

نظرية ىي ك السائدة الرأم ، حسب الجريمة القائمة في حؽ المسئكؿ جنائيا عف فعؿ الغير
شأنيا شأف بقية الجرائـ تقكـ عمى  ،جرائـ االمتناع ذات النتيجة اإلجرامية فيتتمثؿ االلتزاـ 

 .ادم كالركف المعنكمأال كىي الركف الشرعي، الركف الم الجريمة األركاف العامة المتطمبة في

ذا    وخضكعب لمفعؿ صفة غير المشركعةلم ار مصديعتبر الركف الشرعي لمجريمة كاف كا 
الركف المادم كالمعنكم لجريمة  فما ىك1،ر سبب مف أسباب اإلباحةمع عدـ تكف   ،لنص التجريـ

  جنائيا عف فعؿ الغير؟ المسئكؿ

عناصره في الفقرة األكلى، ثـ  الركف المادم لجريمة المسئكؿ عف فعؿ الغير بكؿ   سنتناكؿ
في الفقرة  المتطمبة في جريمة المسئوؿ عف فعؿ الغيربعد ذلؾ نتعرض لعناصر الركف المعنكم 

 الثانية عمى التكالي.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
المسؤكلية الجنائية في قانكني العقكبات كاإلجراءات الجنائية،  ،وآخروف (،عزالديف) الدناصوري،أنظر:   1
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 عف فعؿ الغيرجنائيا الركف المادي لجريمة المسئوؿ الفقرة األولى:  

 :فيشأنو شأف بقية الجرائـ  الركف المادم لجريمة المسئكؿ جنائيا عف فعؿ الغيريتمثؿ 

مسمؾ إرادم آثـ لدل الشخص المسئكؿ جنائيا، يتعارض مع المسمؾ  صكرة السمكؾ اإلجرامي في
ع كيتخذ ىذا المسمؾ دائما صكرة االمتناع عف القياـ بالتزاـ مفركض عميو الذم ينتظره منو المشر  

  .1االمتناعىك  جريمة ركنيا الماديفإذا أخؿ بو باإلحجاـ، قامت  قانكنا

ا، بؿ يتحقؽ أيضا كليس معنى السمكؾ السمبي مف الناحية القانكنية التكقؼ عف الحركة كمي  
مخالفة لتمؾ التي كاف إتيانيا في كاقعة الحاؿ أمرا تقتضيو قاعدة مف إذا جاءت في حالة الحركة 
الجريمة غير العمدية التي يتمثؿ ركنيا المعنكم  ذلؾ أمكف القكؿ بأف   كمتى كاف قكاعد السمكؾ،

ف كاف ىذا السمكؾ ال يخمك  في اإلىماؿ كعدـ االحتياط يعتبر ركنيا المادم دائما سمككا سمبيا كا 
محؿ التجريـ فيو ليس ىك الجانب الذم حدث بقدر ما ىك انعداـ الجانب  مف حركة،  ذلؾ أف  
 ي أف يتحقؽ أك يحدث. الذم تخمؼ ككاف ينبغ

ن   ما يجكز أف يككف ركنيا كالجريمة العمدية ال تشترط أف تتمثؿ دائما في سمكؾ سمبي كا 
 2المادم سمككا إيجابيا كما يجكز أف يككف سمككا سمبيا.

يا تتحقؽ مباشرة بفعؿ شخص لجريمة المسئكؿ عف فعؿ الغير أن   النتيجة اإلجراميةتتميز ك 
 كليس الشخص المسئكؿ عنيا. خرآ

النتيجة اإلجرامية التي يمتـز الشخص المسئكؿ بمنع كقكعيا، كانت محبل لخبلؼ فقيي ف
الجاني  مسمؾالتي تترتب عمى  الواقعةيا أم أن   نتيجة ماديةفي تحديد مفيكميا، بيف مف يعتبرىا 
  3كيعتد بيا القانكف في قياـ الجريمة.
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 يقع عمى مصمحة محمية جزائيا.  اعتداءتتمثؿ في  قانونيةحقيقة كبيف مف يعتبرىا 
 ،ثر مبلئمة مع المسؤكلية الجنائيةكىك األ اإلجراميةالقانوني لمنتيجة المفيكـ  كاألرجح أف  

 تميزىا عف المسؤكلية األدبية. ك فييا  اأساسي االنتيجة عنصر أف  باعتبار 
و يعتبر كافيا كحده بالنسبة إلى الجرائـ  إن  ىذا كيتضمف المفيـك القانكني المفيـك المادم، بؿ 

 . 1التي تتخذ فييا النتيجة مظيرا خارجيا كمستقبل عنيا

 النتيجةبيف ك  بيف عمؿ الجاني أك امتناعو ىي الصمة عبلقة السببيةسبؽ لنا القكؿ، بأف  ك 
عنيا حتى يسأؿ ف بحيث يصح إسناد ىذه النتيجة إلى الجاني كاعتباره مسئكال عنيا، اإلجرامية،

إتياف ىذا الفعؿ ىك الذم أفضى  أف  بإثبات  في حدكثيا البد أف يككف فعمو اإلجرامي مف تسبب  
 .2إلى حدكث النتيجة

مف باعتبارىا عف عبلقة السببية في جريمة الشخص المسئكؿ جنائيا عف فعؿ الغير كالبحث 
مف  3اح كالفقياء،يناؾ مف الشر  ف الصعكبة، في غايةأمر  جرائـ االمتناع ذات النتيجة اإلجرامية

 المسمؾ السمبي لمشخص المسئكؿ عمى إحداث أم تغيير في العالـ الخارجي ألف  يقكؿ بعدـ قدرة 
 4لمنتيجة اإلجرامية التي تحققت مباشرة بفعؿ الغير.كسبب االمتناع عدـ، كبالتالي ال يصمح 
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إذا كاف الشخص يسأؿ جنائيا عف جريمة تحققت ماديا بفعؿ  أخرل ىذا مف جية، كمف جية 
ية بيف فيؿ يمكف تصور أّف المسؤولية الجنائية لو تقـو ىنا دوف توافر عبلقة السببّ الغير 

  ؟سموكو اإلجرامي وبيف النتيجة اإلجرامية التي تحققت بفعؿ الغير في صورة جريمة

 ارأثكالذم ، يجابيإ مسبكؽ بفعؿالغير  ،الخالصاالمتناع  نا في ىذه الدراسة ىكما ييم  ف
استقر  يـ قدمعظمأف   مف بالرغـالمساكاة بيف االمتناع كالفعؿ االيجابي،  حكؿ فالدل الفقو خبل

 .1يماكىك المساكاة بين ،ثابت رأمعمى 

كجية أف  االمتناع مف  ،ذات النتيجة االمتناع في جرائـ ةالسببي  بخصكص يمكف القكؿ 
ذا كانت يالنظر الطبيعية ىك عدـ، كبالتالي لف  فيـ جكىره إال في إطار المفيكـ القانكني لو، كا 

بدكرىا في النظريات الطبيعية قد أخفقت في إبراز المدلكؿ الطبيعي لبلمتناع، فبلبد كأف تخفؽ 
خذ في كالتي تأ جرائـ السموؾ والنتيجةي ة االمتناع تثكر فقط فيكسببتحديد فاعميتو السببية، 
 .الجرائـ السمبية ذات النتيجة أكجرائـ االرتكاب باالمتناع  سـإمحيط السمكؾ السمبي 

نتيجة  تحقيؽ فييا المشرع عف ينيىكتتحقؽ تمؾ الصكرة مف الجرائـ في األحكاؿ التي 
 .ـ السموؾ الذي يتسبب في إحداثيارّ ويج ،مادية معينة

 
 
 
 
 

                                                 
قد يككف االمتناع مسبكقا بفعؿ إيجابي سعى بو الجاني إلى تحقيؽ النتيجة اإلجرامية، فبل خبلؼ في الفقو   1

ىذا الفعؿ كحده الذم يتحمؿ عبء  ألف  االمتناع إذا جاء بعد فعؿ إيجابي، فإف   ،حكؿ مسؤكلية صاحبو
النتيجة كيككف سببا ليا، فاالمتناع ال يككف إال تمكينا لمفعؿ االيجابي كاستمراره عمى نحك يؤدم إلى 

 تحقيؽ النتيجة التي يؤمؿ بالفعؿ االيجابي تحقيقيا كفقا لما يؤدم إليو المجرل العادم لؤلمكر.

 .77ك 76 المرجع السابؽ، ص فوده، )عبد الحكـ(،أنظر: 
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يفرضو القانكف أك  صمتو بالتزاـ، ال يتصكر إال في وبالمقابؿ االمتناع كحقيقة قانونية
العقد عمى الممتنع بعمؿ معيف، فحيث ال يككف الممتنع ممزما قانكنا بالعمؿ ال يمكف اعتبار تركو 

 لو امتناعا في نظر القانكف. 

المفيكـ القانكني لبلمتناع كفيؿ بحؿ مشكمة السببية، فإذا كاف االمتناع لو مفيـك قانكني ف
فاالمتناع  ،كليست طبيعية فاعميتو السببية بدورىا قانونيةتككف  أففمف المنطقي  ،يعيبطكليس 

سبب قانوني فيك  أخرليعتبر سببا لمنتيجة مف كجية النظر القانكنية كليس الطبيعية كبعبارة 
 1.لمنتيجة

 نستند إلى الرأم الذم يعتبر االمتناع صكرة لمسمكؾ اإلرادم لمشخص المسئكؿ يمكفنحف ك 
يتعارض مع المسمؾ الذم كاف كاجبا عمى المسئكؿ  ،أف يحدث تغييرا مممكسا في العالـ الخارجي

نص )كقانكنية (حركة عضكية إرادية تصدر إزاء ظركؼ مادية معينة) ماديةحقيقة فيك  اتخاذه،
فإف ىذا األمر يتضمف في نفس الكقت  2،حيف يأمر المخاطبيف بقاعدتو بإتياف فعؿ معيفالتجريـ 

تتجسد في  ،سببية العمؿعف سببية تتميز لو  (3النيي عف أم عمؿ يتعارض مع ذلؾ الفعؿ
 استبعاد العمؿ الذم كاف ممزما قانكنا بأدائو لمحيمكلة دكف كقكع النتيجة اإلجرامية. 

عمى كاىؿ الشخص المسئكؿ بالتدخؿ لمحيمكلة دكف  وجود التزاـ قانوني كفي تقديرنا أف  
يقرر  كجكد نص خاصفبل يشترط  4،كقكع الجريمة كاؼ لكحده لقياـ جريمة سمبية ذات النتيجة

لسببية ذىب إلى ذلؾ أصحاب نظرية االستحالة النسبية كما  5،صراحة أك ضمنا العقاب عمييا
 .االمتناع
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ال قادنا ك    ف  أل 1،الجرائـ السمبية ذات النتيجة إذا تكافر العمدىذا الرأم إلى إنكار ا 
المساواة بيف الفعؿ قرار إ بيا ضيقة يتعذر معيا استخبلص نية المشرع النصكص الخاصة
 .االيجابي واالمتناع

كمنو إنزاؿ في الجرائـ غير العمدية بالجرائـ السمبية ذات النتيجة  بالمقابؿ االعتراؼك  
ألّف النصوص المتضمنة لمجرائـ غير العمدية واسعة  -غير المتعمدالعقاب بالشخص الممتنع 

باعتباره محدثا  -تفسح المجاؿ لعبارات تبرر القوؿ بالمساواة بيف الفعؿ اإليجابي واالمتناع
عديمة القيمة التفرقة بيف الجرائـ العمدية كالجرائـ غير العمدية كمثؿ ىذه لمنتيجة اإلجرامية، 
  2ـك العدالة.القانكنية كتجافي مفي

فعؿ الغير بمباشرة  مف تحققياالنتيجة اإلجرامية بالرغـ  في ىذا الصدد، أف   فخبلصة القوؿ
ىذا األخير الذم يصمح إلحداث تغيير امتناع  باعتبار أف   3،يا ترتد إلى الشخص المسئكؿإال أن  

ماديا بفعؿ الغير، ككاف لزاما عمى المسئكؿ  تحققتففي حدكثيا سببا كاف في العالـ الخارجي 
 جنائيا العمؿ عمى منع كقكعيا.
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  عف فعؿ الغيرجنائيا لجريمة المسئوؿ  الركف المعنويالفقرة الثانية: 

إذا كانت جريمة المسئكؿ جنائيا عف فعؿ تتطمب ف "ال جريمة بغير خطأالقاعدة العامة ىي "
كىي  ا، فيذا يعني اشتراط اإلرادة لقياـ الركف المعنكم ليا،إرادي اسمبيلقياـ ركنيا المادم سمكؾ 

مميزا شخصا المسئكؿ لذلؾ البد أف يككف  اكتبع ،هثار آقدرة المسئكؿ عمى فيـ ماىية الفعؿ كتكقع 
أماـ مانع مف مكانع المسؤكلية  ، نجد أنفسناأك كبلىماأحدىما كمتمتعا بحرية االختيار فإذا انعدـ 

 1ى كلك لـ يكجد نص في القانكف يستند إليو ىذا المانع بالذات.حت الجنائية،

 يشمؿالذي  ،قـو عمى الخطأيالذي لجنائية عف فعؿ الغير المسؤولية ا وحسب تفسير
الركف المعنكم  فإف   2،كصكرة الخطأ غير العمدم لكاسع صكرتيف، صكرة الخطأ العمدمبمعناه ا

اإلرادة الحرة ىك  -الجنائيةالذم تتطمب فيو األىمية  -لجريمة المسئكؿ جنائيا عف فعؿ الغير
تعمد اإلخبلؿ إذا اتجيت إرادة المسئكؿ إلى  4القصد الجنائيأف يككف ا إم  ف ،3الكاعية اآلثمة

م  5بارتكاب الجريمة أوحى إلى الغيرأك  بااللتزاـ القانوني ا يككف ركنيا المعنكم الخطأ غير ، كا 
 .7إلى اإلخبلؿ بااللتزاـ ككاف في إمكانو أف يكجييا إلى الكفاء بو و إرادتوإذا لـ يكج   6،العمدم
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 الثانيالمطمب 

  عف فعؿ الغيرجنائيا اإلسناد الجنائي لممسئوؿ 

مف  يككف ىك وجود شخصيتطمب  ،قياـ المسؤكلية الجنائية بكجو عاـ سبؽ لنا اإلشارة إلى أف  
يجب التمييز بيف فكرتيف أساسيتيف ىنا ف أىبل لتحمؿ المسؤكلية الجنائية، رتكب الجريمة كأف يكك ا

 ىما: 

 .(التمييز كاإلدراؾ )تكافر : كقكاميا األىمية الجنائيةجنائيا المسئوؿفكرة الشخص  -

إلى شخص  ونسبتيا: تقـك باجتماع أركاف الجريمة فكرة المسؤولية الجنائية عف الجريمة -
 األىمية كانتفت المسؤكلية ليذا السبب فإف  مانع مف مكانع مسئكؿ جنائيا بحيث إذا عرض 

 .الجريمة تظؿ باقية بأركانيا كمنيا الخطأ الجنائي

القاعدة القانكنية  خرؽفالخطأ ىك  ركيزتي المسؤكلية الجنائية، الخطأ واألىميةكعميو يككف  
ا عنصر اإلرادة كضركرة أف تككف حرة  فيي تدخؿ عنصرا أم   ،1أكاألىمية ىي االلتزاـ بنتائج الخط

يجعؿ ليا صمة باألىمية الجنائية التي تقـك عمى اإلدراؾ كحرية ىناؾ مف كبالمقابؿ في الخطأ، 
 .2االختيار

فبل قياـ لممسؤكلية دكف تكفر  ،المسؤكلية الجنائية مفترضاتكعميو فاإلسناد الجنائي مف 
اإلسناد، كاإلسناد مرحمة تأتي بعد مرحمة الكقكؼ عمى الكصؼ القانكني لمكاقعة أم تكييؼ الكاقعة 

 .3كالجريمة
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(، ثـ بعد ذلؾ نتطرؽ الفرع األكؿمفيـك اإلسناد الجنائي )المطمب تحديد ىذا مف خبلؿ سنتناكؿ 
 (.الفرع الثاني)فعؿ الغيرأنكاع إسناد المسؤكلية الجنائية عف إلى 

  الفرع األوؿ

 اإلسناد الجنائيمفيـو 

مفيكـ لئلسناد الجنائي، البد لنا مف االنطبلؽ مف التحديد الكقكؼ عمى حتى نستطيع 
ثـ بعد ذلؾ تحديد الطبيعة القانكنية لئلسناد ، ) الفقرة األكلى( لوكالفقيي المغكم كاالصطبلحي 

ما  ممفيـك العاـ إلسناد المسؤكلية الجنائية إلى الغير كىكلالجنائي في )الفقرة الثانية(، كصكال 
 .ييمنا في ىذا الصدد كذلؾ في الفقرة الثالثة

 التعريؼ باإلسناد الجنائي الفقرة األولى: 

كممة إلى أخرل عمى كجو يفيد  لشيء، أم إسنادفي المغة ىك إضافة الشيء إلى ا اإلسناد
 1.تاما، أسند إسنادا إلى الشيء أم جعمو يستند إليو معنا"

مسألة  لـ يتطرؽ المشرع الجزائرم عمى غرار التشريعات المقارنة إلى مفيكـ اإلسناد ألف   ك
 تعريفو مطركحة عمى الفقو.

كقد أشار المشرع إلى اإلسناد المعنكم بشكؿ ضمني عند تناكلو لمكانع المسؤكلية في المكاد 
الجاني غير أىؿ لئلسناد  حيث يتضح مف خبلؿ ىذه النصكص أف  ج، مف ؽ ع  49إلى 47مف 

كتبعا ، االختيارحرية  النعداـالتمييز كاإلدراؾ أك  النعداـالمعنكم لتخمؼ مفترضاتو في جانبو 
  يمكف إسناد الفعؿ إليو مف الناحية المعنكية.لذلؾ ال

ىاذيف  ركزنا عمى تعددت تعاريؼ الفقو المتعمقة باإلسناد الجنائي إال أننا كقدىذا 
نسبة النتيجة اإلجرامية إلى فعؿ معيف ومف ثـ نسبة ىذا الفعؿ إلى إرادة فاعؿ :" فيك يف،التعريف
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فيذا التعريؼ يجمع بيف صكر اإلسناد  "،ذلؾ االختيار مع قياـ الدليؿ عمىمعيف لقدرتو عمى 
، مع 2نسبة الجريمة إلى مرتكبيا سواء أكاف ىذا اإلسناد ماديا أو معنويا"أك ىك  1.الجنائي

 .".ضرورة إيقاع الجزاء عمى مف يتحقؽ لديو

 طبيعة القانونية لئلسناد الجنائيالالفقرة الثانية: 

، الجنائي تحديد طبيعة العبلقة التي تربطو بالجريمة لئلسناد بالطبيعة القانونيةيقصد 
مقدمة ضركرية لمقكؿ بكجكد الجريمة كبالتالي ال  أكمفترضا  ال يجعؿ منوالذم كالرأم الراجح ىك 

كىك ليس  3،الجاني ليس سابقة زمنية لمجريمة بؿ ىك مرتكبيا ألف   ،يدخؿ عنصرا في تككينيا
 4،ف لـ يكف أىبل لئلسنادفي جانب الجاني كا   فيمكف قياـ اإلثـ لئلثـفو كمفترض الرأم الذم يكي  

كيخمط يرتبط بالجاني كليس الجريمة يجعمو  بيذا المفيكـ وقانكنية ألن  ليس بالحالة الشخصية الك 
 األىمية الجنائية.بينو كبيف 

في تككيف الجريمة  كعنصر ؼيكيّ الذم ىك حسب اعتقادنا  ،اإلسناد الجنائي إف  بؿ 
  5.في الركف المعنكم ايعد عنصرا في الركف المادم كاإلسناد المعنكم عنصر فاإلسناد المادم 

الجنائي يتفؽ في تقديرنا مع خطة المشرع الجزائرم حسب المكاد مف  كىذا التكييؼ لئلسناد
االختيار كىما مف عناصر  أك اإلدراؾنعدـ لديو لمف يجعمت يا ألن  ج، ع  مف ؽ 49 إلى 47

 .العقكبةبالتالي ك  الجنائية ممسؤكليةكمكانع لالمعنكم  اإلسناد
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 المفيـو العاـ إلسناد المسؤولية الجنائية إلى الغيرالفقرة الثالثة: 

لكجكد عبلقة  ،ؿ الصكرة التي يتـ فييا مساءلة شخص عف فعؿ قاـ بو شخص آخريمث  
ىك  أك بشكؿ عاـ 1،معينة بينيا تفترض أف يككف الشخص األكؿ مسئكال عما يصدر مف الثاني

ينتج في المألكؼ مف األمكر يصمح ألف  إذا كافنسبة النتيجة اإلجرامية النيائية  إلى الفعؿ األكؿ 
ـ   بفعؿ الغير، مباشرةكلك تحققت  2التي حدثت،مثؿ النتيجة  نسبة ىذا الفعؿ إلى إرادة  كمف ث

كقت ارتكاب الجريمة كاإلدراؾ االختيار  لقدرتو عمى 3في حقو، لتكفر الخطأ  مرتكب العمؿ األكؿ
 4.مع قياـ الدليؿ عمى ذلؾ

 

 

 الفرع الثاني 

 المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير إسناد أنواع

كتحديد طبيعتو القانكنية  كمبدأ أساسي في القانكف الجنائي، الجنائيمف تعريؼ اإلسناد 
، شأنيا في ذلؾ فعؿ الغير المسؤكلية الجنائية عفالتي تقكـ عمييا ركاف األيمكف لنا استخبلص 

أركاف قياـ ىذه األخيرة  أف   عمى شأف المسؤكلية الجنائية بصفة عامة، حيث اتفؽ الفقو كالقانكف
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ما يكوف فقط في حاالت المسؤولية الجنائية عف فعؿ  وىو 1،تتمثؿ في اإلسناد الجنائي بنكعيو
   بني عمى مبدأ شخصية العقوبة.ت الغير التي 

 

 الركف المادي لممسؤولية الجنائية عف فعؿ الغيرالفقرة األولى: 

يجب لقياـ ف، يتمثؿ الركف المادم لقياـ لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في اإلسناد المادم
نتيجتيا التي تحققت بيف المتيـ كالجريمة  العبلقة المادية تكافر ،عف فعؿ الغير المسؤكلية الجنائية

 .بفعؿ الغير مباشرةاإلجرامية 

الفعؿ  ارتباطبإثبات  ـ أم أف تككف ناشئة عف تصرفوإسناد الجريمة لممتي يثبتأف  ،كباألحرل 
حتى يككف مسئكال عنيا مف  ،السببية برابطةالمحققة مباشرة بفعؿ الغير بالنتيجة المادية األكؿ 

 .إلى مبدأ شخصية المسؤولية استنادافإذا لـ يثبت ذلؾ فبل يسأؿ عنيا جنائيا  ،الناحية المادية

يتحقؽ اإلسناد المادم كأحد األركاف الضركرية لقياـ المسؤكلية الجنائية عف  ،كبعبارة أدؽ
يصمح ألف ينتج في  إذا كافبنسبة النتيجة اإلجرامية النيائية إلى الفعؿ األكؿ   ،فعؿ الغير

 بفعؿ الغير.  مباشرةكلك تحققت  2المألكؼ مف األمكر مثؿ النتيجة التي حدثت،

صكرتاف كركف في المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير  لئلسناد المادمبناء عمى ما سبؽ ك 
 : أساسيتاف

 اإلسناد المفرد والمزدوج: -

 
 
 
 
 

                                                 
، (المجمد األوؿ)، الجنائية في قانكني العقكبات كاإلجراءات الجنائية، )عزالديف(، وآخروفالدناصوري، أنظر:    1

 .13المرجع السابؽ، ص 
 .80المرجع السابؽ، ص  البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحماف (،انظر: كأيضا  

 .150المرجع السابؽ، ص  البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحماف (،أنظر:   2
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الذي لو القدرة أو مكنو إحداث النتيجة  -األكؿ ىك نسبة السمكؾ اإلجرامي اإلسناد المفرد
أك اتيامو بو بناء عمى  إلى الفاعؿ -مباشرة بفعؿ الغيرفي الظروؼ المألوفة والمحققة اإلجرامية 

  . هكافر أدلة أك قرائف ضدت

التي تحققت ماديا بفعؿ الغير إلى نفس الفعؿ  إسناد نتيجة السمكؾ ىكك  اإلسناد المزدوج
 .في الظركؼ العادية القدرة أك المكنة إلحداثيا مفالذم يتض اإلجرامي األكؿ

  في الجرائـ العمدية وغير العمدية عف فعؿ الغير المسؤولية الجنائيةإسناد -

تختمؼ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في نطاؽ الجرائـ العمدية عف مثيمتيا في نطاؽ  
 1مف حيث قواعد اإلسناد.الجرائـ غير العمدية 

مباشرة بفعؿ إجرامية  كأدل ىذا الفعؿ إلى حدكث نتيجة اإجرامي اإذا ارتكب الجاني سمكك
  .2عنيا الجنائيةمسؤكلية الفينا تقـك  ،الجريمة عمديةككانت الغير 

كأدل ىذا الفعؿ إلى حدكث  اإجرامي االجاني سمكك ارتكبإذا  في الجرائـ غير العمدية
، ككانت الجريمة غير عمدية، أيضا تقكـ مسؤكليتو الجنائية مباشرة بفعؿ الغيرإجرامية نتيجة 
 عنيا.

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .179المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر:   1

، عدد خاص، ص 2003، االجتياد القضائي، 24/10/2000، المؤرخ في 253631أنظر: القرار رقـ   2
553. 
، المرجع السابؽ، ص مف الجزء الثالثاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي، سايس، )جماؿ(، أنظر: 

1175 ،1177. 
 . 78،عدد خاص، ص 2003، االجتياد القضائي، 26/06/2001، المؤرخ في 267823القرار رقـ  أنظر:
، المرجع السابؽ، ص مف الجزء الثالثاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 

 .1048إلى 1046
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 الركف المعنوي لممسؤولية الجنائية لممسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير الفقرة الثانية: 
اإلسناد  كفيما يتعمؽ بالركف المعنكم ليذا النكع مف المسؤكلية الجنائية فمضمكنو ىك

عنصر فحتى يككف الجاني مستحقا لمعقاب عمى عممو اإلجرامي البد مف إثبات تكافر  ،المعنوي
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ال و "القاعدة أن  ك ، 3اإلرادة اآلثمة ىي عماد اإلسناد المعنكم ألف   2،اآلثمة في مسمكو 1اإلرادة
ىذه تجاكز ال يمكف ك  ،آثمالممسئكؿ المسمؾ السمبي فبلبد أف يككف ، عقاب ببل إسناد معنوي"

   4.لتي تنبني عمى الخطأ الشخصي المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير حاالت فيالقاعدة 
بيف الجاني كالجريمة التي تحققت  العبلقة المعنويةفي تحقؽ اإلسناد المعنكم كيتمثؿ 

نتيجتيا اإلجرامية مباشرة مف الغير، أم البد مف تكافر الركف المعنكم كال يتأتى ذلؾ إال إذا تكافر 
متمتعا بقواه أف يكوف بالغا  -لدل الجاني القدرة عمى اإلدراؾ كالتمييز كىي األىمية الجنائية 

ض الفاعؿ لئلكراه باإلضافة إلى حرية االختيار كقت ارتكاب الجريمة أم عدـ تعر    -لعقميةا
 .المادم أك المعنكم، الداخمي أك الخارجي

ـ   نسبة الفعؿ معناه ، إلسناد المعنكم في المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيرفإف  ا ،كمف ث
اإلجرامية في الظروؼ المألوفة والمحققة مباشرة األوؿ الذي لو القدرة أو مكنو إحداث النتيجة 

 يطمؽ عميو خطأ االمتناع ،بفعؿ الغير إلى إرادة مرتكب ىذا العمؿ األوؿ لتوفر الخطأ في حقو
كاإلدراؾ كقت ارتكاب الجريمة  االختيارلقدرتو عمى ، 5سكاء كاف خطأ عمديا أك خطأ غير عمديا

  1.بنكعيو يفترض اإلخبلؿ بالتزاـ قانكني إيجابيالخطأ كىذا 6مع قياـ الدليؿ عمى ذلؾ،

 
 
 
 
 

                                                 
ائي في القانكف الكضعي دكر اإلرادة في بناء القصد الجن عبد المحسف، ) ىاني مصطفى محمد(،أنظر:   1

، دط، القاىرة، مصر، دار النيضة العربية، دراسة تأصيمية مقارنةكالنظاـ اإلسبلمي، 
 .99دت، ص 

اعتبر البعض مف شر اح القانكف الجنائي أف  لئلثـ الجنائي طبيعة مركبة، ليا جانبيا المادم كىك المساىمة   2
 دة اآلثمة.المادية في الجريمة كجانبيا المعنكم كىك اإلرا

     . 03المرجع السابؽ، ص  رمضاف، )مدحت(،أنظر:  
المجمد )المسؤكلية الجنائية في قانكف العقكبات كاإلجراءات الجزائية،  وآخروف، الدناصوري، )عزالديف(،أنظر:   3

 .03، ص2012دار الفكر العربي، دط، مصر، ، (الثاني
 .166المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر:  4
 .167المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر:   5
 .26المرجع السابؽ، ص البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحماف (،أنظر:   6
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المسؤكلية الجنائية عف تنتفي لمجريمة،  فإذا انتفى أحد العناصر المككنة لمركف المعنكم
كلك تكفر الركف الشرعي  الذم تحققت النتيجة اإلجرامية  لفعمو اإلجرامي مباشرة مف الغير فاعؿال

 .في حقو كالمادم

لو القدرة أو مكنو عمى لسمكؾ اإلجرامي األكؿ الذم المسند إليو اط في المتيـ كيشتر 
أف يككف قد تكقع  ،كالتي تحققت مباشرة مف قبؿ الغير إحداث النتيجة اإلجرامية المعاقب عمييا

 تمؾ النتيجة اإلجرامية أك كاف في إمكانو تكقعيا.حدكث 

ال يكفي لقياـ مسؤكلية الشخص  وبأن   ،والنتيجة اإلجرامية خطأ االمتناعكتحدد العبلقة بيف 
ن   ،بو الممتنع بمجرد كجكد التزاـ قانكني يعمؿ عمى عاتقو كأخؿ   ما اشترط أف يككف في الكقت كا 

 كعمى ذلؾ فإف   ،نفسو ممزما بمنع النتيجة اإلجرامية التي يؤدم إلييا االمتناع عف ىذا العمؿ
النص المنشئ لجريمة سمبية بحثة ال يكفي العتبار اإلخبلؿ بااللتزاـ اإليجابي الذم يفرضو مككنا 

  2لجريمة إيجابية بطريؽ الترؾ أك االمتناع حتى كلك كقعت النتيجة المعاقب عمييا.

 

 

 

 الثانيالمبحث 

 شروط المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير

الشركط المتطمبة بياف المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير إلى  تحديد أساسترجع أىمية 
ليذه النظرية يردىا إلى  التفسير الراجح  أف  حيث ك  ،3لقياـ ىذا النكع مف المسؤكلية الجنائية

                                                                                                                                              
 .235، 236المرجع السابؽ، ص  عسكر، ) محمد زكي أحمد(،أنظر:  1
 ىذا ىك رأم القضاء األلماني الذم حدد العبلقة بيف خطأ االمتناع كالنتيجة اإلجرامية،   2

 .167المرجع السابؽ، ص عف اليمشري، )محمود عثماف(، نقبل  
 .37المرجع السابؽ، ص  صالح، ) نائؿ عبد الرحماف(،أنظر:   3
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استظيار مسمؾ شخصي مخالؼ لواجب يفرضو القانوف عمى المخاطب بقاعدتو يتمثؿ في 
  1.لتي ترتبت عمى فعؿ الغيركاف سببا في النتيجة اإلجرامية اامتناع 

ضركرية لقياـ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير،  ثبلثة شركط ستخبلص تبعا لذلؾ، يمكف ا
 . الجنائية المسؤكلية حدىا انتفت مقابؿ ذلؾأإذا انتفى 

فرع يتعمؽ بشرط مف شركط المسؤكلية الجنائية عف  كؿ   ،سنقسـ ىذا المطمب إلى ثبلثة فركع
 فعؿ الغير:

  .األوؿ: وجود التزاـ قانوني بمنع النتيجة اإلجرامية المطمب

  .المسئوؿاستظيار مسمؾ إرادي آثـ لدى الشخص الثاني:  المطمب

باشرة بفعؿ مالمحققة والنتيجة  المسئوؿبيف مسمؾ الشخص  السببيةعبلقة : المطمب الثالث
  .الغير

 

 

 

 األوؿ المطمب
 اإلجراميةوجود التزاـ قانوني بمنع النتيجة 

التزاـ مجرد  مسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، أف  لاتفسير الرأم الراجح في أصحاب يرل 
في بؿ يجب أف يككف ممزما  ة الشخص،غير كاؼ لمساءل ،بأداء عمؿ معيفقانكنا  الشخص

 
 
 
 
 

                                                 
 . 157المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر:   1
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  ،1امتناعو أك إحجامو عف أداء ذلؾ العمؿ التي تتمخض عف بمنع النتيجة اإلجراميةسو الكقت نف
  2بحث.إلى الفرد مسمؾ شخص يتمثؿ في امتناع ال يمكف أف ينسب  االلتزاـكبغير ىذا 
الممقى عمى عاتؽ  االلتزاـمصدر  يستمـز أف يككف كبناء عمى ما سبؽ ذكره،  كعميو
نص ىك قانكف العقكبات أك أحد القكانيف المكممة لو أم عف فعؿ الغير  جزائيا المسئكؿالشخص 
 3.القانكف المدني، أك القانكف اإلدارمنفسو، كليس  التجريـ

الذم حصؿ اإلخبلؿ بو لـ يكف  الموجبكىناؾ مف شراح القانكف الجنائي مف يرل أف  
 مف وضع المسئوؿأك  الذي حدث طبيعة النشاطحتما محددا بنص قانكني بؿ يستخمص مف 

كنحف نؤيد ىذا الرأم  4،العمؿ الذي يتعاطاهأك  نتيجة لطبيعة المينةبالنسبة لسائر األشخاص أك 
شرط أف يشير النص الجزائي عمى أف  العقكبة تقرر لئلخبلؿ بذلؾ االلتزاـ أك المكجب المستخمص 
مف طبيعة النشاط الذم حدث أك مف كضع المسئكؿ بالنسبة لسائر األشخاص أك نتيجة لطبيعة 

 المينة أك العمؿ. 
 
 
 
 
 

                                                 
ؽ ع اإليطالي أف  " عدـ الحيمكلة دكف حدكث نتيجة يمتـز المتيـ قانكنا  الفقرة الثانية مف 40تنص المادة  1

عدـ الحيمكلة دكف حدكث النتيجة  بالحيمكلة دكف حدكثيا يعادؿ تسبييا"، كعميو المشرع االيطالي لـ يقؿ أف
ن ما قاؿ يعادؿ تسبيبيا مما أثار التساؤؿ ع ،يعد تسبيبا ليا ما إذا كاف الشارع ال يعتبر عبلقة السببية كا 

ن ما يرل  متكافرة بيف االمتناع  نو تتكافر بينيما عبلقة مف نكع آخر كلكنيا تعادؿ مف أكالنتيجة اإلجرامية كا 
 ف تقـك بدال عنيا بذات دكرىا في المسؤكلية الجنائية.نية عبلقة السببية كتصمح ألحيث القيمة القانك 

مف ؽ ع االيطالي  40الفقرة الثانية مف المادة  (، أف  269ص  167، رقـ 1ريمك بانايف ) جفي حيف رأل الفقيو 
ىذه المشكمة قد حسميا المشرع في الفقرة األكلى مف ىذا النص عمى  ال تتناكؿ مشكمة سببية االمتناع كذلؾ أف  

كيعني ذلؾ اعترافا صريحا ككافيا  ،النتيجة اإلجرامية قد تككف أثرا لمفعؿ االيجابي أك االمتناع عمى السكاء أف  
 بعبلقة السببية بيف االمتناع كالنتيجة.  

 بعدىا.  كما 86المرجع السابؽ، ص  فودة، ) عبد الحكـ(،نقبل عف 
 ،160،159المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر:   2

 .201المرجع السابؽ، ص  زكي، ) عبلء(،كانظر: كذلؾ  
كراه، جامعة ، )رسالة مقدمة لنيؿ أطركحة دكتالركف المعنكم في المخالفات )عمر السعيد(،رمضاف، أنظر:   3

 .157ص ، (1959القاىرة، مصر، 
 .286المرجع السابؽ، ص  العوجي، )مصطفى(،أنظر:   4
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ىك التزاـ جزائيا عف فعؿ الغير  المسئكؿالقانكني الممقى عمى عاتؽ  االلتزاـطبيعة ا عف أم  
فسبؽ لنا القكؿ بأف  االمتناع حقيقة قانكنية مف صنع القانكف، فاالمتناع غير  ،بأداء عمؿ معيف

متصكر إال في صمتو بالتزاـ يفرضو القانكف أك العقد عمى الممتنع بعمؿ معيف، فحيث ال يككف 
ركو لو امتناعا في نظر القانكف كلك كاف امتناعو الممتنع ممزما قانكنا بالعمؿ ال يمكف اعتبار ت

 .  1إخبلال بكاجب أدبي أكديني أك أخبلقي
، فيك التزاـ ذك طابع   يثكر حكلو تنازع بيف حرية الممتنع كمصمحة إجبارم صاـر

بالقياـ مرتبط يذا األخير ف ،بعمؿ بمناسبة القياـ يوض عمك فر الم االلتزاـ الجماعة، يختمؼ عف
 2.عنو االمتناعالشخص شأف مف بعمؿ إرادم 

؟ في التشريع الجزائرم لكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا ما ىك مضمكف ىذا االلتزاـ القانكني
 ؿ عناية لمنع النتيجة اإلجرامية؟ التزاـ ببذىؿ ىك التزاـ بتحقيؽ غاية أك 

ىؿ محتكل االلتزاـ القانكني الممقى عمى عاتؽ المسئكؿ جنائيا عف فعؿ  ،خركبمعنى آ
الغير مقتصر عمى اإلشراؼ كالرقابة لمحيمكلة دكف كقكع النتيجة اإلجرامية التي تحققت مباشرة 

 كاجبو القانكني ىك منع النتيجة اإلجرامية المعاقب عمييا قانكنا؟  بفعؿ الغير؟  أك أف  

القانكف إذا كاف يفرض عمى الشخص المسئكؿ  رقة في تقديرنا إلى أف  كتظير أىمية ىذه التف
جنائية في الحالة الثانية تككف مفترضة في حؽ المسؤكلية ال التزاما بمنع النتيجة، فمعنى ىذا أف  

انكني التزامو الق ألف   ،تقكـ بمجرد تحقؽ النتيجة اإلجرامية مباشرة مف قبؿ الغيرك  ،المسئكؿ جنائيا
 .منع حدكث النتيجة اإلجرامية مف خبلؿ اإلشراؼ كالرقابة عمى نشاط الغيرقيؽ نتيجة ىنا ىك تح

 
 
 
 
 

                                                 
ن ما  بعض التشريعات الحديثة تعاقب الممتنع أحيانا كلك كاف امتناعو مجرد مخالفة لكاجب أدبي أك  1 اجتماعي كا 

ن ما يعتبر االمتناع جريمة  ،ي ىذه الحالة ال يسأؿ الممتنع عف النتيجة كما لك أتاىا بطريؽ إيجابيف كا 
 قائمة عمى حدة يعاقب عمييا القانكف. 

 .83، 82المرجع السابؽ، ص  فودة، )عبد الحكـ(،أنظر: 
 .161،160المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر:   2  

 .202المرجع السابؽ، ص  زكي )عبلء(،كانظر: أيضا 
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منيا  كفي ىذه الحالة يككف مف الصعب عمى المسئكؿ جنائيا عف فعؿ الغير التنصؿ 
النتيجة اإلجرامية كانت  و قاـ بكاجب اإلشراؼ كالرقابة أك أف  أن   إثبات كدفعيا عنو مف خبلؿ

ستحدث حتى مع قيامو بكاجب اإلشراؼ كالرقابة المفركضيف عميو كمنو نفي تكفر الخطأ في 
 حقو. 

لمنع  بذؿ عنايةا إذا اقتصر االلتزاـ القانكني المفركض عمى الشخص المسئكؿ في أم  
منيا بنفي تكفر يمكنو التنصؿ ف 1،تحقؽ النتيجة اإلجرامية مف خبلؿ كاجب اإلشراؼ كالرقابة

 الخطأ في جانبو.  

 ،كلك في نطاؽ ضيؽالمشرع الجزائرم الذم أخذ بمبدأ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير ك 
حاالت يككف فييا االلتزاـ المفركض عمى المسئكؿ عف فعؿ الغير التزاما بمنع تحقؽ النتيجة أكرد 

مف  115مسؤكلية الجنائية لممدير مسئكؿ النشرية في المادة الكعمى سبيؿ المثاؿ  ،اإلجرامية
يفرض عمى المسئكؿ التزاما ببذؿ عناية لمنع  ه فييانجد أخرل كحاالت،  12/05قانكف اإلعبلـ 

النتيجة اإلجرامية مف خبلؿ كاجب اإلشراؼ كالرقابة كما ىك الحاؿ في مسؤكلية مسير المؤسسة 
مكرر  119المنصكص عمييا في المادة  ريمة اإلىماؿ الكاضحجزائيا عف ج العمكمية االقتصادية

 مف قانكف العقكبات كالتي سنتكلى دراستيا بالتفصيؿ في الباب الثاني مف ىذه الدراسة.  

 الثاني المطمب
 المسئوؿاستظيار مسمؾ إرادي آثـ لدى الشخص 

سمبيا حياؿ التزامو يشترط لقياـ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، أف يتخذ الشخص مكقفا 
المتكقع مف يتعارض مع المسمؾ ثـ آ إراديسمكؾ في  ي بمنع النتيجة اإلجرامية، يتجسدالقانكن

 .كالمفركض عميو قانكنا لمحيمكلة دكف تحقؽ النتيجة اإلجرامية
كجكد النتيجة اإلجرامية غير كاؼ في ذاتو لمكشؼ عف  مؾقانكنا بمنع ت االلتزاـمجرد ف 
أم أف  العقاب لـ يحصؿ عمى  1،جنائيا عف فعؿ الغير المسئكؿبالشخص  خاصالمسمؾ ذلؾ ال
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اإلخبلؿ بو أك عدـ االحتراز أك اإلىماؿ بؿ كاف البد مف  مجرد االمتناع عف القياـ بمكجب أك
تحقؽ نتيجة مجرمة حتى تصح المبلحقة الجزائية بعكس الجرائـ الشكمية التي تتحقؽ بمجرد كقكع 

  .2المخالفة
ن ما يمـز أف يممؾ  سبنيكفي كجكد االمتناع لكي نفبل  النتيجة إلى ىذا السمكؾ السمبي، كا 

كلبياف ىذه الفاعمية السببية البد مف  ،ىذا السمكؾ المقكمات كالفاعمية المبلزمة إلحداث النتيجة
 .تحديد كظيفة القاعدة القانكنية التي تفرض عمى المخاطبيف تفادم األضرار بتمؾ المصالح

القاعدة القانكنية تمـز األفراد باالمتناع عف أم سمكؾ مف شأنو أف يحقؽ ضررا بالمصالح ف
عمى األفراد كاجبا معينا بإتياف سمكؾ مف  تضع مكضكع الحماية، بينما نجد بعض القكاعد األخرل

 .3شأنو أف يمنع تحقؽ النتيجة الضارة بالمصالح المحمية، كىك ما ييمنا ىنا
إتياف سمكؾ إيجابي كالمفركض بمقتضى القاعدة ينقسـ إلى مجرد أمر كاألمر التشريعي ب

لى أمر بمنع تحقؽ النتيجة الضارة كما سبؽ ذكره.    4بالتصرؼ أم بإتياف السمكؾ كا 
 

 الثالث المطمب

 ثـ والنتيجة اإلجرامية التي وقعت ماديا بفعؿ التابعاآلعبلقة السببية بيف السموؾ اإلرادي 

منتيجة اإلجرامية التي تتحقؽ مباشرة لسببا بأف ينيض االمتناع بصبلحية  القكؿ سبؽ لنا
 أحد الشرط الضركرية لقياـ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير. عد   ،فإذا كاف ذلؾ بفعؿ الغير

ففي الجـر غير القصدم مثبل، مجرد حصكؿ مخالفة األنظمة مف قبؿ المسئكؿ عف تنفيذىا 
النتيجة ك يقيـ المسؤكلية الجنائية عمى عاتقو عف الجـر إذا تكافرت الصمة السببية بيف المخالفة 

 .5الحاصمة

جنائيا عف فعؿ الغير  المسئكؿبيف امتناع الشخص  عبلقة السببيةانقطاع مف الجائز ك 
االمتناع مما ال فيككف  ،إذا لـ تتكافر شركطياالمترتبة عمى فعؿ الغير كبيف النتيجة اإلجرامية 

نتيجة التي الكأف يتدخؿ عامؿ لو مكنة تحقيؽ  يستتبع النتيجة وفقا لممجرى العادي لؤلمور،
                                                                                                                                              

 .163المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر:   1
 .287المرجع السابؽ، ص العوجي،)مصطفى(، أنظر:   2
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 .93المرجع السابؽ، ص  فودة، )عبد الحكـ(،أنظر:  4
 .287المرجع السابؽ، ص  العوجي، )مصطفى(،أنظر:   5
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فييا أف يتدخؿ عامؿ مف قد أنتج أثره في ظركؼ كاف يفترض العامؿ ىذا  إال أف   ،فعبل حدثت
فتحدث تمؾ النتيجة تبعا  اإلجرامية العكامؿ يكجب القانكف التدخؿ بو لمحيمكلة دكف كقكع النتيجة

 لتخمفو.

بتكافر  كبيف النتيجة المعاقب عمييا االمتناعبيف  كبمعنى المخالفة إذا قامت عبلقة السببية
طاعيا كيككف انتفاء المسؤكلية الجنائية فبل يتصكر انق ،الشركط المتطمبة لقياـ عبلقة السببية

 1.آخر غير انقطاع عبلقة السببيةلممسئكؿ عف فعؿ الغير بعدئذ راجع لسبب 

جنائية عف فعؿ الغير كالذم كردا عمى الرأم السائد في تفسير المسؤكلية ال ،وفي األخير
القائـ عمى فكرة الخطأ الشخصي، ىناؾ مف يرل  الفاعؿ األصميأك  ألساس نظرية التزاـ يردىا

أّف اإلنساف ال يسأؿ إال عف الفعؿ الذي يثبت بالدليؿ المباشر أّنو قاـ بأف  القاعدة المقررة ىي "
، كالخطأ المسند لممتبكع ىك اإلىماؿ في الرقابة كسكء االشراؼ بحيث يختمؼ ىذا الخطأ بو فعبل"

، ؿ الركف المادم في الجريمةلمرقابة الذم يشك  عف الخطأ الصادر مف الشخص الخاضع 
فخطأ المتبكع يشكؿ خطأ خارجا عف نطاؽ الجريمة مما يعني انتفاء عبلقة السببية بيف  ،كبالمقابؿ

بي ف لعبلقة السببية بيف خطأ  جرامية كىك حسب ىذا الرأم افتراضكؿ  مف السمكؾ كالنتيجة اال
 . 2مباشرة بفعؿ الغير المتبكع كالنتيجة اإلجرامية التي تحققت

لى كقكع قابة كاالشراؼ ال يؤدم بالضركرة إىماؿ في الر مدعميف رأييـ بالقكؿ بأف  خطأ اإل
ىماؿ كتقع تمؾ لجريمة مع ذلؾ، كقد ينتفي ىذا اإلالجريمة باعتبار أن و قد يكجد إىماؿ كال تقع ا

 الجريمة، كمعنى ىذا أن يا مسؤكلية مفترضة في حؽ المسؤكؿ عف فعؿ الغير. 

 
 
 
 
 

                                                 
ر القائمكف بيذا الرأم المسؤكلية الجنائية عف الجريمة اإليجابية التي تقع مف الغير عمى أساس مف مبدأ يفس   1

كذلؾ بإرجاع ىذه المسؤكلية إلى مسمؾ خاص بالشخص المسئكؿ يتمثؿ في نفسو مخالفا  ،شخصية العقاب
 لكاجب يفرضو نص التجريـ ذاتو عمى مف ىك مطالب بالعمؿ عمى الحيمكلة دكف كقكع الجريمة.

 .177، 178المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف( ،أنظر:  
 .339، المرجع السابؽ، ص خالد السيد عبد الحميد مطحنةممف قاؿ بيذا الرأم الدكتكر المصرم   2
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الذم ينطبؽ عمى بعض حاالت المسؤكلية الجنائية  ،كنحف نتفؽ إلى حد ما مع ىذا الرأم
كالذم يسأؿ عف جرائـ  كمسؤولية المدير مسؤوؿ النشريةعف فعؿ الغير في التشريع الجزائرم 

بؿ يكفي في ذلؾ ثبكت الصفة  ،في جانبو عنصر القصدعمى تكافر ميؽ ذلؾ عمدية دكف تع
الكظيفية في حقو كتفترض مسؤكليتو كفاعؿ أصمي بمجرد ارتكاب جريمة النشر مف المؤلؼ 

 بصحيفتو. 

إلى  أصوؿ المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغيركنتفؽ مع ما ذىب إليو الرأم  الذم يرد 
تختمؼ قكاعد اإلسناد في المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير عمى الجرائـ غير العمدية، حيث 

المجاؿ الحقيقي كالمنطقي ليذا النكع مف المسؤكلية ف ،حسب الجريمة، عمدية كانت أك غير عمدية
ىك الجرائـ غير العمدية حتى تتبلءـ مع القكاعد العامة في قانكف العقكبات كىذا راجع لعدة 

 أسباب: 

إىماؿ أو رعونة أو عدـ  ،رىف بإسناد إلى الشخص جرائـ غير العمديةالإف  العقاب عمى 
، باعتبار أف  صكر الخطأ ىذه تعد مظاىر لعبلقة نفسية آثمة احتراز أو مخالفة القوانيف والموائح

 تمثؿ الركف المعنكم لمجريمة.

فيمكف ارتكابو   ،فضبل عف أف  السمكؾ في ىذا النكع مف الجرائـ قد يتحقؽ باالمتناع 
سؤكؿ جنائيا عف فعؿ الغير يستند فالقضاء في إدانتو لمم طة المسؤكؿ جنائيا عف فعؿ الغير،بكاس

فركضة عميو خطأ شخصي مترتب عف ترؾ المسؤكؿ لكاجباتو الم–لى إثبات اإلىماؿ لديو إ
عمى جريمة ك ليس بناء فتتـ إدانتو لجريمتو  -ت المينيةعراؼ كالعادابمكجب مينتو في ظؿ األ

أصوؿ المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير يرجع إلى غيره، كىك ما قاؿ بو بعض الفقو بأف  " 
 .كالتي قد تشكؿ فئة الجنح أك المخالفاتمجاؿ الجرائـ غير العمدية" 
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ليذه النظرية في الجرائـ  المجاؿ األنسبأن و يمكف أف يككف  ،ا سبؽ  يؼ عمى مكنض
كىي نكع مف الجرائـ التي  الجرائـ دوف خطأأك  الجرائـ الماديةك ، التي ارتكبيا الغير المادية

، كلـ تكف ىناؾ إمكانية 1يسكت فييا النص عف تحديد نية الفاعؿ أك تنعدـ فيو كممة قصد
الستخبلص صكرة الخطأ المطمكبة مف خبلؿ العناصر المادية الضركرية الكتماؿ البناء القانكني 

الخطأ العمدم أك الخطأ غير العمدم  افتراضأك الحالة التي نص فييا القانكف عمى لمجريمة 
 .2بشكؿ صريح

فيكفي كقكعيا مف الناحية المادية دكف الحاجة إلى إثبات الخطأ العمدم أك الخطأ غير  
فبمجرد ارتكاب الفعؿ تقكـ مسؤكلية المتيـ كتعفى النيابة العامة مف  ،العمدم في جانب الفاعؿ

 .3تستند إلى ركف معنوي لدى فاعميابات أف  ىذه الجريمة إث

ال يتخمؼ الركف المعنكم لقياـ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير عف الجرائـ المادية ك 
كسنأتي عمى 4، مفترضا وليس مستبعداالمحققة بفعؿ الغير ألف  الخطأ في ىذه الحالة يككف 

 التدقيؽ في ىذه النقطة في الباب الثاني مف ىذه الدراسة.  
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 الثانيالباب 

 صور المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائري وكيفية دفعيا

رية بكجو عاـ كنظ عميو المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيرتقكـ ينا األساس الذم بعد أف ب  
لمسؤكلية الجنائية مف ليذا النكع مف ا فضبل عف األحكاـ العامةمف نظريات القانكف الجنائي، 

 .يا اعتمادا عمى األساس الراجح المفسر لياخبلؿ الكقكؼ عمى األركاف كالشركط البلزمة لقيام

الصكر التي انبثقت مف تطبيؽ مبدأ المسؤكلية بقي لنا مف خبلؿ ىذا الباب البحث في  
 إفبلت الجناةلمنع في شكؿ حمكؿ قانكنية لمكاجية نكع خاص مف الجرائـ  جنائية كالتي جاءتال

 . مف العقاب

 -كبالمقابؿ سنتطرؽ لمقيكد الكاردة عمى إسناد المسؤكلية الجنائية إلى غير مرتكب الجريمة
كنطاؽ ف  ىذا النكع مف المسؤكلية الجنائية لو حدكد أل -المؤسسة عمى مبدأ الخطأ الشخصي

ما تكافرت قيكد تحكؿ دكف إسناد النتيجة اإلجرامية ضيؽ في القانكف الجنائي كذلؾ باستبعادىا كم  
مجريمة التي نفذت ماديا بفعؿ الغير إلى المتيـ، سكاء كانت ىذه القيكد متصمة بالجانب المادم ل

اإلجرامية  النتيجةاإلسناد المادم بيف سمكؾ الجاني المتمثؿ في االمتناع كبيف باعتبارىا تمنع 
 أك المتصمة بالجانب النفسي لمجريمة باعتبارىا تمنع اإلسناد المعنكم. المحققة بكاسطة الغير

يخضع لمقاعدة العامة التي تخضع ليا سائر  -مرتكبيا شخص آخر-الدفع بفعؿ الغير ف
كال يجكز الدفكع المكضكعية كمؤداىا أن و يجب عمى المتيـ أف يتمسؾ بو أماـ محكمة المكضكع 

أدلة كال تستأىؿ ردا، طالما كاف الرد  عمييا مستفادا مف  لو إثارتو ألكؿ مرة أماـ محكمة النقض،
التي أكردىا الحكـ، كأن و ليس مف الدفكع الجكىرية إذ ىك في حقيقتو نفي لمتيمة، يكفي  الثبوت

ف كاف ال يشترط الرد عم ن و كا  ى الدفع بفعؿ الغير إال لرده ما ساقتو المحكمة مف أدلة الثبكت، كا 
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أن و يجب أف يككف استخبلص الحكـ متفقا مع العقؿ كالمنطؽ بأف يككف ما أكرده مف أدلة الثبكت 
 .1مؤديا إلى صحة ما رتبو عمييا

دكف أننسى مختمؼ الدفكع المتاحة قانكنا أماـ المتيـ لمتنصؿ مف المسؤكلية الجنائية عف 
     بعدـ الدستكرية المكرس دستكريا.جريمة ارتكبت ماديا بفعؿ الغير، كالدفع 

 سنقسـ ىذا الباب إلى فصميف:

 الفصؿ األوؿ: صور المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائري

 الثاني: دفع المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائري الفصؿ
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 الفصؿ األوؿ

 في التشريع الجزائري المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغيرصور 

صراحة تطبيؽ المسؤكلية الجنائية  المشرع الجزائرم لـ يقر   نا  بأف  سبؽ لنا أف كضح  
عف فعؿ عف فعؿ الغير في قانكف العقكبات أك أحد القكانيف المكممة كما فعؿ في القانكف 

ن  " ،المسؤولية عف فعؿ الغيرالمدني تحت عنكاف " ليذا النكع مف المسؤكلية  ما جاء تطبيقوكا 
الجامع بينيا أف  العقاب فييا يكقع عمى أشخاص أك حمكؿ قانكنية الجنائية في شكؿ حاالت 

عمى غرار بقية القكانيف التي ، كىذا 1غيرىـ جرائـ ليا صمة بنشاطيـ الرتكابمعينيف نتيجة 
فرنسي، لمنع إفبلت الجناة مف العقاب عف تأخذ بيذا النكع مف المسؤكلية الجزائية كالمشرع ال

جرائـ كقعت منيـ أك تمكنو مف تجريـ أفعاؿ يصعب إعماؿ القكاعد العامة لممسؤكلية الجنائية 
عمى المساىميف فييا، يطغى عمى نصكصيا القانكنية نكع مف اإلبياـ كالمبس بحيث يتعذر فييا 

 .2القضاءاستخبلص نية الشارع مباشرة، فتتطمب تفسيرىا مف قبؿ 

 سنقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف:

 المبحث األوؿ: حاالت المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائري

 المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير مف حيث مجاؿ التطبيؽ

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .03المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   1
 كمابعدىا 185المرجع السابؽ، ص  العوجي، )مصطفى(،أنظر:   2

 كما بعدىا.  30المرجع السابؽ، ص وزير، )مرسي عبد العظيـ(،كانظر: كذلؾ 
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 األوؿالمبحث 

 حاالت المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائري

ن  لـ    ما يأتي تطبيؽ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير عمى صكرة أك نمط كاحد كا 
إيجاد أساس  كىك ما يبرر تعذر ،حاالت كشفت النصكص القانكنية المطبقة ليا عف كجكد عدة

ؿ ت يتحم  تتنكع حاالتشعب ك الذم تعمى تفسير ىذا النكع مف المسؤكلية الجنائية  شامؿ قادر
و صعكبة كضع كمن   الجنائية عف جريمة تحققت ماديا بفعؿ غيره،فييا الشخص المسؤكلية 

 ـ بيا.يم  قانكني أساس 

في الحاالت تنحصر حاالت المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائرم ك 
كالمسؤكلية الجنائية  األكؿ(، المطمبكغير المباشرة لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير)المباشرة 

المسؤكلية الجنائية عف الثاني(،  المطمبعف فعؿ الغير في الجرائـ العمدية كغير العمدية ) 
المسؤكلية الجنائية عف الثالث(،  المطمب)  فعؿ الغير لكجكد كانعداـ عبلقة بيف المسئكؿ كالغير

كأخيرا كليس آخرا الرابع(،  المطمب) فعؿ الغير حسب طبيعة الشخص المسئكؿ عف فعؿ الغير
 الخامس(. المطمب) حاالت المسؤكلية الجنائية المفترضة كالمادية 

 األوؿ المطمب

 لممسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير وغير المباشرةالحاالت المباشرة 

قد تتخذ المسؤكلية الجنائية عدة صكر بالنظر إلى مكقؼ الجاني مف الجريمة سكاء كاف 
فمـ يقترؼ ماديات أم باعتباره فاعبل ماديا ليا أك لـ يكف لو أية عبلقة بيا،  شريكا،فاعبل أـ 

و عمى ىذه ني كالجريمة المرتكبة كيطمؽ الفققد تككف العبلقة مباشرة بيف الجاالجريمة، ك 
كيتحمؿ المسؤكلية الناشئة  أك قد يرتكب الجريمة شخص لمباشرةالمسؤولية االمسؤكلية تسمية 

مرتكب  أف  عنيا شخص آخر ال عبلقة لو بماديات الجريمة ال مف بعيد كال مف قريب، سكل 
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   1،المسؤولية غير المباشرةكرقابتو كيطمؽ عمى ىذا النكع  إشرافوالجريمة تابع لو كيعمؿ تحت 
بالنظر إلى مكقؼ  2األخيرة أم المسؤكلية الجنائية غير المباشرة الصكرة ،ما ييمنا في بحثناك 

 الجاني مف الجريمة. 

عدـ التقيد بالخطأ يقتضي  المفيـو الواسع لمفاعؿ في الجريمة ظيكر ىك تطكر يبررهك 
 الذم يؤدم إلى ارتكاب الجريمة، بؿ امتد ليشمؿ األفعاؿ كاألخطاء الناتج مباشرة عف الفعؿ

كالتي تمعب دكرا أساسيا في تحقيؽ  3بطريؽ غير مباشر أك بالكاسطةالتي ينجـ عنيا 
 . 4الجريمة

إذا نظرنا لممسؤكلية الجنائية مف زاكية الشخص الذم تقاـ عميو الدعكل العمكمية فنجد ف
لممسؤكلية كغير المباشرة ) الفرع األكؿ(،  مباشرة الحاالت ال :ىناؾ صكرتاف لممسؤكلية الجنائية

  .) الفرع الثاني( الجنائية

 الفرع األوؿ

 عف فعؿ الغير المباشرةغير المباشرة و المسؤولية الجنائية ب المقصود

مف خبلؿ ىذا الفرع سنتطرؽ إلى تحديد معنى المسؤكلية الجنائية غير المباشرة عف 
المباشرة لممسؤكلية فعؿ الغير في الفقرة األكلى، لنقؼ بعد ذلؾ عند المقصد مف الحاالت 

 الجنائية عف فعؿ الغير في فقرة ثانية.

 

 
 
 
 
 

                                                 
 .399المرجع السابؽ، ص  الشكري، )عادؿ يوسؼ(،أنظر:   1
، المسؤكلية الجنائية في قانكف العقكبات كاإلجراءات الجزائية، الدناصوري، )عزالديف(، وآخروفأنظر:  2

 .80، 79، المرجع السابؽ، ص (المجمد الثاني)
 . 336المرجع السابؽ، ص  اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر:   3
 كما بعدىا. 165المرجع السابؽ، ص طو، ) محمود أحمد(،  في الجريمة مفيـو  الفاعؿأنظر:   4
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 عف فعؿ الغير  المسؤولية الجنائية غير المباشرةالفقرة األولى: 

 الشخصالدعكل الجنائية عمى  فييا ال تقاـ ىي التي المسؤولية الجنائية غير المباشرة
ن   أصمياباعتباره خصما  جنائيا غير مباشرة  ة الشخصباعتباره خصما تبعيا كتككف مسؤكلي ماكا 

 1.آخريف أشخاصؿ بطريؽ التضامف مع يسأىذا الشخص  أف  عندما ينص القانكف عمى 

يحم ؿ  "الحاالت التيب حاالت المسؤولية الجنائية غير مباشرة عف فعؿ الغيرؼ تعرّ و 
القانكف فييا بعض االشخاص عبء العقكبة المفركضة عمى أشخاص آخريف كتعد مسؤكليتيـ 

 .2"غير مباشرة

 عف فعؿ الغيرالمسؤولية الجنائية المباشرة الثانية:  الفقرة

 إلىالجريمة فييا تسند بأن يا المسؤكلية التي  المسؤولية الجنائية المباشرةتعرّؼ 
 3الشخص المعنكم فتقاـ عميو الدعكل الجنائية بصفة أصمية كيقضى عميو بالعقكبة المقررة. 

التي تتخذ فييا الحاالت "يا بأن   ممسؤولية الجنائية عف فعؿ الغيرلحاالت المباشرة ؼ التعرّ و 
ضد شخص إجراءات الدعكل الجنائية كيقضى عميو بالعقكبة المنصكص عمييا قانكنا بجريمة 

 .4"ماديا بكاسطة شخص آخر ارتكبت

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
المسؤكلية الجنائية في قانكف العقكبات كاإلجراءات الجزائية،  الدناصوري، )عزالديف(، وآخروف،أنظر:   1

 .80، 79، المرجع السابؽ، ص (الثانيالمجمد )
 .338المرجع السابؽ، ص اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر:   2
، المسؤكلية الجنائية في قانكف العقكبات كاإلجراءات الجزائية، الدناصوري، )عزالديف(، وآخروفأنظر:   3

 .79، المرجع السابؽ، ص (المجمد الثاني)
 .375المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر:  4
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 الثاني الفرع

 المسؤولية الجنائية المباشرة وغير المباشرة عف فعؿ الغير في التشريع الجزائري

بعد أف تطرقنا لممقصكد بالمسؤكلية الجنائية المباشرة كغير المباشرة عف فعؿ الغير، 
 .عبر فقرتيف سنتعرض ليذه الحاالت في التشريع الجزائرم

الحاالت غير المباشرة لممسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع : ىاألولالفقرة 
 الجزائري

اح القانكف الجنائي مف يعتبر المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير إلى جانب مف شر  يكجد 
 . 1المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم صكرة مف صكر المسؤكلية الجنائية غير المباشرة

 مالي طابعذك ما ىك  المسؤكلية الجنائية غير المباشرة عف فعؿ الغير حاالتكمف 
  2.طابعو عينييا ما يككف كمن  

ففيما يخص الحاالت ذات الطبيعة المالية التي جاء بيا المشرع الجزائرم نجد التضامف 
مف  نفس الجريمةالتضامف بيف األشخاص المحككـ عمييـ بسبب يعد  في دفع الغرامات

كيككف ذلؾ في رد األشياء  ،األنظمة المعمكؿ بيا في قانكف العقكبات الجزائرم كقاعدة عامة
المحكمة العميا مبدأ التضامف مف بيف فأقرت  3كالتعكيضات المدنية كالمصاريؼ القضائية،

قرار غرفة الجنح كالمخالفات محكمة عميا -المحككـ عمييـ جنائيا في تعكيض الطرؼ المدني، 

 
 
 
 
 

                                                 
 .407المرجع السابؽ، ص  الشكري، ) عادؿ يوسؼ(،أنظر:   1
 .338المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر:   2
يعتبر األشخاص المحكـو عمييـ بسبب ، التي تنص عمى أن و: "05مف ؽ ع ج، فقرة  04المادة أنظر:  3

 والتعويضات المدنية والمصاريؼ القضائية.". نفس الجريمة متضامنيف في رّد األشياء
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شركاء في دفع تناكؿ تضامف المف قانكف العقكبات لـ ت 04نص المادة  إال أف   -65/ 861رقـ 
  .ىذه األخيرة صكرة لمجزاء الجنائي الغرامات باعتبار أف  

المجاؿ في  نا نستشؼ كجكد مثؿ ىذه الحاالت لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيرإال أن  
مف القانكف الجمركي  317ك 316المادتيف في إقرار نكعيف مف التضامف  ، مف خبلؿالجمركي

  .السالؼ ذكرىما في الباب األكؿ مف ىذه الدراسة

فيما  تضمفيالمبدأ الذم د عمى قرار قضائي يؤك  يكجد  ،كبالنسبة لمقضاء الجزائرم
الصادرة  األحكاـو فيما يتعمؽ بالمخالفات الجمركية تككف ن  متى كاف مف المقرر قانكنا أ معناه:

تضامنا بالنسبة لمعقكبات المالية التي تقـك  الرتكابيـ الغش نفسو األشخاص عمى العديد مف
القضاء بما يخالؼ  ف  المصاريؼ عمى حد السكاء كمف ثـ فإمقاـ المصادرة كبالنسبة لمغرامات ك 

 . 1يعد مخالفة لمقانكف المبدأىذا 

مف  96فعؿ الغير نص المادة كمف حاالت المسؤكلية الجنائية غير المباشرة عف 
ؿ التي تحم   ،المتضمف تنظيـ حركة المركر عبر الطرؽ كسبلمتيا كأمنيا 01/14القانكف 

صاحب بطاقة تسجيؿ المركبة دفع الغرامات الجزائية عف مخالفة التنظيـ المتعمؽ بكقكؼ 
 ،ف نفس القانكفم 12المركبات التي يرتكبيا الغير خبلفا لما تقرره القاعدة العامة في المادة 

مف المسؤكلية الجزائية كالمدنية عف  ؿ كؿ  سائؽ المركبة ىك مف يتحم   كالتي تتضمف أف  
 المخالفات التي يرتكبيا. 

 
 
 
 
 

                                                 
 .160، ص 01، عدد 1992، المجمة القضائية، 16/02/1988، المؤرخ في 48317أنظر: القرار   1

لما كاف مف الثابت في قضية الحاؿ أف  المحكـك عمييما في القياـ  و:ن  أالقرار حيث جاء في 
المحكمة لـ تحكـ بالتضامف بيف المحكـك عمييـ فيما يخص الغرامة المالية  ف  أكية، ك بمخالفات جمر 

بطاؿ القرار المطعكف فيو.  تككف بقضائيا ىذا خالفت القانكف كمتى كاف ذلؾ استكجب نقض كا 
، المرجع السابؽ، ص مف الجزء الثانياالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 

 .482إلى  480
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 ت الطبيعةذاكبخصكص حاالت المسؤكلية الجنائية غير المباشرة عف فعؿ الغير 
الدائـ مف كىي الحرماف بالمصادرة يتعمؽ ففيما  ،المصادرة واإلغبلؽمف  نذكر كؿ   ،العينية

ؿ فييا مالؾ الشيء عقكبة يتحم  ف ،مف قانكف العقكبات 15ـ حسب  الممتمكات بأمر قضائي 
بشرط  إذا لـ يكف ىك المالؾ الحقيقي لو، غير مباشر بدال مف المحككـ عميوالمصادرة بطريؽ 

حماية  ألف   ،ىذه العقكبة ا إذا كاف حسف النية فبل  يقع عميو عبءأم   ،لنيةسيئ اأف يككف 
 .مف القانكف المدني كالقانكف الجنائي حسف النية مبدأ مكفكؿ في كؿ  

فنجد لو مف القرارات ما يؤكد صحة ما تطرقنا لو مف خبلؿ تأكيده  ،أم ا القضاء الجزائرم
كأف  القرار محؿ الطعف  إلثبات سوء النيةخضع مصادرة ممؾ الغير ي مضمكنو أف  مبدأ عمى 

بالنقض الذم رفض إرجاع سيارة الطاعنة عمى أساس أف  زكجيا يككف قد دفع ثمنيا مف الماؿ 
 .  1الطاعنة في ذلؾ سوء نيةالذم اختمسو قد أساء تطبيؽ القانكف لعدـ إبراز 

كحالة مف الحالة المسؤكلية الجنائية غير المباشرة الكاردة في التشريع  ،اإلغبلؽا أم   
الحاالت التي ال تقاـ فييا  مف فيك -مف العقكبات العينية-ف المصادرة شأنو شأ ،الجزائرم

ن ما تقاـ الدعكل عمى مرتكب الجريمة كيرجع عمى  الدعكل الجنائية مباشرة عمى الغير كا 
بيا عميو، فمالؾ المنشأة عمى سبيؿ المثاؿ تطالو عقكبة الغمؽ شخص آخر بالعقكبة المقضي 

سبؽ لنا التطرؽ ليا الدعكل لـ تقـ عميو باعتبار أن و ليس مرتكب الجريمة، كقد  بالرغـ مف أف  
    فبل داعي إلعادة الشرح. في الباب األكؿ مف ىذه الدراسة

 

 
 
 
 
 

                                                 

، عدد خاص، ص 2003، االجتياد القضائي، 26/10/1999، المؤرخ في 195142أنظر: القرار رقـ   1 
202. 

المرجع السابؽ، ص مف الجزء الثالث، االجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 
 .1012إلى  1011
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 الغير في التشريع الجزائريالمسؤولية الجنائية المباشرة عف فعؿ الفقرة الثانية: 

النصكص القانكنية التي تناكلت حمكال  يشتبو معيا أف تككف حاالت لممسؤكلية كؿ  
أك أحد النصكص المكممة لو، عدا  الجزائرم سكاء في قانكف العقكباتالجنائية عف فعؿ الغير 

ئية المباشرة صكرة لممسؤكلية الجنا تمثؿ قد المصادرة كاإلغبلؽ كالتضامف في دفع الغرامات
قع عميو العقكبة شخص إجراءات الدعكل العمكمية كتتخذ فييا ضد حيث ت، عف فعؿ الغير

اتجاىو إجراءات خطأ ممف اتخذت كذلؾ لكقكع خر، قررة لجريمة تحققت ماديا مف شخص آالم
الجزائرم المشرع  حيث ألقى  ،78/12مف األمر  36في المادة  كما ىك الحاؿ  1،الدعكل

عما يقع مف خبلؿ ىذا النص القانكني  المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيرر المسي  عمى عاتؽ 
مف العماؿ مف مخالفات تتعمؽ باإلخبلؿ بالتزامات المتعمقة بقكاعد السبلمة كالصحة كاألمف 

خر المسؤكلية مو المشرع ىك اآلكنذكر أيضا المدير مسئكؿ النشرية كالذم حم  كطب العمؿ، 
 لغير عف جرائـ النشر المرتكبة في النشرية التي يتكلى إدارتيا.عؿ االجنائية عف ف

 الثاني المطمب

 المسؤولية الجنائية عف الجرائـ العمدية وغير العمدية المحققة بفعؿ الغير

 2في نطاؽ جرائـ عمدية المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائرمكردت 
جرائـ عف ؿ فييا الشخص المسؤكلية الجنائية يتحم   الحاالت التيكىي  كجرائـ غير عمدية،

كحاالت يتحمؿ فييا الشخص المسؤكلية  (،)الفرع األكؿعمدية تحققت ماديا بفعؿ الغير
 (.ماديا بفعؿ الغير) الفرع الثانيأيضا عف جرائـ غير عمدية تحققت الجنائية 
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 الفرع األوؿ

 الجرائـ العمدية التي تحققت بفعؿ الغير المسؤولية الجنائية عف

جرائـ  عف ؿ فييا الشخص المسؤكلية الجنائيةبالحاالت التي يتحم   عندما يتعمؽ األمر
مسؤكلية صاحب الشأف عف  حدكدعمدية تحققت ماديا بفعؿ الغير، يجدر بنا التساؤؿ عف 

 ريمةالعمدية التي ارتكبيا غيره، فما مدل مسؤكلية الممتـز األصمي جنائيا عف الج ريمةالج
 العمدية الناجمة عف اإلخبلؿ بالتزاماتو القانكنية كالتي ارتكبت ماديا مف الغير؟

، كما أف  خطأ ىذا األخير ال مسئكالاعتبر  فخطأ الفاعؿ المادم ال يحجب خطأ مف
  1.منيما مسئكؿ عف خطأه الشخصيفكؿ  خطأ الفاعؿ المادم،يحجب 

 3مفيكـ الفاعؿ في الجريمة كبما أف   2،يتمثؿ الركف المعنكم لمجرائـ في القصد الجنائيك 
كىنا يجب التفرقة  4يشمؿ مف يتركيا تتحقؽ بفعؿ غيره بمعناه الكاسع حسب السياسة الجنائية

                                                                                                                         بيف حالتيف:                                                                                                                  

  مف الممتـز األصمي والغير توافر القصد الجنائي لدى كؿّ الفقرة األولى: 

يسأؿ جنائيا الممتـز األصمي فيعتبر فاعبل بكاسطة غيره الذم ارتكب جريمة عمدية إذا 
أك اتفؽ معو عمى اإلخبلؿ بااللتزاـ أك بعممو بنيتو  بتحريض الغير ،تكافر لديو القصد الجنائي

 مما يجعمو مسئكال عف تمؾ الجريمة العمدية باعتباره فاعبل أصميا فييا.
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 انعداـ القصد الجنائي لدى الممتـز األصمي وتوافره لدى الغير الفقرة الثانية:       

حتى تقكـ مسؤكلية الممتـز األصمي عف الجريمة العمدية حسب النمكذج القانكني ليا  
إرادة النتيجة عنصر مف  باعتبار أف   ،التي كقعت مف الغير البد مف إثبات تكافر القصد لديو

ال فبل يسأؿ عف ىذه الجريمة حتى كلك تكافر ىذا القصد في حؽ الغير الذم  1،عناصره، كا 
عيد إليو التنفيذ، كال يجكز التحجج بمخالفة الممتـز األصمي لكاجبو القانكني بعدـ مباشرتو لو 

    2بنفسو كاستعانتو بالغير في التنفيذ دكف مراقبتو لمحيمكلة دكف كقكع الجريمة.

إفبلت الجناة مف الجرائـ العمدية ىناؾ مف يرل كمخرج قانكني لمنع  أف   ،جدير بالذكرك 
ا مف خبلؿ إقرار مسؤكليتيـ الجنائية بنصكص صريحة إم   ،التي تتحقؽ مباشرة بفعؿ الغير
أال جريمة بغير "كىك األقرب إلى مفيـك العدالة كقاعدة  3يكتفي فييا بالخطأ غير العمدم

يرجع إلى الجرائـ غير  ، كىك ما يؤكد فكرة أف  أصؿ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير"خطأ
 . 4أك أف يمجأ إلى افتراض القصد الجنائي لدل الممتـز األصمي العمدية،

 التي كقعت ؿ المسؤكلية الجنائية عف الجريمة العمديةكبالمقابؿ يمكف لمممتـز األصمي تحم  

 
 
 
 
 

                                                 
، عدد خاص، ص 2003القضائي،  االجتياد، 26/06/2001،المؤرخ في 267823أنظر: القرار رقـ   1

278. 
، المرجع السابؽ، ص مف الجزء الثالثاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  )جماؿ(،سايس، أنظر: 

 .1048إلى 1046
 .183المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر:   2
 .392القضائي، عدد خاص، ص  االجتياد، 25/02/1997، المؤرخ في 165716أنظر: القرار رقـ   3

، المرجع السابؽ، ص مف الجزء الثالثاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 
 .1101إلى  1099

 كما بعدىا.  139المرجع السابؽ، ص  وزير، ) مرسي عبد العظيـ(،أنظر: في ذلؾ   4



 في التشريع الجزائري نائية عف فعؿ الغيرصور المسؤولية الجالباب الثاني   الفصؿ األكؿ: 

 

233 

 

الذم تكافر في بخبلؼ الغير  1الخطأ غير العمدم لديو،بالرغـ مف تكافر  مف الغير 
 ،عندما يستكم في الجريمة التي كقعت تكافر القصد الجنائي مف عدمو 2القصد الجنائيحقو 

أم الجرائـ التي يغفؿ فييا المشرع اإلشارة إلى الركف المعنكم في الجرائـ، مثؿ الجرائـ ذات 
دارية عمى عاتؽ الممتـز  ،الطبيعة التنظيمية أيف يتطمب المشرع الجزائرم إجراءات تنظيمية كا 

كؿ أمر تنفيذىا إلى الغير كعند مخالفتيا مف ىذا األخير بعدـ التنفيذ  ك الذم ي األصمي
 . 3يتعرض صاحب الشأف المخاطب بالقاعدة القانكنية لممسائمة الجنائية

لممسؤكلية  الجنائية عف فعؿ  االحتياطيالمجاؿ  بأف  ىناؾ مف يرل بأف   ،القكؿ يجب
فضبل عف مجاليا الطبيعي كىك الجرائـ غير العمدية، بالنظر إلى  ،الجرائـ العمديةالغير ىك 

أف  التشريع قد أكرد بعض الحاالت كالحمكؿ في ما يتعمؽ بالجرائـ غير العمدية، كبالمقابؿ 
الجنائية عف فعؿ  مسؤكليةالجرائـ العمدية المجاؿ اليامشي ليذه لمالقضاء الجنائي اعتبر 
    4.الغير
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 الثانيالفرع 

 المسؤولية الجنائية عف الجرائـ غير العمدية التي تحققت بفعؿ الغير

عمدية –جنايات كانت أـ جنحا  -الجرائـ القاعدة العامة في قانكف العقكبات ىي أف   إف  
كما يبلحظ عمى المشرع  3غير العمدم، 2ما لـ يكجد نص قانكني صريح  يعاقب عمى الخطأ1

كبعض الجنح ال يستمـز لقياميا تكافر القصد الجنائي كنراه يكتفي  و في المخالفاتالجزائرم أن  
إثبات تكافر الخطأ في جانب الشخص  ال يستمـز فيياكما ييمنا ىنا ىي الجنح التي  ،بالخطأ
كالتي تقع ماديا مف الغير،  فيظير  لدل الشخص المسئكؿ مسمؾ إرادم في صكرة  4المسئكؿ

كيعد معو مسئكال عف ىذه  ،جرامية ترتبت عمى فعؿ الغيرامتناع يككف سببا في النتيجة اإل
ن   نية المشرع ما تستخمص النتيجة دكف الحاجة إلى نص صريح يقرر ىذه المسؤكلية كا 

 مف ركح النص القانكني كاليدؼ مف تجريـ الفعؿ.  الضمنية

عممنا األحكاـ العامة في شأف يبدك سيبل إذا  تحديد الشخص المسئوؿ كالكاقع أف  
الفاعؿ األصمي لمجريمة كالشريؾ فييا، أك كجكد نص عاـ كصريح يقر كينظـ قكاعد اإلسناد 

ا مثبل،  أم  1889ي ؽ ع لعاـ كالمشرع اإليطالي ف 5في المخالفات التي تقع ماديا مف الغير، 
الفات كالجنح غير ؿ قاعدة عامة تحكـ المخبالنسبة لممشرع الجزائرم فمـ يضع نصا يشك  

العمدية التي تقع ماديا مف الغير كما ىك الحاؿ في قانكف العقكبات اإليطالي، شأنو في ذلؾ 
 شأف المشرع الفرنسي. 
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 36المشرع الجزائرم أكرد نصا صريحا في ىذا الصدد يتمثؿ في نص المادة  غير أف   
العمدية التي تقع مف كتسرم أحكاـ ىذه المادة عمى المخالفات غير  78/12مف القانكف 

مات ر المكمؼ بالتكجيو كالرقابة أك اإلشراؼ إلخبللو بالتزاالعماؿ كتطبؽ العقكبة عمى المسي  
السالفة  36نص المادة  يحكؿ دكف كقكع تمؾ المخالفات، إال أف   العمؿ ككاف يمكنو باجتياده أف

التي تقع ماديا بفعؿ الغير المخالفات كالجنح غير العمدية  الذكر ال تعد قاعدة عامة تحكـ كؿ  
ن   ما يتعمؽ بالمخالفات غير العمدية المتعمقة بالسبلمة كحفظ الصحة كاألمف كطب العمؿ دكف كا 

 سكاىا. 

إلقرار  مضمونو القضاء الفرنسي استنبط كفي حاالت التي ينعدـ فييا نص صريح
التي لـ يساىـ فييا مسؤكلية الشخص المسئكؿ جنائيا عف المخالفة التي تقع ماديا مف الغير ك 

مف ركح النص القانكني كمف الغاية مف التجريـ -كفاعؿ أك شريؾ، باالستخبلص الضمني 
بكجكد التزاـ قانكني عمى عاتؽ المسئكؿ بالعمؿ عمى مراعاة نصكص القانكف  -كالعقاب

باستعماؿ نفكذه أك تكجيو عمؿ التابع أك اإلشراؼ عميو مباشرة لمحيمكلة دكف كقكع تمؾ 
 خالفة. الم

لتحديد الشخص الذم يقع عمى كاىمو االلتزاـ  القضاءكتتمثؿ الضكابط التي اىتدل بيا 
 بمراعاة نصكص القانكف كالتي استخمصت مف أحكامو في: 
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  لمينة خاصة مخالفة نص قانوني منظـ الفقرة األولى:
مف يمارس مينة منظمة بنصكص القانكف يصبح مسئكال جنائيا عف المخالفات  كؿ  

كلك لـ يقر  ،باحتراـ النص القانكني الممـز األصمي والشخصيالمرتكبة بفعؿ التابع باعتباره 
 1.بذلؾ صراحة

كقد طبؽ ىذا المعيار قضاء محكمة النقض الفرنسية إلقرار مسؤكلية مقاكلي اليدـ عف  
إلخبلليـ بالنصكص المنظمة لعممية اليدـ كلكيفية  ،المخالفات الكاقعة مف العماؿ التابعيف ليـ

 .3كاستقرت محكمة النقض الفرنسية عمى ذلؾ 2ممارستيا،

 حقوؽالمنظمة لم القانونية وصنصال الفقرة الثانية: 

 فإف  كتقع ماديا مف الغير،  غير العمدم ا أماـ جريمة ركنيا المعنكم ىك الخطأإذا كن   
الفاعؿ في الجريمة التي تقع بالمخالفة لمتنظيـ الذم يضعو النص القانكني لحؽ معيف مف 

 تابع. الحقكؽ ىك دائما الممتـز األصمي بمراعاة ىذا التنظيـ حتى كلك تحققت مباشرة بفعؿ ال

ال يمكف لمممتـز الشخصي قانكنا نقؿ صفتو إلى غيره أك الحمكؿ محمو في عبلقتو 
بالدكلة، كتطبيقا لذلؾ قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤكلية مالؾ المنزؿ عف المخالفة 
المستأجر لمتنظيـ الكارد عمى حؽ مف حقكؽ الممكية بعدـ ترؾ أبكاب المنزؿ مفتكحة بعد ساعة 

كجيمو بككنو الممتـز األصمي بمراعاة أحكاـ  ،ميؿ بالرغـ مف عدـ إقامتو بالمنزؿمعينة مف ال
  4ىذا التنظيـ.
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 تنظيما عاماالمتضمنة مخالفة النصوص الفقرة الثالثة:   
، تحديد الشخص المسئكؿ عف جريمة ركنيا المعنكم ىك الخطأ كتقع ماديا مف الغير 

، فيتحمؿ المسؤكلية الجنائية 1تتضمف تنظيما عامالنص مف النصكص التي كتقع ىذه المخالقة 
 2عنيا الشخص الذم كقع منو الفعؿ المككف ليا.

استند القضاء الفرنسي بيذا المعيار مف خبلؿ مساءلة عامؿ تابع لشركة التزمت بتكريد 
البالكعات المياه عف المخالفة التي ارتكبيا باعتباره تابعا تـ التصريح لو مف البمدية بالنزكؿ في 

تتعمؽ بالشركة دكف اتخاذ احتياطات احترازية بالمخالفة  ،ؽ العاـ إلنجازيالمكجكدة بالطر 
كبالمقابؿ لـ يسأؿ مدير الشركة  3 1881يكنيو سنة  09ألحكاـ القرار الكزارم الصادر في 

 باعتباره متبكعا.
بنكعيو المادم محكمة النقض الفرنسية قد اعتمدت في اإلسناد  كتجدر اإلشارة إلى أف  

 . 1الذم فرضتو تدابير البكليس كككنو تنظيما عاما4طبيعة التنظيـعمى  ،كالمعنكم
 
 
 
 
 

                                                 
 . 237إلى  224المرجع السابؽ، ص  زكي، ) عبلء(،أنظر:   1
 .192المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر:   2
الصدد: " مف حيث أف  ما أسند إلى السيد بميتيير العامؿ بالشركة قالت محكمة النقض الفرنسية في ىذا    3

العامة لممياه يشكؿ مخالفة لتدبير عاـ مف تدابير البكليس، كما يمكف أف تستتبع مساءلة الشركة 
مف التقنيف المدني الفرنسي ال مساءلتيا ىي أك مديرىا جنائيا  1384مدنيا إعماال لنص المادة 

كيككف قاضي البكليس إذا أعمف  ،ريؽ مباشر أك غير مباشر في تمؾ المخالفةألن يما لـ يسيما بط
السيد تاالنديير بكصفو مديرا مسئكال جنائيا عنيا قد خالؼ مبدأ شخصية العقكبات، كبالتالي يككف 

 مف ؽ ع الفرنسي في غير محمو. 471/15تطبيقو حكـ المادة 
 .193، ص المرجع السابؽ اليمشري، )محمود عثماف(،نقبل عف 

 الفرؽ بيف التنظيـ العاـ والتنظيـ الخاص:   4
التنظيـ العاـ أعـ  مف التنظيـ الخاص فإذا كاف التنظيـ الخاص ال يتكجو بو إال لمف يقع عبء االلتزاـ عميو -

لى غيره دكف تمييز.  كحده، فإف التنظيـ العاـ يتكجو بو إلى ىذا األخير كا 
القانكف يحدد ىذا الشخص، فإف التنظيـ العاـ يمـز المتبكع كالتابع في في حالة عدـ كجكد نص صريح في -

 . نفس الكقت بالعمؿ عمى مراعاة أحكامو، فيتحمؿ المسؤكلية الجنائية دائما
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 الثالثالمطمب 

 بيف المسئوؿ والغير وجود وانعداـ عبلقةلمسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير لا

تنشأ أك تتكلد عف  ،ىناؾ حاالت لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائرم
فتقـك  ،لذم تحققت الجريمة ماديا بفعموبيف الشخص المسئكؿ كبيف الغير ا عبلقة خاصة كجكد

المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير بكجكدىا ) الفقرة األكلى(، كىناؾ حاالت أخرل ال تتطمب 
ابيا )الفقرة فيتحمؿ الشخص المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير بغي  ،كجكد مثؿ ىذه العبلقة

 الثانية(.

 الفرع األوؿ

 بيف المسئوؿ والغيروجود عبلقة ل المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير

حتما بيف المسئكؿ كبيف فييا مسؤكلية الجنائية التي عرضت تتكافر الحاالت إف  أغمب 
  2مف أتى الفعؿ المادم رابطة تعاقدية أك شبو تعاقدية أك تبعية.

  عبلقة األبكةلكجكد كىي الحاالت التي يتكلد فييا ىذا النكع مف المسؤكلية الجنائية نظرا 
كحالة متبكع يداف  3أك لكجكد عبلقة التبعية الناجمة عف عقد العمؿأك كجكد مراقب كمراقب، 

 4.خر ىك التابع الذم قد يرتبط معو بعقدنتيجة لفعؿ شخص آ

                                                                                                                                         

 في حالة التنظيـ العاـ لمتابع الذم تحققت النتيجة اإلجرامية بفعمو المادم تطبيقا شخصية العقكبة.-=
القانكف أك البلئحة ينشئ عبلقة بيف الدكلة كبعض األشخاص المقصكديف بيذا التنظيـ الخاص الذم يضعو -

ا التنظيـ العاـ فإنو ينشئ عبلقة بيف الدكلة كبيف جميع األشخاص دكف اشتراط تكافر 4التنظيـ،  أم 
  .صفة معينة فييـ

 .237إلى  224المرجع السابؽ، ص  زكي، ) عبلء(،أنظر: 
 . 237إلى  224المرجع السابؽ، ص  زكي، ) عبلء(،أنظر:   1

 .285المرجع السابؽ، ص العوجي، )مصطفى(، أنظر:   2
 . 285المرجع السابؽ، ص  العوجي، )مصطفى(،أنظر:   3
 .143المرجع السابؽ، ص البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحماف (،أنظر: مفيـك فعؿ الغير   4
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 عف فعؿ الغير لممتبوع عف فعؿ تابعو المسؤولية الجنائيةالفقرة األولى: 

و بنص خاص، إال أن   تابعو فعؿ عفجزائيا  المتبكع مسؤكلية الجزائرم لمشرعا ـينظ   لـ 
المتفرقة في  النصكص بعض اط أحكاميا كضكابطيا في التشريع الجزائرم مفاستنبيمكف 

 .الخاصة  قانكف العقكبات أك في أحد القكانيف

د عمى عاتقو التزاما تكل   ،سمطة فعميةعمى التابع  تكافر لممتبكعتقكـ عبلقة التبعية إذا ف
 ،بوجودىا العبرة إذ قصرت أـ السمطة ىذه قياـ مدة طالت ،كاإلشراؼ كالرقابةعاما بالمتابعة 

كيككف  تكجيياتو، ضكء عمى كيعمؿ أف يأتمر التابع بأمر المتبكع كعميو تقتضي عبلقة التبعية
أساسيا عقدم رضائي أك عبلقة كظيفية أك عقد عمؿ، كليس مف الضركرم أف تككف سمطة 

  1.شرعية
ذا كانت المسؤكلية الجنائية لممتبكع عف فعؿ التابع  صكرة مف صكر المسؤكلية ككا 

ىذه فيؿ تنطبؽ الجنائية عف فعؿ الغير تتطمب لقياميا شركطا بحيث تنعدـ إذا تخمؼ أحدىا، 
  ؟الضركرية لقياـ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيرمع الشركط الشركط 

لمشركط المتطمبة  اإلشارة  مفحتى تككف دراستنا متكافقة مع المعايير المنيجية البد لنا 
، ثـ بعد ذلؾ كالفرنسي لمدني الجزائرملقياـ مسؤكلية المتبكع عف فعؿ التابع في القانكف ا

مسؤكلية الجزائية لممتبكع عف فعؿ التابع، كمقارنتيا مع لمشركط الضركرية لقياـ ال نتعرض
 الشركط التي تنبني عمييا المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير. 

 
 
 
 
 

                                                 
 ،361، 360المرجع السابؽ، ص ،المساعدة، )أنور محمد صدقي(أنظر:  1

، دراسة مقارنة ،القانكف الجنائي االقتصادم بيف المطمقة كالذاتية ،رحاب، )سالـ عمر محمد محمد(أنظر:  
 .197، ص (2016الحقكؽ، جامعة القاىرة،  )رسالة، كمية
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 1384تنص الفقرة الخامسة مف المادة ف، تابعو فعؿ عف متبوع مسؤوليةشروط فعف 
يحدثيا خدميـ مف القانكف المدني الفرنسي عمى مسؤكلية السادة كالمتبكعيف عف األضرار التي 

  1.أك تابعكىـ إذا ما كقعت خبلؿ قياميـ بالكظائؼ التي استخدمكا لمقياـ بيا

كإحدل صكر المسؤكلية عف  تناكؿ المشرع الجزائرم مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو،و 
الشركط المتطمبة لقياـ كيمكف مف خبلؿ ىذه المادة استنباط  136المادة فعؿ الغير في 

 تتمثؿ في:كالتي  تابعو فعؿ عف لممتبوع التقصيرية المسؤولية

بيف مف ارتكب الفعؿ الضار كبيف مف يراد إلقاء المسؤكلية عمى  التبعية رابطة كجكد
 أك الكظيفة تأدية حاؿ الضار الفعؿ التابع ارتكاب المتبكع، لحساب بالعمؿ التابع قياـ ،2عاتقو
 عنو كالمسئكؿ كتابع الضرر فاعؿ بيف صمة التبعية رابطةوتستمـز 4،بمناسبتيا أك 3بسببيا
  .كمتبكع

فيناؾ مف يردىا ، التبعية رابطةلقد ثار ىناؾ خبلؼ فقيي حكؿ األساس الذم تقكـ عميو ك 
 عقدشركط  مصدرىا قانونية تبعية كالمتبكع التابعبيف الرابطة  إلى المعيار القانكني، أم أف  

 
 
 
 
 

                                                 
 الجزء الرابع،المبسكط في شرح القانكف المدني،  المسؤكلية عف فعؿ الغير،  الذّنوف، ) حسف عمي(،أنظر:   1

 .300، ص 2006، 2006دار كائؿ، عماف، األردف، الطبعة
 .301المرجع السابؽ، صالذّنوف، ) حسف عمي(، أنظر:   2
 قانكف مدني الجزائرم،  136أنظر: مسؤكلية التابع عف أعماؿ المتبكع في القانكف الجزائرم حسب المادة   3

https://www. tribunaldz.com 
 .10:00، الساعة: 26/02/2019، تاريخ الدخكؿ مسؤولية المتبوعكانظر: المسؤكلية عف فعؿ الغير،   4

https://www.djelfa.info  
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 ،لمتابع األكامر إصدارب لو يسمح مركز قانكنيعمى تعتمد المتبكع  باعتبار أف  سمطات ،العمؿ
 1 .عنو مسئكال كاف بالغير ضارا فعبل األخير ىذا ارتكب فإذا

 الحصل مؿعمما يقكـ بو التابع مف  فتنجـ، كىناؾ مف يرجعيا إلى التبعية االقتصادية
 ،ذلؾل ةمقابمال األضرارأيضا  يتحمؿك  ،تابعو عمؿ مف ما كسبو تبعة المتبكعفيتحم ؿ  ،المتبكع

خر ذىب رأم آك الغير،  لحقت التي األضرار عف اتالتعكيض دفعال يمكنو  التابع أف  باعتبار 
 إصدارفي صكرة  المترجمة لممتبكع الفعمية سمطةال ،إلى اعتبار أساس عبلقة التبعية

 ،تستند إلى غير ذلؾ أكلمتابع كيستكم بعد ذلؾ أف يككف العقد مصدرىا  كاألكامر التكجييات
يؤديو   عمؿ عف المتبكع يجنييا مصمحة التبعية ىك تحقيؽ ىذهمف  الغاية أفّ فضبل عف 

  .2تابعال

في بمعيار السمطة الفعمية تأخذ  قبؿ تعديميا ج، ؽ ـ مف 136كانت المادة ىذا ك 
وليس عمى أساس االختيار السيء  4،قانونيةسمطة  تكف لـ ولوحتى  3الرقابة والتوجيو

 
 
 
 
 

                                                 
، )رسالة تخرج لنيؿ شيادة المسؤكلية التقصيرية كالجزائية لممتبكع عف فعؿ تابعو ) صورية(،نواصر، أنظر:   1

إلى  68(، ص2008عنابة، -الماجستير، قسـ القانكف الخاص، كمية الحقكؽ، جامعة باجي مختار
97 . 

 قانكف مدني الجزائرم،  136مسؤكلية التابع عف أعماؿ المتبكع في القانكف الجزائرم حسب المادة أنظر: 
https://www. tribunaldz.com 

 .300المرجع السابؽ، ص الذّنوف، ) حسف عمي(، أنظر: 
 .  97إلى  68المرجع السابؽ، ص نواصر، ) صورية(،أنظر:   2

 .10:00، الساعة: 26/02/2019تاريخ الدخكؿ  ،مسؤولية المتبوعالمسؤكلية عف فعؿ الغير، أنظر:   3
https://www.djelfa.info  

كالتي حررت في ظؿ األمر  05/10رقـ  قبؿ تعديميا بمكجب القانكف 02في فقرتيا  136المادة أنظر:  4
لمدني ، المتضمف القانكف ا1975سبتمبر  26، المكافؽ في 1395رمضاف  20المؤرخ في  75/58

 التي تنص(، 18ص 44) ج ر 2005يكنيك  20المؤرخ في  05/10المعد ؿ كالمتمـ، بالقانكف رقـ 
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 السمطة المشرع ألغى 05/10رقـ  بمكجب القانكفج، مف ؽ ـ  136كبتعديؿ المادة  لمتابعيف
 التابع يككف، مف خبلؿ اشتراط أف النصظاىر قانكنية مف ال تبعيةالبعبلقة  أخذك  ،الفعمية
 1.المتبكع لحساب يعمؿ

بشكؿ تشترط لـ  التي رنسيالفقرة الخامسة مف القانكف المدني الف 1384المادة كتنص 
عف رار الناتجة متبكع عف األضالالمسؤكلية عمى عاتؽ  بإلقاءالتابع كاكتفت المادة  صريح خطأ

  .2فعاؿ تابعييـ خبلؿ قياميـ بما عيد ليـ القياـ بوأ

ذا كاف ا إم  لمغير أ اضرر  ال إذا كاف التابع مسؤكال عف خطأ سبب  ؿ المتبكع إيسأكال 
 الخطأؿ عنو المتبكع ىك ذلؾ التابع الذم يسأ كخطأ 3،التابع غير مسؤكؿ فبل مسؤكلية لممتبكع

 .  4اك بمناسبتيأ اأك بسببيالكظيفة  تأديةثناء المرتكب أ

                                                                                                                                         

 سمطة لو كانت متى تابعو اختيار في حرا المتبوع يكف لـ ولو التبعية عبلقة وتقـوعمى أن و :"=
 ."والتوجيو. الرقابة في فعمية

يكوف المتبوع مسئوال عف الضرر الذي يحدثو تابعو "عمى أن و:  ) معدل ة(، التي تنص 136المادة أنظر: 1
  بفعمو الضار متى كاف واقعا منو في حالة تأدية وظيفتو أو بسببيا أو بمناسبتيا.

وتتحقؽ عبلقة التبعية ولو لـ يكف المتبوع حرا في اختيار تابعو متى كاف ىذا األخير يعمؿ 
 .".لحساب المتبوع

 97إلى  68ابؽ، صالمرجع الس نواصر، ) صورية(،أنظر: 
 .10:00، الساعة: 26/02/2019، تاريخ الدخكؿ مسؤولية المتبوعأنظر: المسؤكلية عف فعؿ الغير، 

https://www.djelfa.info  
 كما بعدىا. 310المرجع السابؽ، ص الذّنوف، ) حسف عمي(، أنظر:   2

 .97إلى  68المرجع السابؽ، ص نواصر، ) صورية(،أنظر: 
تاريخ الدخكؿ المسؤكلية الناشئة عف عمؿ الغير في القانكف المدني الجزائرم، رجداؿ، ) يسمينة(، أنظر:   3

 www.univ-bejaia.dz .13:10، الساعة 27/02/2019
 .15:00، الساعة 26/02/2019تاريخ الدخكؿ   4

www.startimes.com  

http://www.univ-bejaia.dz/
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 المؤدم العمؿ يككف أف التبعية رابطة لتحقؽ البد ،مف ؽ ـ ج 136نص المادة حسب ك 
كاف لشخص عمى آخر سمطة  ذاالسببية ال تقكـ إال إفعبلقة  1،المتبكع لحساب التابع مف

كامر متى كاف التابع يقكـ بأعماؿ خاصة بو ألف  امر كالتكجييات كال كجكد ليذه األك لصدار األ
 المنجز العمؿ يككف أف، معيف بعمؿ التابع قياـعمى  التبعية رابطة فتقـك2،عبلقة التبعية تنتيي

 .3المتبوع لحساب

 المتبكع بيف التبعية عبلقةتكافر  إثبات المضركر عمى يجب ،المسؤكلية المتبكع ؿيلتحمك 
 العامة لمقكاعد طبقا باعتبارىا كاقعة مادية ،اإلثباتبكؿ طرؽ  الضرر لو أحدث الذم كالتابع
 .4المسؤكلية مف لمتخمص نفييا عميو الذم لممتبكع اإلثبات عبء ينتقؿ حتى 

 لو تابعا األخير ىذا كاف كلك بصكرة دائمة تابعو أعماؿ عف المتبكعكال تقكـ مسؤكلية  
 كالكظيفة التابع فعؿ بيف عبلقة تكافر المتبكع لمسؤكلية يشترط الفرنسي فالقانكف 5،دائمة بصفة
 تابعو فعؿ عف المتبكع مسؤكلية الفرنسي القانكف مف 1384/5 فحصرت المادة إليو المسندة
 .6الكظيفة تأدية أثناء

 
 
 
 
 

                                                 
 .97إلى  68المرجع السابؽ، ص صورية(،نواصر، ) أنظر:   1
 .329المرجع السابؽ، ص الذّنوف، ) حسف عمي(، أنظر:   2
 .97إلى  68المرجع السابؽ، ص نواصر، ) صورية(،أنظر:   3
 .329المرجع السابؽ، ص الذّنوف، ) حسف عمي(، أنظر:  4

 .97إلى  68المرجع السابؽ، ص نواصر، ) صورية(،كأنظر: 
 نص كقد الجزائرم المدني لمقانكف سكاء التاريخي المصدر كىك فرنسي مدني 1384/5 المادة نص أنظر:  5

 حالة في تابعوىـ أو خدميـ يأتييا التي األضرار عف مسئوليف والمتبوعيف السادة" ما يمي: عمى
 ."وظائفيـ. تأدية

 .97إلى  68المرجع السابؽ، ص نواصر، ) صورية(،أنظر:   6
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 الغير الفعؿ" كاستبدؿ عبارة 1،الخطأ افتراض 136المادة في  الجزائرم المشرعاعتنؽ ك 
لمساءلة المتبكع  بالسبب غير المباشركأصبح المشرع يأخذ  "الضار الفعؿ " عبارةب  "مشروع،

 .2الكظيفة بمناسبة كاقعاالضار المرتكب مف التابع  الفعؿ كاف إذا

 .جزائيا المتبوع مسؤولية قياـ شروط  -

لقياـ مسؤكلية المتبكع جزائيا عف فعؿ تابعو، عف تمؾ تختمؼ الشركط الضركرية 
ما يتحقؽ ماديا بفعؿ  المتطمبة في مسؤكلية المتبكع التقصيرية عف فعؿ التابع، مف حيث أف  

ارتكاب ، ك بيف المتبكع كالتابع رابطة التبعية فضبل عف كجكدالتابع ىك جريمة قائمة بأركانيا، 
الذم حقؽ  المتبكع لحساب بمناسبتيا أك بسببيا أك الكظيفة تأدية أثناء الجريمةىذا األخير 

 .مصمحة مف عمؿ التابع كشارؾ في تحقيؽ الجريمة بشكؿ غير مباشر

أف  الشركط المتطمبة لقياـ المسؤكلية الجنائية لممتبكع عف فعؿ تابعو  ،خبلصة القوؿو 
- صمة عبلقة التبعيةف تستغرؽ الشركط المتطمبة لقياـ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير،

 رقابة في فعمية سمطةكمما تكافرت لممتبكع تقـو  ،المتبكعتربط التابع ب -شرعية أك غير شرعية

 
 
 
 
 

                                                 
يكوف المتبوع مسئوال عف الضرر الذي يحدثو تابعو بفعمو الضار متى ) معدلة(، " 136المادة  أنظر:  1

  كاف واقعا مّنو في حالة تأدية وظيفتو أو بسببيا أو بمناسبتيا.".

لممتبوع حؽ الرجوع عمى تابعو في حالة ارتكابو خطأ  عمى أن و:" معد لة، التي تنص 137المادة  أنظر:
 جسيما.".

 .328المرجع السابؽ، ص الذّنوف، ) حسف عمي(، أنظر:    2
 .97إلى  68المرجع السابؽ، ص نواصر، ) صورية(،كانظر:  

 .10:00، الساعة: 26/02/2019تاريخ الدخكؿ  ،مسؤولية المتبوعكانظر: المسؤكلية عف فعؿ الغير، 
https://www.djelfa.info  
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المتبكع المتمثؿ  سمكؾك 1،الجريمة في كقكعو لتفادم لحسابو عند قيامو بالعمؿ التابع وتوجييو
أثناء  التابعمف  المشركعالمادم غير  الفعؿ كقكع أدل إلى 2قانكنيةو البكاجبات في اإلخبلؿ

المتمثؿ في -المتبوع  بيف خطأكمنو قياـ عبلقة السببية  بمناسبتيا، أو بسببيا أو الوظيفة
المادم غير  الفعؿ كبيف -االمتناع عف القياـ بواجبو القانوني لمنع النتيجة اإلجرامية

 3.التابع بو قاـ الذم المشركع

قياميا عمى ضكابط تستند في عف فعؿ التابع جزائيا مسؤكلية المتبكع وحسب رأيينا، 
 لفعؿا مرتكبقياـ مسؤكلية التابع جزائيا مسؤكلية المتبكع ال تنفي ك ، خاصة بالمجاؿ المدني

 .قانكنا عميو المعاقب المادم

كما يشير إلى مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو المؤدل بحكـ الكظيفة أك بسببيا في 
بالسببية المباشرة بيف الكظيفة كبيف الجريمة المحققة ماديا المشرع أخذ ىك التشريع الجزائرم، 

 تسبب  الذم عمكمي المكظؼ ال التي تعاقب ،مف ؽ ع ج مكرر 119لمادة نص افي  مف التابع
بإىمالو الكاضح في سرقة أك اختبلس أك تمؼ أك ضياع األمكاؿ الخاصة أك العامة كضعت 

 . تحت يده سكاء بحكـ الكظيفة أك بسببيا

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .102إلى  99المرجع السابؽ، ص  نواصر، ) صورية(،أنظر:   1

 .87المرجع السابؽ، ص  العوجي، ) مصطفى(، أنظر:
 .287المرجع السابؽ، ص  أنظر: العوجي، ) مصطفى(،  2
 .100المرجع السابؽ، ص نواصر، ) صورية(،أنظر:  3
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 المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير لمتولي الرقابةالفقرة الثانية: 

مسؤكلية متكلي الرقابة سكاء مف كبيف مسؤكلية المتبكع عف فعؿ التابع بيف ما يميز  إف  
بالنسبة  المتبكع لحساب معيف عمؿ تأديةىك اشتراط  ،أك مف الناحية الجزائية 1الناحية المدنية

فالشخص الخاضع  لمنكع األكؿ مف المسؤكلية كعدـ تطمبو لقياـ النكع الثاني مف المسؤكلية،
 لمرقابة ال يقدـ فائدة أك عمبل لمف يتكلى رقابتو حتى تقـك المسؤكلية الجزائية لمتكلي الرقابة.  

 ترؾي الذم  يعاقب المشرع الشخص ،مف ؽ ع ج مكرر 441المادة  نص مف خبلؿ
لـ مياجمة الغير أك حيكانا في حراستو عمى  ضحرّ مف  حيكانات مؤذية أك خطيرة تييـ ككؿ  

لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الحيكاف  مف ذلؾ، نص ىذه المادة يمكف أف يككف تطبيقايمنعو 
 .2في التشريع الجزائرم

 
 
 
 
 

                                                 
التي (، 25ص  44) جر  2005يكنيك  20المؤرخ في  10-05المعدلة بالقانكف رقـ  134المادة أنظر:   1

كّؿ مف يجب عميو قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب :"عمى أن و تنص
قصره أو بسبب حالتو العقمية أو الجسمية، يكوف ممزما بتعويض الضرر الذي يحدثو ذلؾ 

 الشخص لمغير بفعمو الضار.

اف البد مف ويستطيع المكمؼ بالرقابة أف يتخمص مف المسؤولية إذا أثبت أف الضرر ك 
 .حدوثو ولو قاـ بيذا الواجب بما ينبغي مف العناية."

 1.000دج إلى  100يعاقب بغرامة مف :" عمى أن و لتي تنصمكرر، مف ؽ ع ج، ا 441المادة  أنظر: 2
 دج كما يجوز أيضا أف يعاقب بالحبس مف عشرة أياـ عمى األقؿ إلى شيريف عمى األكثر:

خطيرة تييـ وكؿ مف حرض حيوانا في حراستو عمى كّؿ مف ترؾ حيوانات مؤذية أو  -1
 مياجمة الغير أو لـ يمنعو مف ذلؾ.

 كّؿ مف سمـ سبلحا إلى شخص ال خبرة لو أو ال يتمتع بقواه العقمية. -2
 كّؿ مف أقاـ أو أصمح أو ىدـ دوف اتخاذ االحتياطات الضرورية لتبلفي الحوادث". -3
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يمقي بالمسؤكلية  ،مكرر مف ؽ ع ج 441المادة المشرع مف خبلؿ في حيف نجد 
ال يتمتع بقكاه العقمية، كىنا لـ يتطمب  سمـ سبلحا إلى شخص شخص كؿ   الجزائية عمى عاتؽ 

 . 1المشرع أف يككف مف سممو السبلح متكؿ لرقابتو

عف جنائيا  لشخصاؿ مسؤكلية تمث   قد ج،مف ؽ ع  45كفي تقديرنا أف نص المادة 
 –جريمة ارتكبت ماديا  بفعؿ المجنكف، إذا قاـ المسئكؿ كىك في ىذه الحالة فاعؿ معنكم 

 بحمؿ المجنكف عمى ارتكابيا.  -سكاء كاف ممف يتكلى حراسة المجنكف أك لـ يتكلى ذلؾ

مف حاالت المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائرم كالتي تقكـ لكجكد ك 
الغير الذم ارتكبت الجريمة ماديا بفعمو كبيف الشخص الذم يتحمؿ عبلقة خاصة بيف 

ف لـ ينص ع المسؤولية  مييا المشرع الجزائرم صراحة نذكرالمسؤكلية الجزائية عنيا، كا 
 الجزائية لآلباء في دفع الغرامات المالية عف أبنائيـ القصر

جريمة دعكل تسمى الدعكل العمكمية غايتيا تكقيع العقاب عمى مرتكب  عف كؿ   أينش
تيدؼ إلى  دعكل مدنيةقد ينشأ عف ارتكاب الجريمة ك الجريمة، بعد إقرار مسؤكليتو الجنائية، 

 .مف جراء كقكعيا  لحقت بالمتضررتعكيض األضرار التي 

سنة يمكف أف يككف محبل لمحكـ  18ك 13الذم يتراكح سنو بيف اؿ 1الحدث الجانحف
كمف  2حتى كلك كانت مخففة متى حكـ عميو بالحد األدنى ليا مثبل عميو بعقكبة الغرامة المالية

                                                                                                                                         

يعاقب  453تحت القسـ الثاني تنص المادة المخالفات المتعمقة باألمف العمومي جاءت -4=
دج ويجوز أف يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أياـ عمى  200إلى  50بغرامة مف 
 كؿ مف ترؾ مجنونا تحت حراستو يييـ عمى وجيو...". -2األكثر"....

 1.000دج إلى  100يعاقب بغرامة مف   :" عمى أن و لتي تنصمكرر مف ؽ ع ج، ا 441المادة  أنظر: 1
 دج كما يجوز أيضا أف يعاقب بالحبس مف عشرة أياـ عمى األقؿ إلى شيريف عمى األكثر:

كّؿ مف ترؾ حيوانات مؤذية أو خطيرة تييـ وكؿ مف حرض حيوانا في حراستو عمى  -1
 مياجمة الغير أو لـ يمنعو مف ذلؾ.

 كّؿ مف سمـ سبلحا إلى شخص ال خبرة لو أو ال يتمتع بقواه العقمية. -2
 اـ أو أصمح أو ىدـ دوف اتخاذ االحتياطات الضرورية لتبلفي الحوادث.".كّؿ مف أق -3
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الحدث في ىذه السف ال يممؾ في أغمب األحياف المبمغ المطمكب لتسديد الغرامة  ـ بو أف  المسم  
لـ    ،مف ؽ إ ج 600المشرع الجزائرم كحسب المادة  ا فحسب بؿ إف  المحكـك بيا عميو كليس ىذ

يجز لمقاضي الحكـ باإلكراه البدني أك تطبيقو إذا كاف عمر الفاعؿ يكـ ارتكاب الجريمة يقؿ عف 
 فبل يمكف بحاؿ تنفيذ اإلكراه البدني بحبس المحككـ عميو القاصر المديف. 3،الثامنة عشر

                                                                                                                                         
 مف قانكف حماية الطفؿ. 2المادة  أنظر:  1
مف ؽ  445مف ؽ ع ج، كالمادة  51ك 49، مف قانكف حماية الطفؿ، كأيضا المكاد 57، 56المكاد  أنظر:  2

 مف قانكف حماية الطفؿ.    87، 84، 86إ ج كالمكاد
تتولى إدارة المالية " في اإلكراه البدنيتحت الباب الثالث المعنكف ب"  مف ؽ إ ج 597المادة أنظر:   3

 تحصيؿ المصاريؼ القضائية والغرامات ما لـ ينص عمى خبلؼ ذلؾ في القوانيف الخاصة.

ويعتبر مستخرج الحكـ في العقوبة سندا يصوغ بمقتضاه متابعة استخبلص األداء بكافة 
مف ماؿ المحكـو عميو ويكوف األداء واجبا بمجرد صيرورة الحكـ باإلدانة  الطرؽ القانونية

 حائزا لقوة الشيء المقضي بو.". 

يجوز تنفيذ األحكاـ الصادرة باإلدانة وبرد ما يمـز : "  عمى أن و لتي تنصمف ؽ إ ج، ا 598المادة  أنظر:ك 
بقطع النظر عف المتابعات عمى  رده والتعويضات المدنية والمصاريؼ بطريؽ اإلكراه البدني وذلؾ

، ويتحقؽ تنفيذ ىذا اإلكراه البدني بحبس 597األمواؿ حسبما ىو منصوص عميو في المادة 
المحكـو عميو المديف وال يسقط اإلكراه البدني بحاؿ مف األحواؿ االلتزاـ الذي يجوز أف تتخذ 

 بشأنو متابعات الحقة بطرؽ التنفيذ العادية.".

جية قضائية جزائية  يتعيف عمى كؿّ "  عمى أن و: لتي تنصاالمعدلة مف ؽ إ ج ج،   600المادة  أنظر:ك 
حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما يمـز رده أو تقضي بتعويض مدني أو مصاريؼ أف تحدد 

 مدة اإلكراه البدني غير أّنو ال يجوز الحكـ باإلكراه البدني أو تطبيقو في األحواؿ اآلتية:

 لجرائـ السياسية قضايا ا  -1

 في حالة الحكـ بعقوبة اإلعداـ أو السجف المؤبد  -2

 إذا كاف عمر الفاعؿ يوـ ارتكاب الجريمة يقؿ عف الثامنة عشر -3

 إذا ما بمغ المحكـو عميو الخامس و والستيف مف عمره -4
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معظـ الحاالت ال يستطيع دفع الغرامات المالية المحكـك فإذا كاف الحدث الجانح في 
بيا عميو كال يخضع في المقابؿ إلى اإلكراه البدني كطريؽ مف طرؽ التنفيذ، كىذا ال يكدم إلى 

 سقكط االلتزاـ الذم يجكز أف تتخذ بشأنو متابعات الحقة بطرؽ التنفيذ العادية.

غ بمقتضاه متابعة استخبلص األداء مستخرج الحكـ في العقكبة يعد سندا يصك  أم أف  
حتى كلك كاف قاصرا كيككف األداء كاجبا بمجرد  ،بكافة الطرؽ القانكنية مف ماؿ المحككـ عميو

 مف ؽ إ ج. 597صيركرة الحكـ باإلدانة حائزا لقكة الشيء المقضي بو ـ 

يو تسديد االعتبار يستمـز عم مطالبة الحدث الجانح بحقو في رد   كتجدر اإلشارة إلى أف   
الغرامات المحككـ بيا عميو كلف يككف أمامو إال االنتظار إلى حيف بمكغو السف القانكنية لمعمؿ 

 أك بمكغو سف الرشد حتى يستطيع العمؿ كبالتالي تسديد الغرامات بنفسو. 

فيؿ يمكف أف نككف ىنا أماـ حالة مف حاالت المسؤكلية الجنائية غير المباشرة عف فعؿ  
ال فما الغير مف خبل ؿ إلزاـ المسئكؿ المدني بتحمؿ الغرامات المالية محؿ الحدث الجانح؟ كا 

سنة بالغرامات المالية حتى كلك  18إلى  13العبرة مف الحكـ عمى القاصر الذم يبمغ سنو مف 
 كانت مخففة كعدـ إجباره عمى التنفيذ بطريؽ اإلكراه البدني؟   

لمسئكؿ المدني بدفع الغرامات المالية في قانكف العقكبات، يمـز ا نصلـ نجد في 
المسئكؿ المدني حسب نصكص القانكف ممـز  عكضا عف الحدث عند الحكـ بيا عميو، ألف  

مف قانكف  529بدفع التعكيضات المدنية كدفع المصاريؼ القضائية ال غير، عدا نص المادة 
بقكليا:"  1" الغير "مسؤوليةالضرائب غير المباشرة الكاردة تحت الفرع الخامس المعنكف ب

 523يكوف األشخاص اآلتي بيانيـ مسئوليف عف المخالفات المشار إلييا في المواد مف 
مف ىذا القانوف ومكمفيف بيذه الصفة بالرسـو والغرامات المالية  527إلى 

                                                                                                                                         

ضد المديف لصالح زوجو أو أصولو أو فروعو أو إخوتو أو أخواتو أو عمو أو عمتو أو -5=
 أخيو أو أختو أو ابف أحدىما أو أصياره مف الدرجة نفسيا.   خالتو أو

ذم  17المؤرخ في  104-76األمر  "بمسؤولية الغيرتحت الفرع الخامس المعنكف " 529أنظر: المادة   1
 المتضمف قانكف الضرائب غير المباشرة.   1976ديسمبر سنة  9المكافؽ ؿ  1396الحجة عاـ 
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والمصاريؼ:....األب أو األـ أو الوصي، فيما يخص أفعاؿ أوالدىـ القصر غير الراشديف 
 .عندىـوالساكنيف 

األب أو  نبلحظ أف   ،مف قانكف الضرائب غير المباشرة 529كعميو كحسب نص المادة 
 عف الحدث الجانح الساكف عندىـ كبنص القانكف كمكمفيف بيذه مسئوال جنائيا األـ أو الوصي،
كذلؾ كىك تقرير ضمني مف المشرع لما يعرؼ بالمسؤكلية الجنائية المالية  الصفة بالغرامات

يا مسؤكلية مقررة فقط عف المخالفات المشار إلييا في إال أن   ،اشرة عف فعؿ الغيرغير المب
مف قانكف الضرائب الغير مباشرة كبالتالي ال تعد قاعدة عامة  527إلى  523المكاد مف 

 معمكؿ بيا في جميع الحاالت.

فإذا كاف القاصر في أغمب الحاالت غير قادر عمى دفع التعكيضات المدنية مما دفع 
بصفة تبعية إذا كاف القاصر  تحمؿ المسؤولية المدنيةبالمشرع إلى إشراؾ ممثمو الشرعي في 

لزاـ  بتحمؿ المسؤكلية المدنية عف القاصر  الممثؿ الشرعي أو متولي الرقابةشخصا مميزا، كا 
 .كاف شخصا غير مميزا بصفة أصمية إذا

الحدث الجانح غير قادر عمى دفع الغرامات لكحده فما العبرة مف  فمف البدييي أف   
إقرارىا إذا كانت العقكبات المالية ال تحقؽ كظيفتيا العقابية باإليبلـ كالردع ماداـ الحدث كفي 

 معظـ الحاالت غير قادر عمى الكفاء بيا كال يكجد مف يتحمميا عكضا عنو.

مف المشرع عمى عاتؽ المسئكؿ المدني بدفع  إلزاما أدبيبالمقابؿ قد يككف ىناؾ ك 
نما  التزاما قانونياو ليس لكن   ،الغرامات المالية عف الحدث الجانح  مف خبلؿ أف   التزاما أدبياكا 

البد لو مف تسديد جميع المستحقات المالية كمنيا  ،الحدث حتى يحصؿ عمى رد االعتبار
كـك بيا عميو كىذا كحده كاؼ ألف يدفع المسئكؿ المدني بتحمؿ الغرامات عكضا الغرامات المح
 عف الحدث.
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 الفرع الثاني
 بانعداـ عبلقة التبعية المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير

ال يمـز إلقامة المسؤكلية الجنائية في الحاالت التي عرضت أف تتكافر حتما بيف 
أم رابطة تعاقدية  ،أك مف حصؿ الفعؿ المادم بكاسطتو المسئكؿ كبيف مف أتى الفعؿ المادم

مخطئ عف  أك شبو تعاقدية أك تبعية، فمجرد تضافر عدة أخطاء كاؼ إلقامة مسؤكلية كؿ  
 .1خطئو

دوف جنائية في التشريع الجزائرم لمسؤكلية اليقكـ فييا ىذا النكع مف ايناؾ حاالت ف
 امراقب عبلقة خاصة تجعؿ شخصا الناجمة عف عقد العمؿ أك كجكد وجود عبلقة التبعية

خر ستقؿ تماما يداف نتيجة لفعؿ شخص آكحالة شخص م كعبلقة األبكة مثبل، ،امراقباألخر ك 
مسؤكلية الجزائية ال ىذه الحاالت مف نذكر 2،يرتبط معو بأم عقد كال يعرفو إطبلقا حر تماما ال

 .لراكبيف إذا كانكا قصرامف السائؽ السيارة عف مخالفة عدـ كضع حزاـ األمف 

المشاجرة  ومرتكبي عاقبت الرؤساءعندما  ،مف ؽ ع ج 268فضبل عف نص المادة  
عمى  المحرضيفأك  الداعيف إليوعمى االجتماع بغرض الفتنة أك القائميف أك العصياف أك 

  األعماؿ العنيفة.تمؾ  شخصياىـ  كما لو ارتكبواذلؾ 

 الفرنسي بخصكص سبؽ لنا التطرؽ لؤلمثمة التي عرفيا القضاء تجب اإلشارة إلى أن وك 
   3 بانعداـ عبلقة التبعية. المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .285المرجع السابؽ، ص  العوجي، )مصطفى(،أنظر:   1
 .143، المرجع السابؽ، ص( البريفكاني، ) دلشاد عبد الرحمافأنظر: مفيـك فعؿ الغير   2
 .218،217المرجع السابؽ، صعسكر، ) محمد زكي أحمد(، أنظر:   3 
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 الرابع المطمب

 عف فعؿ الغير المسئوؿالجنائية عف فعؿ الغير حسب طبيعة الشخص المسؤولية 

مف  موقؼ الجانيالمسؤكلية الجنائية لمشخص المعنكم بالنظر إلى  البعض عند
تنتمي  ،الجريمة باعتباره فاعبل ليا أك لـ يكف لو أية عبلقة بيا أم لـ يقترؼ ماديات الجريمة

 .إلى صكرة المسؤكلية الجنائية غير المباشرة

مف زاكية الشخص إذا ما تـ النظر إلييا  :الجنائية صكرتيف المسؤكليةفي حيف تتخذ  
عندما تسند  مباشرةمسؤولية جنائية  إلى ـفتقس   ،لدعكل، أك صفتو في الدعكلا الذم تقاـ عميو

فييا الجريمة إلى الشخص المعنكم مباشرة كتقاـ الدعكل عميو بصفة أصمية كيحكـ عميو 
 .1ا في الجرائـ االقتصاديةكعادة يككف مجالي ،بالعقكبة المقررة التي تتناسب كطبيعتو

كفييا ال تقاـ الدعكل الجزائية عمى الشخص  ،المسؤولية الجنائية غير المباشرةا أم  
ن   كليتو كتككف مسؤ  2،ما تقاـ الدعكل عميو باعتباره خصما تبعياالمعنكم باعتباره خصما أصميا كا 

  3.الداخميف في تككينوؿ فيو عف طريؽ التضامف مع األشخاص ىنا جنائيا عند كجكد نص يسأ

لمشخص المسئكؿ جنائيا عف فعؿ الغير في التشريع  لمطبيعة القانونيةبالرجكع ك 
ما شخصا معنكيا 4ا يككف شخصا طبيعياالجزائرم، نجده إم     1.كا 

 
 
 
 
 

                                                 
، المسؤكلية الجنائية في قانكف العقكبات كاإلجراءات الجزائية، الدناصوري، )عزالديف(، وآخروفأنظر:  1

 .79، ص 2012، دار الفكر العربي، (المجمد الثاني)

، المسؤكلية الجنائية في قانكف العقكبات كاإلجراءات الجزائية، الدناصوري، )عزالديف(، وآخروفأنظر:   2
 .80، 79، المرجع السابؽ، ص (المجمد الثاني)

 .427، ك407المرجع السابؽ، ص  الشكري، )يوسؼ عادؿ(،أنظر:   3
 " مف القانكف المدني الجزائرم.ألشخاص الطبيعيةتحت عنكاف "ا 48إلى  25المكاد  أنظر:  4
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يؤسسيا جانب  ؤكلية الجنائية لمشخص المعنكم، إذكقد اختمؼ الرأم حكؿ تأصيؿ المس
عف الجريمة ، فحيف ينص المشرع عمى تحممو مسؤكلية شخصية االفتراضمف الفقو عمى فكرة 

مما ال  و الشخصي في اإلشراؼ كالرقابة،و يفترض خطئالتي تصدر مف ممثمو القانكني، فإن  
يا تستند عمى االعتراؼ يمثؿ خركجا عف القكاعد العامة في التجريـ، بينما يرل جانب آخر أن  

ف الشخص الطبيعي، شأنو شأ االختيارلقدرة عمى بو كأحد أشخاص القانكف الجنائي، يممؾ ا
الشخص المعنكم، يسأؿ عف الجريمة كفرع مف  الفقو الفرنسي عمى أف   في حيف يذىب بعض

مسؤكلية الشخص المعنكم تنبني عمى  خر أف  كيرل اتجاه آ2،ؤكلية عف فعؿ الغيرفركع المس
التجريـ المادم، الذم يقـك مجردا مف الركف المعنكم فيسأؿ عف الجريمة التي تقع باسمو 

 .3و المستفيد مف ارتكابياكلحسابو بصفة شخصية عمى اعتبار أن  

ؿ الشخص المعنكم تبعة الفعؿ، الذم صدر مف عمى تحم   ينص المشرعنجد قد بينما   
  مكظفيف مف غير الممثميف القانكنييف كىك ما ييمنا في ىذا الصدد.العماؿ كال

شخص الطبيعي ستنا ىذه ال تقتصر عمى مسؤكلية الادر  أف   ،كما تجدر اإلشارة إليو 
ن   ،فحسب جزائيا عف فعؿ الغير  أف   لحاؿ الشخص المعنكم أيضا باعتبارما تشمؿ بطبيعة اكا 

  ديثة التي عرفيا القانكف الجنائي.مسؤكلية ىذا األخير تعد مف االتجاىات الح

                                                                                                                                         
 20المؤرخ في  58-75تحت عنكاف األشخاص االعتبارية، مف األمر رقـ  52إلى  49أنظر:  المكاد مف  1

المتضمف القانكف المدني، المعدؿ كالمتمـ، كتنص  1975 سبتمبر 26المكافؽ ؿ 1395رمضاف عاـ 
 األشخاص االعتبارية ىي: مف القانكف المدني الجزائرم عمى:"  49المادة 

 الدولة، الوالية، البمدية، -
 المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، -
 الشركات المدنية والتجارية، -
 الجمعيات والمؤسسات،   -
 الوقؼ، -
 .مجموعة مف األشخاص أو األمواؿ يمنحيا القانوف شخصية قانونية." كؿّ  -

 .208المرجع السابؽ، ص  روفيؽ، )وفاء(،أنظر:   2
 .208المرجع السابؽ، ص  روفيؽ، )وفاء(،أنظر:   3
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ثرنا التعرض لممسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم كأحد صكر المسؤكلية الجنائية آكلقد 
 .باقي أجزاء البحث عف فعؿ الغير في التشريع الجزائرم بشكؿ منفرد عف

يذىب جانب مف الفقياء إلى تأسيس الجرائـ االقتصادية بعيدا عف الركف المعنكم  حيث
إذ أف  تجاىؿ الخطأ بمعناه  ،مما يفسر ظاىرة انتشار المسؤكلية الجنائية لؤلشخاص المعنكية

 الكاسع فييا يذلؿ العقبات التي تحكؿ دكف تقرير ىذا النكع الشاذ مف المسؤكلية.

تكصية الثالثة لمؤتمر ركما كالتي قررت أف  عقاب الجرائـ كيمتقي ىذا الرأم مع ال
 1اقتصادية يستمـز إمكانية تطبيؽ الجزاءات الجنائية عمى األشخاص المعنكية.

لمشخص المعنكم في التشريع  ىذا المطمب المسؤولية الجزائية الشخصيةسنتناكؿ في 
لمشخص المعنكم في  المباشرةالجزائية الجزائرم ) الفرع األكؿ(، ثـ نتطرؽ إلى المسؤكلية 

 )الفرع الثاني(. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
أصدر المؤتمر الخامس لؤلكاديمية الدكلية لمقانكف المقارف، المنعقد في برككسؿ تكصية تعترؼ بضركرة    1

 مركنة قكاعد قانكف العقكبات العاـ خاصة فيما يتعمؽ بمسؤكلية األشخاص المعنكية.
 .204المرجع السابؽ، ص  ،روفيؽ،) وفاء(نقبل عف 
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 الفرع األوؿ

 شخص المعنوي في التشريع الجزائريالمسؤولية الجزائية الشخصية لم

تتمثؿ شركط قياـ المسؤكلية الجزائية الشخصية  ،مكرر مف ؽ ع ج51مف خبلؿ المادة 
لمشخص المعنكم الخاضع لمقانكف الخاص، في ارتكاب جريمة لحسابو كأف يككف مرتكبيا أحد 

 .1أجيزتو أك ممثميو الشرعييف عندما ينص القانكف عمى ذلؾ

في إطار محصكرة ك  ضيقة تبقى ،المسؤكلية الجزائية الشخصية لمشخص المعنكم أم أف  
و الشخصي في الفتراض خطئ ،2زتو أك ممثميو الشرعييفرائـ المرتكبة لحسابو مف قبؿ أجيالج

 
 
 
 
 

                                                 
 07-79: يتمـ القانكف رقـ  األشخاص اآلخروف المسئولوف عمى أّنو" تحت عنكاف 124نصت المادة 1

 312كالمذككر أعبله بمادة  1979يكليك سنة  21المكافؽ ؿ  1399شعباف عاـ  26المؤرخ في 
 مكرر تحرر كما يأتي: 

 الشخص المعنوي-2
الشخص المعنوي الخاضع لمقانوف الخاص مسئوؿ عف الجرائـ المقررة في مكرر:  312"المادة أنظر:

 ىذا القانوف، المرتكبة لصالحو مف طرؼ أجيزتو أو ممثميو الشرعييف. 
وفي ما عدا المخالفات الجمركية يخضع الشخص المعنوي الذي ثبتت مسؤوليتو في 

ناسبة األفعاؿ جريمة جمركية إلى ضعؼ الغرامة المستحقة عمى الشخص الطبيعي بم
 نفسيا.

إّف مسؤولية الشخص المعنوي ال تمنع مساءلة الشخص الطبيعي المرتكب أو 
 الشريؾ في األفعاؿ نفسيا.

 .180إلى  177المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   2
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ال تحكؿ متابعة الشخص المعنكم جزائيا قياـ المسؤكلية الجزائية ك  ،1اإلشراؼ كالرقابة
  2.لؤلشخاص الطبيعية كفاعميف أصمييف أك شركاء في نفس األفعاؿ اإلجرامية

 الفرع الثاني

 الجزائية المباشرة لمشخص المعنويالمسؤولية 

سناد الجريمة لمشخص المعنكم بطريقة مباشرة، يقصد بيا إ "المسؤكلية الجزائية المباشرة
ف الشخص المعنكم العقكبة كلذلؾ فإفتقاـ عميو الدعكل العمكمية بصفة أصمية كيحكـ عميو ب

يتحمؿ كحده كافة المسؤكلية الجزائية الناتجة عف التصرفات الصادرة باسمو، بغض النظر عف 
كالمسؤكلية الجزائية غير المباشرة   3،"ك تمثيموالطبيعي الذم يتكلى إدارتو أمسؤكلية الشخص 

فعاؿ كالجرائـ التي ترتكب باسـ الشخص المعنكم كتحقيقا "كتقكـ المسؤكلية الجزائية عف األ

 
 
 
 
 

                                                 
 .208المرجع السابؽ، ص  روفيؽ، ) وفاء(،أنظر:   1
باستثناء الدولة والجماعات المحمية عمى أن و: " لتي تنصامكرر مف ؽ ع ج،  51المادة  أنظر: 2

واألشخاص المعنوية الخاضعة لمقانوف العاـ يكوف الشخص المعنوي مسئوال جزائيا عف الجرائـ 
 التي ترتكب لحسابو مف طرؼ أجيزتو أو ممثميو الشرعييف عندما ينص القانوف عمى ذلؾ.

الجزائية لمشخص المعنوي ال تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعؿ أصمي  إّف المسؤولية 
 أو كشريؾ في نفس األفعاؿ.".

المجمة )المسؤكلية الجنائية لمشخصية  المعنكية في الفقو االسبلمي(،  الشويعر، ) عبد السبلـ(،أنظر:    3
، 40، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، العدد العربية لمدراسات األمنية كالتدريب

المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم  ىباش، ) عمراف(،، نقبل عف 20، ص 2005
) أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه الطكر الثالث في الخاص عف جرائـ الصرؼ، 

لسياسية، القانكف، تخصص قانكف جنائي لؤلعماؿ، قسـ الحقكؽ، كمية الحقكؽ كالعمـك ا
 .       160(، ص 2018جامعة محمد بكضياؼ، المسيمة، 
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لى تحقيقيا كفي نفس الكقت تقكـ المسؤكلية الجنائية لؤلشخاص لؤلغراض التي يسعى إ
 1".الطبيعييف أم بصفة تضامنية معو في المسؤكلية كالجزاء كالعقكبة

 ـ الخاصيفالمتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظي 96/22مر مف األ 05تنص المادة ك 
 03-10مر رقـ مف األ 02لخارج كالمعدلة بالمادة لى امكاؿ مف كا  رؤكس األبالصرؼ كحركة 

الشخص المعنوي الخاضع لمقانوف الخاص مسؤوؿ عف المخالفات كالتي جاء فييا أف  " 
المنصوص عمييا في المادتيف األولى والثانية ....دوف المساس بالمسؤولية الجزائية 

 .الشرعييف."لممثميو 

مف  بيف كؿ   ازدواجية المسؤولية الجزائيةالمشرع الجزائرم  قر  مف ىذه المادة أ 
مع استقبللية  ،عف جرائـ الصرؼالممثؿ لو الطبيعي  الشخص المعنكم الخاص كالشخص

عة ك تضامف كبل الطرفيف في تحمؿ تبمما يعني عدـ افتراض اشتراؾ أ منيما مسؤكلية كؿ  
مف  لمشخص المعنكم الخاص المسؤولية الجزائية المباشرةب كىك ما يعرؼ  ،جريمة الصرؼ

كمنو تكقيع عميو  سناد لو كحده الجريمة،كا  صمية كبصفة أعميو مباشرة رفع الدعكل خبلؿ 
كىك   2تمثيمو المتكلي إلدارتو أكعف مسؤكلية الشخص الطبيعي  بغض النظر الجزاءات المقررة
 :ما يترتب عميو

تقرير لمشخص المعنكم الخاص دكف تطمب  المباشرة  المسؤكلية الجزائيةقياـ ثبكت  
نتائج  وتحممفضبل عف  3،ضبطوأك  تومعرفأك  ،مسؤكلية الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة

 
 
 
 
 

                                                 
 .160المرجع السابؽ، ص ىباش، ) عمراف(، أنظر: نقبل عف   1
 .161المرجع السابؽ، ص ىباش، ) عمراف(، أنظر:   2
 .161المرجع السابؽ، ص ىباش، ) عمراف(، أنظر:   3
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براءة ، ىذا كال يحكؿ دكف مساءلتو جزائيا ممثميو القانكنييفالمرتكبة مف ارة األعماؿ الض
   1.مسؤكلية الجزائيةانع الالشخص الطبيعي لمانع مف مك 

ىؿ يمكف أف تقـك المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم كمتبكع عف  :كىنا يجدر بنا التساؤؿ
 فعؿ الغير؟  

مف قانكف العقكبات أف  المسؤكلية الجنائية  2-121نص المشرع الفرنسي في المادة 
فاعميف أصمييف أك  عدـ مساءلة األشخاص الطبيعييف سكاء كانكا لؤلشخاص المعنكية ال تعني 

مكرر مف ؽ ع ج،  51شركاء في الكقائع نفسيا التي تدخؿ في تككيف الجريمة، كنصت المادة 
أف  المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم ال تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعؿ أصمي أك 

كازاة مع كشريؾ في نفس األفعاؿ، فالقاعدة العامة ىي قياـ مسؤكلية المنشأة أك المؤسسة بالم
 مسؤكلية مديرىا كممثمييا.

ك المنشأة، لة مسؤكلية المؤسسة أك مسؤكلية المديريف في حاىكما ييمنا في ىذا الصدد 
عف الكاقعة التي ارتكبيا بصفتو فاعبل أك شريكا ـ فيسأؿ المدير فإذا كانت الجرائـ العمدية 
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ذا كانت الجريمة غير عمدية  مدير  تقكـ مسؤكليةكبناء عمى ما استقر عميو القضاء فكا 
عف أفعاؿ تابعيو بناء قرينة الخطأ المفترض في جانبو فكيؼ يمكف تصكر قياـ  المشركع

المسؤكلية الجنائية لمشخص المعنكم إلى جانب ىذا النكع مف المسؤكلية الجنائية القائمة في 
 حؽ المدير؟

 
 
 
 
 

                                                 
المتعمؽ بقضية بنؾ سكسيتي  2011أفريؿ  28الصادر بتاريخ  613327أنظر: قرار المحكمة لعميا رقـ   1

جنيراؿ الجزائر كشخص معنكم ضد بنؾ الجزائر كالنيابة العامة  حيث تـ تطبيؽ  فكرة  المسؤكلية 
 الجزائية المباشرة لمشخص المعنكم الخاص عف جرائـ الصرؼ،

 .162، 161المرجع السابؽ، ص  ىباش، ) عمراف(،نقبل عف  
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ف يككف المدير قد ارتكب بنفسو الكقائع التي تدخؿ في ب أمف الفقو مف يتطم  ؾ فينا
إذا كقعت الجريمة مف  باعتبار أف  مسؤكلية الشخص المعنكم ال تقكـ بأم حاؿتككيف الجريمة، 

رغـ  96/22مف األمر  05فالمشرع الجزائرم في المادة  ،كنحف نتفؽ مع ىذا الرأم التابع،
مزدوجة بيف كّؿ مف المباشرة لمشخص المعنكم الخاص، إال أن يا لجزائية اإقراره لممسؤكلية 

 المعنكم الخاص كالشخص الطبيعي الممثؿ لو عف جرائـ الصرؼ. الشخص 

خر، إمكانية إقرار مسؤكلية مدير المشركع عف أفعاؿ الغير إلى اآلفي حيف يرل البعض 
  .1المعنكمجانب مسؤكلية الشخص 

 الخامس المطمب

 المسؤولية الجنائية عمى أساس إثبات أو افتراض الخطأ

يعتد المشرع في قياـ الجريمة، كاكتماؿ عناصرىا، بتحقؽ اإلثـ الجنائي في أم مف 
 .2المسؤولية شخصيةكتككف ىنا  ،صكرتيو، كقاعدة عامة في التجريـ

المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريعات التي تأخذ بيذه تظير كبالمقابؿ  
مف ناحية إثبات كجكد الخطأ مف عدمو كمف ناحية الجية الممقى عمى عاتقيا --النظرية 

المسؤكلية الجنائية المادية عف فعؿ الغير، المسؤكلية الجنائية  في ثبلثة صكر:  -إثباتو
 كلية الجنائية المباشرة عف فعؿ الغير.  المفترضة عف فعؿ الغير، كأخيرا المسؤ 

 
 
 
 
 

                                                 
 .182، 181المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   1
 .301، ص 61، عدد 2006،نشرة القضاة، 23/09/2003،المؤرخ في 309812أنظر: القرار رقـ  2

جمعية األشرار حيث تضمف القرار التأكيد عمى مبدأ عدـ إبراز محكمة الجنايات عناصر جريمة تككف 
كمعرفة ما إذا أعدت الرتكاب جرائـ ضد األشخاص أك ضد األمبلؾ كمعرفة ما إذا كاف المتيـ 

 مشاركا أك منظما لمجمعية أك االتفاؽ يعد خطأ في تطبيؽ القانكف.
 1444ص  السابؽ، المرجع الجزء الرابع،ء الجنائي، االجتياد الجزائرم في القضا :  سايس، )جماؿ(،أنظر

 .1446إلى 
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 الفرع األوؿ

 مفاىيـ عامة

كمجاؿ مفيكـ الخطأ كمضمكنو ، كمعايير الجريمة المادية تحديد سنتطرؽ في ىذا الفرع إلى 
 لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير.

 ) الركف األوؿ لممسؤولية الجنائية( مفيـو الخطأالفقرة األولى: 

كيمكف تعريؼ اإلثـ أساس الركف المعنكم كبالتالي فيك أساس المسؤكلية الجنائية، 
مرة أو ناىية أقرنت بعقوبة جزائية، يتحقؽ الخطأ خرؽ لقاعدة قانونية آ"بأن و الجنائي  الخطأ

 .1"ـ بنص قانوني ومعاقب عميو بعقوبة جزائيةنتيجة لفعؿ إيجابي أو سمبي مجرّ 

الذي يختمؼ عف الخطأ  -عمى عاتؽ مقترؼ الخطأ الجنائي الجزائيةتقكـ المسؤكلية ك  
المدني، باعتباره انتياكا لموجبات التـز الفرد أو فرضيا عميو القانوف أو أممتيا عميو طبيعة 

كمما كانت ىناؾ عبلقة السببية بينو كبيف النتيجة  بمجرد تكافر عناصره -النشاط أو الشيء
ف لـ  2 الجرمية  مف شأنو الفعؿكبالمقابؿ يككف كافيا أف  ، ضرر فردم ناجـ عنو يكف ىناؾ كا 

 .3بجزاء جنائيمصمحة محمية ديدا لتييمثؿ رر أك أف ث ضاحدإ

 
 
 
 
 

                                                 
 . 45،44المرجع السابؽ، ص  العوجي،  )مصطفى(،أنظر:   1
، ص 01، عدد2007، مجمة المحكمة العميا، 19/04/2006،المؤرخ في 361195أنظر: القرار رقـ   2

 المتعمؽ بالخطأ الجزائي. ،529
المرجع السابؽ، ص مف  الجزء الرابع،االجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 

 .1451إلى  1449
 ،كيككف الخطأ المدني بفعؿ إيجابي أك سمبي غير مجـر قانكنا يستمـز التعكيض عف األضرار الناجمة عنو  3

فبل كجكد لمخطأ  ،كيتطمب أف يمحؽ الغير ضرر ىك أساس المسؤكلية التي ترمي إلى تحصيؿ التعكيض
 في غياب الضرر.



 في التشريع الجزائري نائية عف فعؿ الغيرصور المسؤولية الجالباب الثاني   الفصؿ األكؿ: 

 

261 

 

 الجنائي الفقرة الثانية: مضموف الخطأ

عمى العبلقة النفسية بيف الفاعؿ كالكاقعة اإلجرامية الناتجة عف تركز  النظرية النفسيةبما أّف 
فيتخذ ، اعؿ إلى تحقيؽ الكاقعة اإلجراميةرادة الفإلاتجاه  ،الجنائي حسبياالخطأ فنشاطو، 

رادتيا أك ص  .1دكف إرادتيا كرة تمثميا أك إمكاف التبصر بياصكرة التبصر بالكاقعة كا 

مضمكنو  ،الفاعؿ حكـ مكضكعي عمى مسمؾ ،نظرية المعياريةوالخطأ الجنائي وفقا لم
ىي كىذه األخيرة  ،قاعدة القانكنية الجنائيةالالمفركض بلكـ ىذا المسمؾ لمخالفتو لمكاجب 

إال إذا كذلؾ يا آثمة كلف تككف الرجكع إليو لمحكـ عمى اإلرادة بأن  البد مف الذم "  "المعيار
 .كانت إرادة حرة كاعية تككنت في ظركؼ طبيعية

الحكـ تكافر األىمية الجنائية لدل الفاعؿ حتى يكتمؿ فضبل عف ذلؾ يتطمب البعض  
كعميو  ،لقاعدة القانكنية الجنائيةا ؼبخبلالمعتبرة قانكنا  اإلرادةاتجاه أم  2،عمى مسمكو بالخطأ

الصمة النفسية بيف الفاعؿ كالكاقعة اإلجرامية كالعمؿ  :ثبلثة عناصريتككف مف حسبيـ  الخطأ
بجعميـ ائية لممسؤكلية الجنفيصبح الخطأ كفقيـ مرادفا اإلرادم الطبيعي كاألىمية الجنائية 

 خطأ.لماألىمية عنصرا 

الجنائية كعنصر مستقؿ عف  األىمية إلىينظر الصائب في تقديرنا ىك الذم  الرأمك 
ىي تقكـ عمى  إذمرتبط بالمسؤكلية الجنائية - باعتبار ىذا االخير عنصرا في الجريمة- الخطأ

   .3اإلجراميةعناصر تتصؿ بشخص الفاعؿ كال تتعمؽ بالكاقعة 

 2،كيككف في الجرائـ العمدية 1القصد الجنائي :إلى أ بمعناه الكاسعصكر الخطتنقسـ ك 
االعتداء عمى المصمحة المحمية جنائيا كالذم يقتضي تكافره  إرادةيتمثؿ في كىك اتجاه نفسي 

                                                                                                                                         

 . 45،44المرجع السابؽ، ص  )مصطفى(،العوجي،  أنظر: 
 8ك7المرجع السابؽ، ص  وزير، )عبدالعظيـ(،أنظر:   1
 .09ك 08المرجع السابؽ، ص  وزير، )عبدالعظيـ(،: أنظر  2
 .13إلى  07المرجع السابؽ، ص مف  وزير، ) عبد العظيـ مرسي(،أنظر:   3
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 إلىالذم باشره  اإلجراميمف السمكؾ -تحقيؽ كافة عناصر الجريمة  إلىالجاني  إرادةاتجاه 
 .3تأثيـ القانكفل محبل اإلرادمىذا االتجاه  ف  مع العمـ بأ -المترتبة عميو اإلجراميةالنتيجة 

عدـ االكتراث يتضف اتجاه نفسي كتمثؿ  ،الخطأ غير العمدي ىيالثانية  صكرالا أم    
تحقؽ النتيجة  إرادةدكف  اإلجراميالسمكؾ  إلىالجاني تتجو  إرادةفبالمصمحة المحمية جنائيا، 

 ذ االحتياط الكافي لتبلفي حدكثيا،و لـ يتختكقع إمكانية حدكثيا كلكن   أكسكاء لـ يتكقع حدكثيا 
نحك مخالفة  اتجاه إرادي منحرؼفكبل مف القصد الجنائي كالخطأ غير العمدم يقـك عمى 

 4يا.بالنظر إلى الكجية التي انصرفت إلي إرادة آثمةيما ينطكياف عمى القانكف أم أن  

بصدد تحديد جريمة القتؿ الخطأ  عمى صكر الخطأ غير العمدم المشرع الجزائرم كقد نص
فضبل  5،الرعونة أو عدـ االحتياط أو عدـ االنتباه أو اإلىماؿ أو عدـ مراعاة األنظمة :كىي
مع العمـ بطابعو  إتياف فعؿ إراديمف صكر الركف المعنكم كالتي تتمثؿ في صورة ثالثة عف 

الخطأ الكاعي أك الخطأ كتسمى  6،غير المشركع كلكف دكف أف تتجو اإلرادة إلى تحقيؽ النتيجة
الذم يقع كسطا بيف القصد كىك درجة مف درجات الخطأ أك الخطأ مع التبصر  7،مع التكقع
 .الخطأكبيف الجنائي 

                                                                                                                                         

، دط، دراسة مقارنةأثر العمـ في تككيف القصد الجنائي،  الحمدوني، )عبد الستار يونس(،أنظر:   1=
اإلمارات،  -اإلمارات، دار الكتب القانكنية، دار شتات لمنشر كالبرمجيات، مصر -مصر
 كما بعدىا. 47، ص 2017

، عدد خاص، 2003، االجتياد القضائي، 26/06/2001، المؤرخ في 267823أنظر: القرار رقـ   2
 الجنائي. المتعمؽ بالقصد ،278ص

، المرجع السابؽ، ص الجزء الثالثاالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 
 . 1048إلى1046

 . 03، 02المرجع السابؽ، ص حبشي، ) مجدي أنور(،أنظر:    3
 264المرجع السابؽ، ص  الشكري، )عادؿ يوسؼ(،أنظر:   4
 مف ؽ ع ج. 288أنظر: المادة   5
 . 03، 02المرجع السابؽ، ص  حبشي، ) مجدي أنور(،  أنظر:  6
مف قانكف العقكبات الجديد  121/3نص المشرع الفرنسي عمى ىذه الصكرة مف الخطأ مع التكقع بالمادة   7

 . التعريض اإلرادي لمخطركقد أفرد ليا الفقرة الثانية مف ىذه المادة لمخطأ مع التكقع المتمثؿ في 
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العمدية كجرائـ القتؿ لبعض الجرائـ غير ا يككف ظرفا مشددا كالخطأ مع التكقع إم  
م   كاإلصابة الخطأ أك جرائـ اإلتبلؼ كالتعيب كالتخريب غير العمد، ا يقتضي تشديد العقكبة كا 

 لمجريمة كجريمة تعريض الغير لمخطر. يككف ركنا 

الخطأ مع فاعتبر  ،درجة اإلثـ االعتبارالمشرع الجزائرم قد أخذ بعيف  ففي تقديرنا أف  
فشدد عقكبة القتؿ أك اإلصابة الخطأ في  ،القتؿ كاإلصابة الخطأ مشدد لجرائـ اظرفالتبصر 

رر الذم يتناسب ع إلى جانب جسامة االعتداء أك الضحالة ارتكاب الجاني لخطأ مع التكق
يجابا مع تخفيؼ أك تشديد العقكبة     .سمبا كا 

مككنات أحد كالخطأ  ائية ترتكز عمىإذا كانت المسؤكلية الجن ،كالسؤاؿ المطركح ىنا
كيمكف أف يتكافر  األىمية الجنائيةفضبل عف  -الحرة–المتضمف لعنصر اإلرادة  ،الجريمة

 ألـ بأىمية الفاعؿ.لمانع مف مكانع الخطأ كال تقـك المسؤكلية الجنائية 

فيو  تكافريأف دكف الجنائية لمشخص عف فعؿ الغير لكف ىؿ يمكف أف تقـك المسؤكلية  
  ؟و أك بناء عمى افتراضوعنصر الخطأ أك رغـ انتفائ

سنجيب عف ىذا التساؤؿ مف خبلؿ القكؿ بأف  أغمب الجرائـ التي تقكـ عنيا المسؤكلية 
عادة المخالفات، كالتي يككف مجاليا  ،الجرائـ الماديةالجنائية عف فعؿ الغير ىي مف قبيؿ 

 الجرائـ؟فما طبيعة ىذا النكع مف  1...، جرائـ حماية البيئةالجرائـ االقتصادية

 
 
 
 
 

                                                 
القاسـ بينيا ىك أن يا يعد بسطيا إلى جرائـ أخرل ك ، فكرة الجريمة الماديةالقضاء الفرنسي في ع لقد تكس    1

مصمحة األفراد أك طائفة منيـ، منيا تحقيقا لكضاع اجتماعية معينة ألالمشرع حماية جرم يا جنح 
الذم يمعب فيو مجاؿ العمؿ، كخاصة ، المكاػئح المنظمة لمبكليس كاألمفالجرائـ المخالفة لمقكانيف ك 

العماؿ كاستخداـ العماؿ األجانب  الكافية لفئة حمايةملبشكؿ رئيسي تحقيقا  كقائيتنظيـ البلئحي دكر ال
فيذه األخيرة مف الجرائـ  ،العماؿ والجرائـ الواقعة بالمخالفة لؤلحكاـ الخاصة بضماف صحة وسبلمة

     ف قبؿ الغير.المادية التي يسأؿ عنيا المسير بالرغـ مف تحقيقيا ماديا م
 . 59إلى  58المرجع السابؽ، ص  وزير، )عبد العظيـ(، نقبل عف
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 لممسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير جاؿ كم مفيـو الجريمة الماديةالفقرة الثالثة: 

الفاعؿ  سمطة االتياـ إثبات خطأال يتكجب فييا عمى جريمة ىي  الجريمة المادية 
كىي فكرة مف  ،ف إثبات كقكع الفعؿ المادم مف جانبوالبد م غير العمدم كبالمقابؿالعمدم أك 

 بشكؿ صريح.لـ ينظميا المشرع  خمؽ القضاء الفرنسي

سنادىا إليو ارتكاب الكاقعة اإلجراميةفتقكـ مسؤكلية الفاعؿ ب تعفى النيابة العامة مف ك  كا 
الحكمة ألف  ذلؾ يعني عدـ تحقيؽ  1،ىذه الجريمة تستند إلى ركف معنكم لدل فاعميا إثبات أف  

ؿ بؿ تخ   ،في ىذا النكع مف الجرائـ عدكاف أخبلقيانعداـ فكرة في  كالمتمثمة التجريـكراء مف 
كبالمقابؿ ال تعفى النيابة  ،3كتيدد باإلضرار فعميا بمصمحة يحمييا القانكف 2بنظاـ المجتمع

   4.إقامة الدليؿ عمى تكافرىا كفقا لمقاعد العامةفيتحتـ بقية العناصر  إثباتالعامة مف 

  الجريمة الماديةمعايير : الرابعة الفقرة

ذا كانت القاعدة العامة عند صمت المشرع تتعد الجرائـ المادية باختبلؼ مجاالتيا ، كا 
بالمقابؿ قد  ،شكؿ قرينة في صالح الصفة العمديةيإف ىذا بخصكص ركف الخطأ في الجرائـ 

 . 5صراحة أك ضمنا بصكرة تتعارض كتمؾ القرينةيكشؼ تفسير النص عف نية المشرع 

رادة الشارع،  ىذا النكع  تكصؿ في تفسيرفقد تـ الكاستنادا عمى كجكد شؾ حكؿ نية كا 
معايير تفر ؽ بيف الجرائـ العادية مف النصكص القانكنية إلى مجمكعة مف الشركط تعتبر بمثابة 

 
 
 
 
 

                                                 
 . 27المرجع السابؽ، ص  وزير، ) عبد العظيـ مرسي(،أنظر:   1
 . 186المرجع السابؽ، ص  العوجي، )مصطفى(،أنظر:   2
 .420المرجع السابؽ، ص  روفيؽ، ) وفاء(،أنظر:   3
 .15المرجع السابؽ، ص ببلؿ، ) أحمد عوض(،أنظر:   4
 .62،63المرجع السابؽ، ص  وزير، ) عبد العظيـ مرسي(،أنظر:   5
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 عمى ذلؾ صراحة، كبيف الجرائـ التي تخضع يتضمف النص إثبات الخطأ إذا لـتستمـز التي 
  1.تخمص مف الحمكؿ القضائية لمجريمة المادية كالفقييةلممعيار المس

طبيعة الجريمة مف الشكؿ الخارجي لنص التجريـ  تعتمد عمى معايير شكميةفيناؾ   
ألفاظو أك مف خبلؿ العقكبة المستحقة  سكاء مف خبلؿ تحميؿ بيعة الجريمةلتحديد طكالعقاب 

 مف خبلؿ شكؿ النشاط محؿ التجريـ.   كأ

لؤللفاظ المستخدمة في دقيقة عمى دراسات  مكثير مف الفقو كالقضاء االنجميز انكب كقد 
نصكص التجريـ كدالالتيا المغكية كاالصطبلحية المختمفة كتكييؼ الجريمة عمى ضكء نتيجة 

 :2كالتالي التحميؿ كمف اإلرشادات العامة المستخمصة في ىذا الشأف

و ال يشترط مطمقة، فمعنى ىذا أن   إذا نص التشريع عمى حظر أداء عمؿ معيف بطريقة -
 تكافر الركف المعنكم إزاء ذلؾ العمؿ.

ال ك الركف المعنكم، تطمب معينة يعني كجكدىا في نص التجريـ مصطمحات ىناؾ    -
  ."بسوء نيةمسؤكلية دكف خطأ، كمف ذلؾ تعبير " لممحؿ معيا 

 إذاو ن  كاألصؿ أ " ذا أىمية خاصة،عف عمـؼ تعبير " في بعض القضايا اعتبر تخم   -
خصكص كافة عناصر الركف المعنكم لمجريمة يككف متطمبا ب ف  استخدـ التعبير محؿ البحث فإ

 . إرادة" أو "قصدا"ء بالنسبة لتعبير" عف يكنفس الش النشاط اإلجرامي

و ر ضمنا عمى أن  فس  قد يو فإن   "،يستخدـ"أك  يستعمؿ"ف النص تعبير " إذا تضم   -
بماىية كصفة الشيء  و ال يمـز أف يعمـ الشخصدكف خطأ بمعنى أن  يتضمف تقرير مسؤكلية 

 الذم يستعممو. 

 
 
 
 
 

                                                 
 .246المرجع السابؽ، ص ببلؿ، )احمد عوض(،انظر:   1
 . 251، 250، المرجع السابؽ، ص ببلؿ، ) أحمد عوض(أنظر:   2
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 ب الركف المعنكم، ذلؾ أف  يد تطم  تفقد  التعبيرات التي تفيد السماح بفعؿ شيء، -
كىك األمر نفسو عند لـ يكف عمى عمـ مسبؽ بو،  و سمح بشيء ماالشخص ال يقاؿ عنو أن  

  .1حيث يككف العمـ الفعمي متطمبا "عف عمـ السماح" استخداـ عبارة 

و يمكف أف ن  ب الشخص في فعؿ ال ينسب إلنساف فإعندما يتسب   ،"في ب" يتسبّ تعبير -
قكل ساكنة يتضمف مسؤكلية  التسبب في نتيجة معينة مف خبلؿأم أف   مسئكال بدكف خطأ يعد  

  .دكف خطأ

باعتبارىا لقد بقي القضاء مترددا في تبني معيار التحميؿ المفظي عمى الجرائـ التنظيمية 
يحضى  التي كاف القكةىذا المعيار حيث فقد  لممسؤكلية الجنائية دكف خطأ،الحقيقي المجاؿ 

لرجكعو إلى القاعدة التي تتضمف أف األصؿ في الجرائـ ىك تكافر ، خبلؿ القرف التاسعبيا 
كلـ يعد ىك المعيار الكحيد المعتمد لمقكؿ  ،حتى كلك سكت النص عف تطمبو  المعنكمالركف 

  .2بالجريمة المادية مف عدمو

 جسامة العقوبةأّف  مف خبلؿ 3اعتمد جانب مف الفقو عمى معيار العقوبة المستحقة
العقكبة  في حيف أف   ،لقياـ الجريمة تطمب العمد -في غياب النص–المقررة، لمفعؿ تكجب 

 
 
 
 
 

                                                 
يكفي أف يككف المتيـ قد كفيما يتعمؽ بجريمة السماح لشخص ال يحمؿ رخصة قيادة سيارة حكـ بأن و   1

قصد السماح باستعماؿ السيارة كال تأثير لمغمط المعقكؿ الذم يقع فيو بشأف ما إذا كاف السائؽ 
 يحمؿ رخصة أـ ال.

 .258، 257المرجع السابؽ، ص  ببلؿ، ) أحمد عوض(،أنظر:  
منتصؼ القرف التاسع  في فرنسا فقد كردت اإلشارة إلى ىذا المعيار المفظي في عدة تطبيقات قضائية في 2

 عشر.
 .268، 260،216المرجع السابؽ، ص  ببلؿ، ) أحمد عوض(،أنظر: 

مواد البوليس ىي مف أمور الحياة اليومية، حيث يتعمؽ  أفّ مف ىؤالء الفقياء نذكر الفقو مكنتيسكيو مف "   3
األمر بالبسيط مف األعماؿ ... التي تقتضي التدخؿ السريع ...لذلؾ  ال يتبلءـ معيا تقرير عقوبات 

 "..شديدة
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حسف نية كاعتبار الجريمة مادية دكف النظر ل ،بالركف المادي ليا االكتفاءالبسيطة تحمؿ 
حتى في  شككت في مدل دقتو كحسموعدة استثناءات ، كقد كردت عمى ىذا المعيار 1الفاعؿ

 . 2حسب درجاتيا يا بعقكبات جسيمةيفيناؾ مف المخالفات المعاقب عم ،مجاؿ المخالفات

الكصمة  تمانعد مامرده إلى تكييؼ الجريمة بكصفيا مادية كم   معيار آخركىناؾ 
كاعتبارىا جريمة عادية إذا كانت الكصمة االجتماعية ك أك تضائميا  إلدانةا ثاركآ االجتماعية

 .3آثار الجريمة شديدة في كقعيا عمى المجتمع

بأف   بالقكؿ التجريـ،إلى تبني معيار شكؿ السموؾ محؿ كذىب بعض الفقو الفرنسي  
لجرائـ في بعض مجاالت اكما ىك الحاؿ االمتناع، ىك الجرائـ المادية جرائـ ركنيا المادم 

 إالاالمتناع، في صكرة تجريـ الفيو  يتميزقانكف العقكبات االقتصادم الذم  كخاصة المادية 
يا ف أن  عمى الرغـ مالتي اعتبرىا القضاء مف الجرائـ المادية ىناؾ الكثير مف الجرائـ  ف  أ

    .4ايجابية، فيك إذا معيار يفتقد لمدقة

 "الجرائـ الماديةإطبلؽ كصؼ " كقكاميا ،المعايير الموضوعية المعايير الشكميةكيقابؿ 
كف االعتماد مكيكالنظر إلى اعتبارات معينة في ذلؾ المكضكع  ،مكضكع نص التجريـحسب 

 5.جنبا إلى جنب لتحديد طبيعة الجريمة المكضكعييف الشكمي ك عمى المعيار 

الذم  القضاء الفرنسي مف كقد تـ اعتماد معيار الخطكرة الناجمة عف الجريمة خاصة
يدد أمف يكمما نجـ عنيا خطر اجتماعي بي ف  "،دوف خطأالجريمة في اعتبار "ع تكس

                                                                                                                                         

 .65المرجع السابؽ، ص  مرسي الوزير، ) عبد العظيـ(،نقبل عف = 
 .284إلى  270المرجع السابؽ، ص  ببلؿ، ) أحمد عوض(،أنظر:   1
 .65المرجع السابؽ، ص وزير، ) عبد العظيـ مرسي(،أنظر:   2
 مف تطبيقات ىذا المعيار القضاء السكيسرم، االنجميزم، كالقضاء السكداني،  3

 .286، 285، 284المرجع السابؽ، ص  ببلؿ، ) أحمد عوض(،أنظر: 
 .68المرجع السابؽ، ص  الوزير، ) عبد العظيـ مرسي(،كانظر: أيضا 

 .287، 286المرجع السابؽ، ص  ببلؿ، ) أحمد عوض(،أنظر:   4
 .325إلى  28المرجع السابؽ، ص ببلؿ، ) أحمد عوض(،أنظر:   5
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المركر كالتمكث  مثؿ جرائـاألشخاص في صحتيـ كسكينتيـ....ككسيمة ناجعة لمكاجيتيا 
 .جرائـ الشركاتجريمة جمركية،  التضخـ، المخدرات، ،كالبيئة

 أدل تطكر المجتمع ،كالقتؿ ،ة التي تنطكم عمى خطكرة ذاتيةفضبل عف الجرائـ التقميدي
مصطنعة أك الجرائـ عرؼ بالت  ستيجافباال الشعكر ثيرال ي ،مف الجرائـإلى ظيكر نكع خاص 

مف أجؿ تحت طائمة العقاب  التي يتـ حظرىا قانكنا فعاؿطائفة األكتمثؿ  ،بحكـ القانكف
 .لمصمحة العامةا

بعض األحكاـ القديمة التي قررت المسؤكلية الجنائية عف كقد استند ليذا المعيار في  
  .1مف الجرائـ بحكـ القانكفالمبحكثة في ىذا الصدد الجريمة  أف  بحجة  فعؿ الغير

يقكـ عمى الذم  ،الضبط والتنظيـ الجماعيوىناؾ معيار موضوعي آخر يتمثؿ في 
ىذا كلتحديد ماىية  2،مفيكـ المسؤكلية دكف خطأ ذاتيامف معيار الجرائـ المادية تحديد 
تستدعي فييا حاالت ة ىك الماديالحقيقي لمجريمة المجاؿ أف  الفقو الفرنسي يعتبر  ،المعيار

 حتى يككف فعاال شرط أال يشكؿ غياب الخطأ انتياكا ،كسريعا ثابتاطبيعة الجريمة عقابا 
    3.بالشعكر بالعدالةكاضحا 

، فتحديد بكليسي أكالجرائـ المادية انتياكات لتدابير ذات غرض ضبطي منو تعد ك 
  .ىذا الغرضالمادية يعتمد عمى تحديد معيار الجريمة 

 
 
 
 
 

                                                 
 .68المرجع السابؽ، ص  الوزير، ) عبد العظيـ مرسي(،أنظر:   1
"تتضمف كاقعة إجرامية تقـك بمجرد أف يجـر القانكف فعبل فرديا محققا لنتيجة ضارة أـ ال  فالجريمة المادية  2

يمثؿ انتياكا لتدبير ضبط أك بكليس، مف أجؿ الكقاية مف خطر، يتعرض لو المجتمع مف جراء 
 ذلؾ االنتياؾ.".

 .68المرجع السابؽ، ص  الوزير، ) عبد العظيـ مرسي(،أنظر:   3
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حتى  فضفاضةيا إال أن   ،الجرائـ الماديةلتحديد مجاؿ أساسية  فكرة الضبطبالرغـ مف أف  
المـك ضعؼ  أكالعقكبة كبساطة مادية مع االستعانة بمعايير أخرل لكصؼ الجريمة بأن يا 

 .لفاعميا األخبلقي

مف  ،ىذا كأبرز جانب آخر مف الفقو الفرنسي الحديث خصكصية الجريمة المادية
الجريمة  الذم يبررالمعيار الصحيح  ، بؿ كأضحىبشأنياالتدخؿ المتزايد لمسمطة العامة 

  .المنشئة ليا الطبيعة الفنية واإلدارية لمنصوصالمادية ىك 

 الثاني الفرع

 عف فعؿ الغير  الماديةالجنائية المسؤولية 

)فقرة أكلى(، ثـ بعد  المادية عف فعؿ الغير ليةسنتناكؿ في ىذا الفرع المقصكد بالمسؤك 
ذلؾ األساس القانكني لممسؤكلية الجنائية المادية ) عف فعؿ الغير( في الفقرة الثانية، كأخيرا  

 .نتطرؽ لتطبيقات المسؤكلية الجنائية المادية عف فعؿ الغير في فقرة ثالثة

 المقصود بالمسؤولية المادية عف فعؿ الغيرالفقرة األولى: 

 صكر مف صكرة ،ئية عف جرائـ ارتكبت ماديا بفعؿ الغيرتعد المسؤكلية الجنا 
نكع كتعني  ،دوف خطأالمسؤولية كىي نكع مف  ،1عف فعؿ الغيرالمسؤكلية الجنائية المادية 

في  الخطأعنصر  تستبعد البحث عف مادي بحتأساسيا مف المسؤكلية الجنائية بقكة الكاقع، 
 -لتجرد تمؾ الجرائـلدل المخالؼ مف إثبات خطأ فتعفى تبعا لذلؾ جية االتياـ مسمؾ الجاني، 

 .2الطابع األخبلقيمف   -الجرائـ الكاقعة مف الغير

 
 
 
 
 

                                                 
ىـ أصحاب النظرية المادية البحثة، التي نادل بيا جانب مف الفقو الفرنسي منذ  أكاخر القرف  ىؤالء الفقياء  1

 ىوريو.التاسع عشر كعمى رأسيـ الفقيو الفرنسي 
 .332المرجع السابؽ، ص  ببلؿ، ) أحمد عوض(،أنظر:   2



 في التشريع الجزائري نائية عف فعؿ الغيرصور المسؤولية الجالباب الثاني   الفصؿ األكؿ: 

 

270 

 

كتكافر  بشخص المسئوؿفيما يتعمؽ لبحث االركف المادم دكف كقكع عمى تنبني  
 فة لممسؤكلية ععف ىذه النظرة المادية البحت تنجـك  1،كاالتجاه الذم ذىبت إليو إرادتو األىمية
ساءلة كمعمى المجنكف عقاب الكتكقيع خطيرة نتائج  -كلك ارتكبت ماديا بفعؿ الغير-الجرائـ 

 .الحيكاف الذم يياجـ أحد األفراد أك الحجر الذم يسقط عميو

العناصر الشخصية البلزمة لقياـ  ، كتخمؼ كؿ  أبيف تخمؼ الخطىذه النظرية تخمط ك  
كعنصر اإلرادة في السمكؾ اإلجرامي لمجريمة، كتكافر إرادة حرة كمفترض  المسؤكلية الجنائية،

 آلية الجنائية المادية عف فعؿ الغير، مسؤكليةالمسؤكلية  ف  أم أأساسي لممسؤكلية الجنائية، 
 .2مف الناحية السببيةفاعميا  إلىماديات الجريمة كنسبتيا  تحقؽ بمجردفتقكـ 

 ستقيـ مع الفكر الجنائيال تدوف خطأ ودوف إسناد  وتبعا لذلؾ ىي مسؤولية 
إثبات ما ينفي مسؤكليتو الجنائية بأم  حسبيا عف فعؿ الغير لممسئكؿال يجكز ، ك 3الحديث

البد أف تككف الجريمة المرتكبة ماديا مف الغير مف قبؿ ك  4،صكرة مف الصكر كفي أية حالة
  .الجرائـ، دوف غيرىا مف الصرفة الجرائـ  الماديةزمرة 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
 .186، 185المرجع السابؽ، ص  زكي، )عبلء(،أنظر:  1

 .11المرجع السابؽ، ص ببلؿ، ) أحمد عوض(، أنظر:   2
 .333، 332المرجع السابؽ، ص  ببلؿ، ) أحمد عوض(،أنظر:   3
 .221المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر:  4



 في التشريع الجزائري نائية عف فعؿ الغيرصور المسؤولية الجالباب الثاني   الفصؿ األكؿ: 

 

271 

 

 األساس القانوني لممسؤولية الجنائية المادية ) عف فعؿ الغير(الفقرة الثانية: 

قياـ الجريمة بناء عمى كقكع الفعؿ المادم كحده لنظريات عمى ايجمع مؤيدك ىذه 
 بصرؼ النظر عف ركف الخطأ تتمثؿ ىذه النظريات في:

كالجرائـ االقتصادية د الخطأ مف دائرة الجرائـ المادية ااستبع، قكاميا نظرية المخاطر
التي سبؽ لنا تحددييا، كىي مف نظريات القانكف المدني التي مما ىك مف طبيعتيا  ،كغيرىا

 بعض الحاالت عند تكفر شركط معينة.تقكـ عمييا المسؤكلية المدنية في 

القانكف األخرل غير  في فركعنظريات تجد أصميا يمكف االستعانة ب ،كمف حيث المبدأ
 كقد يا قانكف العقكبات،يعميقكـ  مع المبادئ العامة التيتعارضت إذا ، إال القانكف الجنائي

النظرية التي حاكؿ القضاء اعتبارىا كأساس لممسؤكلية الجنائية عف الجرائـ المادية بيذه  لحؽ 
 حرصيـ أف  ، خاصة إذا عمـ األفراد لتعطيؿ كظيفة الردع ،لمنقد الشديد مف الفقو في فرنسا

رة الفردية في المباد قتؿ ركحفضبل عف  ،المسؤكلية الجنائية يجنبيـ لف األكامر إطاعةعمى 
  .1صالح العاـ لمجماعةمعينة تحقيقا لم مجاالت

عبلقة السببية بيف فيي األخرل تقكـ بمجرد تكافر  ،ا بخصوص النظرية الموضوعيةأمّ 
مف يقيـ المسؤكلية  فيناؾكالنتيجة اإلجرامية الناجمة عنو،  الشخصالسمكؾ الصادر عف 

 باعتبار أن يا ال تتطمب عنصر الخطأ عف الجرائـ الماديةىذه النظرية  أساسالجنائية عمى 
  . 2إثبات مادية الكقائع كنسبتيا ماديا إلى فاعمياكالميـ ىك 

 
 
 
 
 

                                                 
 .100إلى 98المرجع السابؽ، ص  الوزير، )عبد العظيـ مرسي(،أنظر:   1
مف قانكف العقكبات التي كردت  42يعترؼ المشرع اإليطالي صراحة بالمسؤكلية المكضكعية بمكجب المادة   2

" المسؤولية العمدية وغير العمدية والمسؤولية عف الجريمة المتعدية والمسؤولية  :تحت عنكاف
 " في الفقرة الثالثة. الموضوعية
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كظيفة العقكبة كمساسيا بمفيكـ لتعطيميا ، ىذا كقد عارض الفقو الفرنسي ىذه النظرية
الكاقعة بؿ  تحقؽ عفكتفي في تسميط العقاب يقانكف العقكبات ال ناىيؾ عف أف  ، العدالة
 .ثمةأف تككف اإلرادة آ يتطمب

مف كما تجب اإلشارة إليو، أف  فكرة الجريمة المادية التي جاء بيا القضاء فقدت قكتيا 
 .ساس ليا عند الفقونظرية المسؤكلية المكضكعية كأ، مما أدل إلى عدـ قبكؿ الفقو الفرنسي

  (عف فعؿ الغير)الجنائية المادية تطبيقات المسؤولية الفقرة الثالثة: 

فرع مف فركع عف الجريمة الشخص المعنكم  مف يعتبر مسؤكليةالفرنسي  ف الفقوىناؾ م
القائـ بصكرة التجريـ المادم خر إلى فكرة في حيف يردىا البعض اآل ،المسؤكلية عف فعؿ الغير

 المحققة باسمو كلحسابو بصفة شخصية ألن وفيسأؿ عف الجريمة  ، مف الركف المعنكم ةمجرد
  .1المستفيد مف ارتكابيا

محكمة النقض الفرنسية بمسؤكلية الشخص المعنكم عف دفع أقرت  ،الصددىذا كفي 
 مر بالجرائـ المادية. ما تعمؽ األعمى ممثميو مف األشخاص الطبيعييف كم  المفركضة الغرامات 

لمتصدم لؤلضرار التي تترتب عف فمسؤكلية الشخص المعنكم جزائيا مسألة ضركرية 
الجرائـ التي ترتكب باسـ كلحساب الشخص المعنكم بصرؼ النظر عف  االنتقادات التي قيمت 

  كالعقاب. عف القكاعد العامة في التجريـ بشأنو مف خركج

يقر نص قانكني صريح مف كجكد  2الشخص المعنكم جنائيا لمساءلة كبالمقابؿ البد  
لمجريمة بتبنييا  الصفة الماديةعمى فرنسي التي استندت أحكاـ القضاء قد انجر عف ك  ،1ذلؾب

 .المعنكمشخص لمسؤكلية الجنائية أحكاـ المفي 

 
 
 
 
 

                                                 
 209ك 208المرجع السابؽ، ص  روفيؽ، ) وفاء(،أنظر:   1
 .105عمى  101المرجع السابؽ، ص  الوزير، ) عبد العظيـ مرسي(،أنظر:   2
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فأقرت قانكني، المرات قضت بيا دكف أف تستند إلى نص المحاكـ في بعض لدرجة أف   
محكمة النقض مسؤكلية الشخص المعنكم كمما رأت أف  الجريمة ذات طابع مادم كما ىك حاؿ 

كياف الشركة التجارية  أف  الذم أكد عمى ، 1918مارس  09الفرنسية في حكـ ليا بتاريخ 
 مبدأكأصؿ عاـ بالنظر إلى مالية  كانت كلك زائيج ذات طابع  عقكبة تكقع عميومعنكم ال 

الجريمة ذات طبيعة ما كانت كم   ،تبعة الجرائـاالعتبارم  الشخص، كحمم ت كبةشخصية العق
دكف التقصي حيث تكتمؿ عناصرىا  ،بمجرد تحقؽ الفعؿ المادممحضة معاقب عمييا مادية 
زية الطبيعة المجابل تحكؿ ف2، فبل يمكف نسبة أم مسمؾ آثـ إليو،طبيعة الركف المعنكمعف 

  .يا مسؤكلية الجرائـ الماديةتحمم   دكف ،المعنكية لؤلشخاص

صورة لممسؤولية الجنائية عف المسؤكلية الجنائية لمشخص المعنكم اعتبار كما يؤكد 
يعاقب فييا القانكف -ذات طبيعة مادية –تحقؽ جرائـ   أف   البعض إلى اتجاهىك  ،فعؿ الغير

لشخص المعنكم يبقى كافيا لتبرير مسؤكلية ا ،مع استبعاد الركف المعنكمعمى الفعؿ كحده 
 صدكر نشاط مادم عنو.الستحالة جنائيا 

صحيح أف  الجريمة المادية ال تتطمب الركف المعنكم لممسؤكلية الجنائية كىك الركف ف
 ،الذم ال يتكفر لدل الشخص المعنكم، كبالمقابؿ تستمـز المسؤكلية حتى كلك كانت مكضكعية

 الشخص االعتبارم.رتكاب الجريمة كىك ماال يتحقؽ لدل ا عمى منعمقدرة الفرد 

 بإثباتمف خبلؿ المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم عف جريمة مادية  يككف أساسو
مما يقـك  كلحسابو، الشخص الطبيعي الجريمة باسـ الشخص المعنكم كنيابة عنوارتكاب 

                                                                                                                                         
عمى مسؤكلية األشخاص  1992مف قانكف العقكبات الفرنسي الجديد لسنة  02ؼ 121أنظر: المادة  1

 المعنكية كالتي تتطمب تتحقؽ شرطيف أساسييف : 
 يف،أف ترتكب الجريمة بكاسطة أحد مسيريو أك ممثميو القانكني -1
ة الشخص منو عمى أف مسؤكلي 121أف ترتكب لحسابو، كتنص الفقرة األكلى مف المادة  -2

 الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة. المعنكم ال تمنع مف عقاب
 .202ك201المرجع السابؽ، ص  روفيؽ، ) وفاء(،أنظر:   2
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ؾ الذم يعمؿ لديو كتقـك كمف خبلؿ ذل ،كدليؿ عمى صدكر فعؿ مادم مف الشخص المعنكم
 . 1المسؤكلية ىنا عف فعؿ شخصي

 الفرع الثاني

 ) عف فعؿ الغير(المفترضة المسؤولية الجنائية 

باذئ ذم بدء البد مف تحديد المقصكد مف المسؤكلية الجنائية المفترضة عف فعؿ 
المجاؿ ماىية الخطأ المفترض في الذم تقكـ عميو ك  ساس القانكنيالغير، ثـ نتطرؽ لؤل

 تطبيقات ىذا النكع مف المسؤكلية الجنائية.، كأخيرا لالجنائي

 المقصود بالمسؤولية الجنائية المفترضة عف فعؿ الغير الفقرة األولى: 

إذ تعد مف عف فعؿ الغير، النائية  ي صكرة مف صكر المسؤكليةالمسؤكلية المفترضة ى
كيعد مف الناحية  ،لمشخص الذم لـ يسيـ فييا بصفتو فاعبل أك شريكا بالنسبةفعؿ الغير 

كمع ذلؾ -حسب البعض-العممية غريبا عف الفعؿ اإلجرامي إذ تنتفي رابطة المساىمة المادية 
  3.عمى قرينة الخطأ المفترض تنبني، 2تثكر مسؤكليتو المفترضة بنص القانكف

 

 
 
 
 
 

                                                 
 .210المرجع السابؽ، ص  روفيؽ، )وفاء(،أنظر:   1

المسؤكلية الجنائية في قانكني العقكبات كاإلجراءات الجنائية،  ،وآخروفالدناصوري،) عزالديف(، أنظر:   2
 93، المرجع السابؽ، ص (المجمد األوؿ)

ىناؾ فرؽ بيف انعداـ اإلثـ الجنائي كبيف افتراضو، فافتراض الخطأ يتطمب كجكد اإلرادة الحرة، كبالمقابؿ  3
الركف المعنكم مكجكد في الركف المعنكم بعكس المسؤكلية  انعدامو ينفي كجكد اإلرادة كعميو
 المكضكعية اك المسؤكلية دكف خطأ.

 .256المرجع السابؽ، ص  مطحنة، )خالد السيد عبد الحميد(،أنظر: 
 .365المرجع السابؽ، ص  زىير، ) نبيؿ أحمد(، كأنظر:
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غالبا ما تؤسس عمى قرينة بسيطة قابمة الغيرالمسؤولية الجنائية المفترضة عف فعؿ ك
 .1إلثبات العكس، حيث يجكز نفييا بنفي الخطأ أك نفي رابطة السببية

 األساس القانوني لممسؤولية الجنائية المفترضة ) عف فعؿ الغير(الفقرة الثانية: 

جرائـ مسؤكلية جنائية عف المسؤولية الجنائية المفترضة عف فعؿ الغيريمكف القكؿ أف  
عمى فكرة ، حيث تقكـ الجرائـ المحققة مباشرة بفعؿ الغير حقؽ مباشرة بفعؿ الغيرتمادية ت

بخصكص  ؿ ىذا االتجاه جانب كبير مف الفقومث  يالخطأ مع إضفاء بعض المركنة عميو، ك 
 كىي:  كيمثؿ النظريات القائمة عمى الخطأ الجرائـ المادية

بيف الخطأ الجنائي والخطأ فيما تفّرؽ نظرية الخطأ ذو طبيعة خاصة، وىي التي 
باعتبار أف  الخطأ األخير يتحقؽ بانتياؾ القاعدة مف حيث الطبيعة،  يعتبر مف الجرائـ المادية

حتى كلك لـ يكف ذلؾ نتيجة عدـ احتياط أك تبصر أك إىماؿ، أك عمدا  2القانكنية أك البلئحية
 .3خطأ مخالفة القانوفأك حتى عف الجيؿ بالنص، فالخطأ في ىذه الجرائـ ىك أك حسف نية 

ال تختمؼ  الخطأ فكرة موحدة بأف   ؿكمف السيكلة بما كاف الرد عمى ىذه النظرية بالقك  
كالنتيجة الخطأ  بيف السببية تكافرت رابطةكمما ، فتقكـ المسؤكلية الجنائية باختبلؼ الجرائـ

إلزامية تحديد عميو بصكرة تقديرية مف القاضي رتب تفالخطأ الجنائي الطفيؼ ي  ،اإلجرامية
أف يتكافر كبما أف  الخطأ يبقى متطمبا في الجرائـ المادية  فبل بد 4،بالرجكع لدرجة المكـالعقكبة 

 . الخطأ الذي تقـو بو الجريمة غير العمديةنفس في مسمؾ المخالؼ 

 
 
 
 
 

                                                 
 .220سابؽ، ص ال، المرجع  اليمشري، )محمود عثماف(أنظر:  1

 .44المرجع السابؽ، ص  العوجي، ) مصطفى(،أنظر:   2
 . 110المرجع السابؽ، ص  وزير، ) عبد العظيـ مرسي(،أنظر:  3
 . 46المرجع السابؽ، ص  العوجي، )مصطفى(،أنظر:   4
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مف القدر األدنى أّف  فحسبيا، خطأ الجيؿ بالقانوفالخطأ اليسير أو ا نظرية أمّ 
في ىذه الحالة لخطأ كاالمسؤكلية، لقياـ العنصر النفسي في شكؿ خطأ بسيط كاؼ استثناء 

 ميو.المخالؼ معرفة حدكد ما لو كما ع إىماؿ فييتمثؿ سابؽ عمى الفعؿ المادم 

فالمسؤكلية تقـك  ،المادية بالجرائـتسمـ ىذه النظرية مف النقد الفقو في ما يتعمؽ  كلـ 
بالنسبة لمخطأ المدني  ليسير كالخطأ الجسيـ كما ىك الشأفتفرقة بيف الخطأ االالخطأ دكف عمى 

   1.الذم يعرؼ ىذه الدرجات مف الخطأ

ذىب البعض إلى القكؿ بأف  الركف فقد  ،خطأ قبوؿ المخاطرأّما بخصوص نظرية 
 ،طبيعة خاصةلو  "2،خطأ قبوؿ المخاطريتمثؿ في "االقتصادية ـ ئالجرا المعنكم في نطاؽ

و مة كنتيجة مكازية لما يريد كىك ال يتمنى حدكثيا كلكن  الجاني يقبؿ النتيجة المجر  باعتبار أف  
ال تصمح  ياكيؤخذ عمى ىذه النظرية أن  ، ر في تجنبيا بعد أف استباف لو خطر وقوعياقصّ 

  3.لتفسير جميع الحاالت لبياف الركف المعنكم

الخطأ  تقكـ عمى أساس أف   التي، الخطأ المندمج في الركف الماديوفيما يتعّمؽ بنظرية 
اإلرادة ك و مندمج في النشاط المعاقب عميو، كلكن   يطمؽ عميو بالجرائـ المادية، مكجكد فيما

خطأ عدـ مراعاة األنظمة كالقكانيف كالمكائح يقصد بو عدـ الحاجة في النشاط، فتندمج   الخاطئة
 ما يترتب عمى المخالفة مف نتائج. إلى إقامة الدليؿ عمى تكقع

" أك نظاـ العاـلمفي خدمة أغراض البكليس حماية "  عادة ما يككففتجريـ المخالفات  
العدكاف الفعمي عمى كال يككف بسبب  "،ضماف عقاب سريع لضماف حسف اإلدارة في الببلدل"

 
 
 
 
 

                                                 
 .46المرجع السابؽ، ص العوجي، )مصطفى(،أنظر:   1
 كما بعدىا. 42المرجع السابؽ، ص  صالح، ) نائؿ عبد الرحماف(،أنظر:   2
 .114، 113المرجع السابؽ، ص وزير، ) عبد العظيـ مرسي(،أنظر:   3
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ما لـ يثبت  ، الذم يختمط بالفعؿالخطأيدؿ عمى مجرد ارتكاب الفعؿ المادم ف ،حقكؽ اآلخريف
 لقكة القاىرة.قياـ ا

و ليذه النظرية الكثير مف المجنحة، كج  مخالفات ملكذات الشيء يمكف أف يقاؿ بالنسبة 
الخركج عمى القانكف ينطكم عمى خطأ كبيف القكؿ  ف  ىناؾ فارقا بيف القكؿ بأ بالقكؿ أف   ،النقد
   1.ذاتوالخطأ ىذا الخركج ىك  ف  بأ

ىب إلى الذم ذ مف جانب الفقو كبير بتأييد الخطأنظرية افتراض  ىذا كقد حظيت 
  2.سكاء أطمؽ ىذا الكصؼ صراحة أك ضمنا ترضو مفتطمب الخطأ ككصفو بأن  

ذىب البعض إلى إرجاع فكرة الجريمة المادية إلى قرينة الخطأ تحت  ،كمف ناحية أخرل
النظريات  االفتراض عف كؿ  كتغني نظرية  أماـ الجريمة،ع المسؤكلية المتاحة تأثير سبؿ دف

 كطبيعتو. االفتراضؽ أف تعرضنا ليا إذا ما تبيف حدكد ىذا التي سب

افتراض الخطأ ال يتفؽ مع  و إلى نظرية افتراض الخطأ انتقادات أىميا، قيؿ بأف  كج  
ذا صح أف  3مبدأ المسؤكلية الشخصية شار إلييا ىك الخطأ أساس المسؤكلية في الحاالت الم ، كا 

لكاف مؤدل ذلؾ كجكب  تبرئة المتيـ إذا أثبت انتفاء الخطأ في جانبو كىك ما ال  4المفترض
 تقره النظرية.

 
 
 
 
 

                                                 
 .117إلى  115المرجع السابؽ، ص  الوزير، )عبد العظيـ مرسي(،أنظر:  1

 كما بعدىا. 42المرجع السابؽ، ص  صالح، ) نائؿ عبد الرحماف(،أنظر:   2
 171، ص02، عدد 1997، المجمة القضائية، 23/04/1997المؤرخ في ، 152292أنظر: القرار رقـ   3

 حيث أكد  القضاء الجزائرم مف خبللو بأف  المسؤكلية الجزائية مسؤكلية شخصية .
، المرجع السابؽ، ص مف الجزء الثانياالجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي،  سايس، )جماؿ(،أنظر: 

 .447إلى  744
 كما بعدىا. 42المرجع السابؽ، ص  عبد الرحماف(، صالح، ) نائؿأنظر:  4
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عمى العمـ إذ يمـز أف يقكـ القصد  ،أمر ال يجكز افتراض القصد الجنائي أفّ فضبل عف 
بطبيعتو  لبلفتراضكذلؾ بعكس الخطأ غير العمدم إذ ىك قابؿ  2كليس المفترض 1الحقيقي

 
 
 
 
 

                                                 
، الذم يتكافر لدل الجاني العمـ اليقينيالعمـ الذم يتطم بو ىذا الرأم كىـ أصحاب نظرية العمـ المطمؽ ىك  1

لحظة اقتراؼ الفعؿ، فبل محؿ الفتراض العمـ، كال يغني عنو العمـ كال يغني عنو العمـ بعدـ المشركعية 
لحظة غير ىذه المحظة، كال يعادلو في األىمية إف ثبت استطاعة الجاني العمـ بعدـ الذم تكافر في 

 المشركعية إذا لـ يتكافر لديو ىذا العمـ فعبل.
 كما بعدىا. 71المرجع السابؽ، ص  الحمدوني، )عبد الستار يونس(،أنظر:  

يما متطمبا لتكافر القصد الجنائي، كىذه النظرية تساكم بيف العمـ بالكقائع كالعمـ بالقانكف، كتجعؿ كؿ  من 
إرادة االعتداء كالحجة التي يستند إلييا أنصار ىذه النظرية مذىبيـ في تحديد معنى القصد بأن و:" 

 عمى الحؽ الذي يحميو القانوف".
 كما بعدىا. 71المرجع السابؽ، ص  الحمدوني، )عبد الستار يونس(،أنظر:  

العمـ بنصكص التجريـ، تقـك عمى افتراض العمـ بالقانكف، كذلؾ لككف ، أك افتراض نظرية العمـ المفترض  2
القصد الجنائي ىك إرادة مخالفة لمقانكف، كمف ثـ كاف العمـ بالقانكف كبالصفة اإلجرامية التي يسبقيا 

 عمى الفعؿ شرطا ال غنى عنو لتصكر ىذه اإلرادة.
 .  105إلى  85 المرجع السابؽ، ص الحمدوني، )عبد الستار يونس(،نقبل عف 

كلكف ليس معنى ذلؾ، كجكب تكافر العمـ اليقيني كالفعمي بيما، فاعتبارات المصمحة العامة تتطمب مف  
الشارع أف يضع عمى قدـ المساكاة العمـ الفعمي بالقانكف كالعمـ المفترض بو، عمى ىذا األساس ذىب 

 االعتراؼ لمعمـ بالقانكف بأىميتو في بناءالرأم إلى التسميـ بفكرة القصد الجنائي بداللتيا الحقيقية ك 
قامة قرينة ال تقبؿ الدليؿ العكسي  ،ىذه الفكرة ثـ إلى القكؿ بافتراض العمـ بالقانكف لدل كؿ  شخص كا 

 عمى تكافره بحيث ال تكمؼ سمطة االتياـ بإتيانو.
 .  105إلى  85المرجع السابؽ، ص  الحمدوني، )عبد الستار يونس(، نقبل عف

كال يقبؿ مف المتيـ أف يقيـ الدليؿ عمى انتفائو، كمف المبادئ القانكنية األساسية في القانكف العقابي أف  كؿ   
إنساف مفترض فيو العمـ بالقكانيف عمى كجو ال يقبؿ إثبات العكس، كىذا يرجع إلى أف  القانكف ينشر 

يفترض ىذا العمـ، فيناؾ قرينة ال في الجريدة الرسمية كتمضي مدة معينة عمى ىذا النشر كبعد ذلؾ 
تقبؿ إثبات العكس عمى افتراض عمـ كؿ شخص بنصكص التجريـ بناء عمى كاقعة النشر الجريدة 

 الرسمية.
 .  105إلى  85المرجع السابؽ، ص  الحمدوني، )عبد الستار يونس(، نقبل عف

ؿ بالنسبة لؤلجانب، أك الشؾ الذىني إال أف  ىناؾ جممة مف اإلستثنات يمكف أف ترد عمى المبدأ كما ىك الحا
بأف يككف المتيـ حيف أقدـ عمى فعمو قد اعتقد بناء عمى قضاء مستقر أف  عممو مشرع فيتعيف عمى 
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ف كاف  كال تناؿ بعض مف  الخطأ بؿ عمى دليؿ الخطأ، ال ينصب عمى عناصر االفتراضكا 
  1.االنتقادات مف أساس نظرية افتراض الخطأ

 الخطأ المفترض في المجاؿ الجنائيماىية الفقرة الثالثة: 

لدل  الشخصي الثابت الخطأمف  أساسعمى  الجريمةغير مرتكب  يقكـ العقاب عمى
، كاف السبب في اقتراؼ الغير جريمتو ما يستكجب نفسوالفاعؿ  بخطأالغير الذم لو عبلقة 

عف المخالفة لمقكانيف جنائيا ، كمسؤكلية صاحب المحؿ القانكف إقامة المسؤكلية كالعقاب عميو
 ، كالتي تنبي عمىلـ يضع األسعار ظاىرة عمى السمع المنظمة لذلؾ، كالتي يرتكبيا تابعو إذا

الذم يتمثؿ في عدـ القياـ بكاجب الرقابة كاإلشراؼ عمى التابع مما أدل إلى  2الخطأ المفترض
 كقكع المخالفة لمقكانيف كالمكائح.

                                                                                                                                         

القاضي أف يعتد بغمطو، كمنو نفي القصد الجنائي لديو كالقاصي حيف يقضي بالبراءة يككف عمى =
 أساس مبدأ الشؾ يفسر لصالح المتيـ.

 .  105إلى  85المرجع السابؽ، ص  ني، )عبد الستار يونس(،الحمدو  نقبل عف
بل عف كقكع المتيـ في الغمط الحتمي في النصكص التجريمية كاعتباره مانعا مف مكانع المسؤكلية كذلؾ إذا ضف

لـ يكف لمفرد دخؿ في حدكثو كلـ يكف في استطاعتو تحاشيو كيككف مسمكو في ذلؾ متطابقا مع 
 ي نفس الظركؼ.مسمؾ الشخص المعتاد ف

 .  105إلى  85المرجع السابؽ، ص  الحمدوني، )عبد الستار يونس(، نقبل عف
كمف االستثناءات أيضا نجد ترجع لظركؼ كجد فييا المتيـ تجعؿ عممو بالقانكف مستحيبل كىؿ ىي 

 قاعدة عقابية اك غير عقابية كىناؾ مف فرؽ بيف الجرائـ الطبيعية كالجرائـ المصطنعة.
 .  105إلى  85المرجع السابؽ، ص  الحمدوني، )عبد الستار يونس(، نقبل عف

كقد قرر المشرع الجزائرم قاعدة ال يعذر أحد بجيمو القانكف حتى فيما يتعمؽ بنصكص التجريـ ذات الطبيعة 
التنظيمية أك الجرائـ بحكـ القانكف كالتي تعد انتياكا لتنظيـ معيف في النكاحي االقتصادية أك 

 ك البيئية...إلخ .الضريبية أ
 .123، 122المرجع السابؽ، ص  الوزير، )عبد العظيـ مرسي(،أنظر:   1
 .256المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   2
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كيقع عبء نفي ىذا القدر  قدر مف الخطأ ثابت في جانب المتيـىك  فالخطأ المفترض
م ا أف ك   ،"د المفترضالعم" يككف بالصكرة العمدية كيأخذ كصؼ  أف ام  إف ،1عندئذ عمى المتيـ  ا 

نقؿ عبء كمنو " غير العمدي المفترض الخطأكصؼ "  كيأخذيككف بالصكرة غير العمدية 
حد صورتيو الخطأ بأ " وبأن   الخطأتعريؼ  ، كيمكفالمتيـعاتؽ  إلىاالتياـ مف جية  اإلثبات
و اتصؼ بيذا الوصؼ مف افترض ثبوتو في جانب المتيـ نّ الغير عمدية غير أ أوالعمدية 
عفاء ثباتوالدليؿ عميو  إقامةالقضاء مف  وا   "..وا 

ثابت  الخطأف ،نفسية الفاعؿ إلىتؤكد نسبة الفعؿ  اإلثباتقرينة في صالح  أم أف  ىناؾ
 .االتياـ الدليؿ عمى ثبكتو مف الجية قامةلدل المتيـ كغير قابؿ إل

كالتي ال تقبؿ الجنائية زمة لقياـ المسؤكلية بللإلى أف  العناصر اكتجب عمينا اإلشارة 
جريمة في الكلممتيـ سكاء  ،وحرية اإلرادة أي اإلرادة الواعية الحرة األىميةاالفتراض ىي 

 2.عمدية أف يثبت انتفاء ىذه اإلرادة الكاعية الحرة رمادية أك بجريمة أخرل عمدية أك غيال

، المسؤكلية بناء عمى األسباب النافية لئلرادة الكاعية الحرة كالجنكفقبؿ القضاء دفع في
إثبات عكس قرينة كال يجكز لو بالمقابؿ  ،اإلكراه كحالة الضركرة، القكة القاىرةصغر السف، 

 .لبلفتراض محؿىك  -إرادة خاطئة-الخطأ  ف  أل ،الخطأ

، تقكـ عمى التصكر ذىنية، كالقرينة أداة عمى الخطأ إقامة قرينةافتراض الخطأ ىك ك 
حاالت  في حدكدإال فيجب عدـ االستناد عمييا حاالت لمحقيقة، كؿ الالذم ربما ال يكصؿ في 

 1.لضركرةا

 
 
 
 
 

                                                 
دار الثقافة  ، األردف،01، ط الخطأ المفترض في المسؤكلية الجنائية، الييتي، )محمد حماد مرىج(أنظر:  1

 .129، 128، ص 2005كالتكزيع، عماف، كالنشر 

 .256المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   2
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ىي  أكالصمة الضركرية التي ينشئيا القانكف بيف كقائع معينة يا أن  فمفيكـ القرينة  
كاقعة أحدىما مؤكدة في عبلقة بيف ، 2نتيجة يجب عمى القاضي استخبلصيا مف كاقعة معينة

كاألخرل غير معمكمة، كىي عممية استدالؿ تنطمؽ مف كاقعة ثابتة تسمح باالختيار بيف أكثر 
  3.مف احتماؿ قائـ لمكقكؼ عند أكثر ىذه االحتماالت إمكانا

ا أف يفترضو الخطأ المفترض إم   أم أف   قضائية،كقد تككف قانونية كالقرينة قد تككف 
م   ،طبيعة بعض الجرائـ ذلؾ في نطاؽ إثبات ركنيا المعنكمتتطمب حاالت في القضاء  ا كا 

يككف المشرع ىك الجية التي تقيـ ىذه القرينة كاألمر في الحالتيف يترتب عميو اإلعفاء مف 
 .4إقامة الدليؿ عمى ثبكت الخطأ بجانب الشخص المسئكؿ

 الغيرتطبيقات المسؤولية الجنائية المفترضة عف فعؿ الفقرة الرابعة: 

نذكر  ،حاالت المسؤكلية الجنائية المفترضة عف فعؿ الغير في التشريع الجزائرممف 
كصورة مف صور الركف  الخطأ التنظيميالمسؤكلية الجنائية التي تقكـ عمى أساس مف 

في الجرائـ التنظيمية، وىي الجرائـ التي تتمتع بنوع مف الذاتية تميزىا عف بقية  المعنوي
  الجرائـ األخرى.

بعض الجرائـ ذات الطبيعة إلى الركف المعنكم في اإلشارة المشرع الجزائري أغفؿ قد ف
داريةأيف يتطمب  ،يةالطبيعة التنظيمالمادية أك   ضكعند مخالفتيا يتعر   إجراءات تنظيمية وا 
 .لممساءلة الجنائية الشخص

كالخطأ غير و القصد الجنائي يالركف المعنكم بصكرتفمـ يسقط المشرع الجزائرم 
المصالح  بعض المخاطر التي تيددمف كقاية ال لتكفير نكع مف، بؿ أغفؿ النص عميو، العمدم

 .البيئة الحيكية كما ىك الحاؿ في الجرائـ
                                                                                                                                         

النتيجة التي يستخمصيا القانوف أو بأن يا:"  1349عر ؼ المشرع المدني الفرنسي القرينة في المادة   1
 القاضي مف واقعة معمومة لمعرفة واقعة مجيولة.". 

 .129المرجع السابؽ، ص  )محمد حماد مرىج(، الييتي،أنظر:   2
 . 127المرجع السابؽ، ص  وزير، ) عبد العظيـ مرسي(،أنظر:   3
 .128المرجع السابؽ، ص  الييتي، )محمد حماد مرىج(،أنظر:   4
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في التنظيمية في التجريـ بأسمكب الجرائـ  اكثير ما يبلحظ عمى المشرع الجزائرم تكسعو ك 
مف قانكف حماية البيئة في إطار التنمية  102لمادةالعديد مف القكانيف كقكانيف حماية البيئة كا

 .المستدامة، القانكف التجارم الجزائرم

لصاحب  -غير المباشرة-كحسب تقديرنا، تككف المسؤكلية الجزائية  قانكف المركرففي  
التي ارتكبيا  لتنظيـ المتعمؽ بكقكؼ المركباتعف مخالفة ادفع الغرامات ببطاقة تسجيؿ المركبة 

التخمص مف مسؤكلية دفع الغرامات الجزائية عف  و ال يمكف لوبدليؿ أن   ،مفترضة في حقو غيره
ـ معمكمات تمكف  اكتشاؼ المرتكب غير إال إذا أثبت كجكد قكة قاىرة أك قد  المخالفات ارتكبيا 

 .01/14مف القانكف  96الحقيقي لممخالفة حسب ـ 

 الثالث الفرع

 فعؿ الغيرالمسؤولية الجنائية المباشرة عف 

في تقديرنا تككف المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير مسؤكلية جنائية مباشرة، قائمة عمى 
ال فاإلنساف ال يساؿ إ "ال جريمة بغير خطأ،كفقا لمبدأ أن و "  في جانب المتيـ الخطأ الشخصي

كفقا البد أف يككف ىذا الخطأ ثابتا في ، ك 1و قاـ بو فعبلن  أعف الفعؿ الذم يثبت بالدليؿ المباشر 
لشخصي في حؽ عمى النيابة العامة إثبات تكافر الخطأ ا أم أف   ،لمقكاعد العامة لئلثبات

استبعاد الخطأ المسئكؿ عف فعؿ الغير كفقا لمبدأ أف  األصؿ في اإلنساف البراءة، كمعنى ذلؾ 
 .ك قرينة تتعمؽ بقاعدة مكضكعيةسكاء كاف قرينة في صالح اإلثبات أ أنكاعو المفترض بكؿ  

 

   

 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 336المرجع السابؽ،  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   1
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 لمبحث الثانيا

 بيؽمجاؿ التط مف حيث المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير صور

 يااخترنا مف بين قدالتي تطبيؽ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، ك تتعد مجاالت 
بالدراسة ا مفي التشريع الجزائرم سنختصينظرية ىذه التطبيؽ  مانعالج مف خبللي يفمجال

 .التفصيمية

المسؤكلية كىما ، المجاالت في كؿ  ك  فمف غير المتصكر التطرؽ لدراسة جميع الحاالت 
الجنائية عف المسؤكلية ) المطمب األوؿ(، و ف فعؿ الغير في المجاؿ االقتصاديعالجنائية 

 .فعؿ الغير في المجاؿ النشر) المطمب الثاني(

 المطمب األوؿ

 فعؿ الغير في المجاؿ االقتصادي المسؤولية الجنائية عف

نظرية المسؤكلية الجنائية عف فعؿ لتطبيؽ األمثؿ  المجاؿ الميداف االقتصادم  عدي
إلى المؤتمر  التي قدمت  التقاريربتكسيع األخذ بيا مف خبلؿ  نادل  اتجاهفيناؾ  ،الغير

صدكر تكصية  مما ترتب عنو 1953الدكلي السادس لقانكف العقكبات المعقكد في ركما سنة 
 . 1بيذا الخصكص

تعد فكرة خطكرة الجرائـ االقتصادية، حماية تنفيذ القكانيف االقتصادية كاتساع نطاؽ ك 
التجريـ فييا كذاتية الركف المعنكم، مف العكامؿ التي ساعدت عمى اتساع قاعدة المسؤكلية 

  2الجنائية عف فعؿ الغير في المجاؿ االقتصادم.

 
 
 
 
 

                                                 
 .  131.130المرجع السابؽ، ص  الحميد(،مطحنة،  )خالد السيد عبد أنظر:   1
 .249، المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(أنظر:  2
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لمقررة لضماف حماية الكجكد امف المبادئ كتعتبر المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير 
فييا مصمحة  باالجتماعي، فكاف مف المنطقي تضمف قانكف العقكبات لمبادئ استثنائية تغم  

   .  1فراد لحساب ىذا الكجكدالدكلة عمى مصالح األ

المسؤكلية الجنائية  تطبيؽ نظريةف عمى ادىذا الميية تأثير كيفستتركز دراستنا حكؿ ك 
التي بررت  النظرياتخبلؿ نكع مف الخصكصية عمييا مف إضفاء ب ، سكاءعف فعؿ الغير

 في ذلؾ المجاؿ. ياكمف حيث الشركط المتطمبة لقيامىذا النكع مف المسؤكلية كجكد 

مف قبيؿ  قرار المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في الجرائـ االقتصادية المعتبرةتـ إقد ك 
ىذا النكع مف المسؤكلية الجنائية  ،بالنظر لمغاية مف ارتكابيا كىي تحقيؽ الربح 2جرائـ البيئة

 القتصادم البيئي ىك بمثابة أحد االتجاىات الحديثة لممسؤكلية الجنائية في مجاؿ التجريـ ا
نشطة بمناسبة القياـ باألبيف ىذا النكع مف المسؤكلية كبيف الجرائـ البيئية المرتكبة لكجكد صمة 

الصحة ك السبلمة  ،مفئحية التي تضمف األلبلاقانكنية النصكص كفقا لمالصناعية كالحرفية 
 3.المنشاةالمتعمقة بالعامة 

تطبيؽ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في ميداف االقتصادم أيضا عف كتمخض  
أعماؿ تابعيو في التشريع  عف ظيكر صكرة يتحمؿ فييا المسير المسؤكلية الجنائية عف

 الجزائرم. 

المؤسسات العمكمية االقتصادية عف أفعاؿ  مالمسؤكلية الجنائية لمسير كالمقصكد ىنا 
 مكرر مف ؽ ع ج. 119ىماؿ الكاضح المنصكص عمييا في المادة في جريمة اإلتابعييـ 

 
 
 
 
 

                                                 
 .  131.130 المرجع السابؽ، ص مطحنة،  )خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   1
 .210إلى  199المرجع السابؽ، ص  لموّسخ، )محمد(،أنظر:   2
 .83المرجع السابؽ، ص  بوخالفة، )فيصؿ(،أنظر:   3



 في التشريع الجزائري نائية عف فعؿ الغيرصور المسؤولية الجالباب الثاني   الفصؿ األكؿ: 

 

285 

 

إلى فرعيف نتناكؿ في األكؿ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في سنقسـ ىذه الدراسة 
قانكف العقكبات االقتصادم، ثـ بعد ذلؾ نتعرض في فرع ثاف إلى مسؤكلية المسير جزائيا عف 

 فعؿ الغير.  
 الفرع األوؿ 

 المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير في قانوف العقوبات االقتصادي
عي إلى نشأة قانكف العقكبات االقتصادم ككضع أحكاـ أدت مقتضيات الكجكد االجتما

أال كىك حماية  نفسو في تحقيؽ اليدؼ يمامن  كيرتبط كؿ   ،المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير
  1ركاف الجريمة كالعقكبة.تعمقة بأحكاـ العامة المصالح الدكلة كيمثبلف خركجا عف األم

تتميز بنكع مف الذاتية عمى  العقكبات االقتصادميمة في قانكف مف المسمـ بو أف  الجر ك 
 الجنائية عف الجرائـ االقتصادية. مستكل أركانيا، مما يعني خصكصية المسؤكلية

 : خصوصية المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير في المجاؿ االقتصادي األولىالفقرة 
المجاؿ في المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير في  ذاتية الركف المادي -

 االقتصادي
عدـ قياـ المسؤكلية الجنائية النعداـ المساىمة في القانكف الجزائي مفادىا قرينة ىناؾ 

فيمكف مساءلة شخص عف فعؿ  ، االقتصادمالكاقع ك ال تتكافؽ قد  إال أف  ىذه القرينة ،المادية
الصمة النفسية بيف كقامت مادم  مظيرتجرد الفعؿ مف أم  فإذا  2لـ يرتكبو كلـ يشارؾ فيو،

فباإلمكاف مساءلتو الجريمة بشكؿ مباشر كالنتيجة االجرامية  غير المساىـ ماديا في اقتراؼ
   3.المككنة لمجريمة عماؿ التنفيذيةعف األ

فقد تقكـ المسؤكلية الجنائية عمى عاتؽ  ،جريمة اقتصاديةلارتكاب التابع كتبعا لذلؾ عند 
ركف المادم إلى جانب التابع، رغـ عدـ ارتكابو البتنفيذ القكانيف االقتصادية الشخص المكمؼ 
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 كال يتسنى لو ،ف فعؿ الغيرالمسؤكؿ عالفتراض القانكف تكافر مثؿ ىذا الركف لدل  لمجريمة
دحض المسؤكلية حتى مع إثبات القياـ بكاجبات اإلشراؼ كالرقابة أك استحالة عميو ذلؾ، 

و ن  الذم كقع منو اتصاال يرجع إلى أ 1فعؿبالصمة الكثيقة لم -اديةالم –كترجع مسؤكليتو 
لتابع لرقابتو عمى االمتبكع  يخضع  مرده إلى أف  ك كسعو منع حدكثو أكاف في ك منو  المستفيد

أم الصمة الكثيقة  جرامياإل لما كقع الفعؿيفترض معو لك أن و أحكـ ممارسة ىذه الرقابة  نحك
 . 2بيف الفعؿ المرتكب ماديا كالمعاقب عميو مف التابع كبيف مف تفترض مسؤكليتو

في المسؤكلية االمتناع ىناؾ فرقا بيف  جب التأكيد عميو في جميع األحكاؿ أف  كما ي 
إخبلؿ المسؤكؿ عف فعؿ الغير بكاجب اإلشراؼ كالرقابة  الجنائية عف فعؿ الغير المتضمف

فقد يصدر مف المتبوع إىماال لمواجبات المفروضة  -كقكع الجريمةال يترتب عميو حتمية الذم 
في جرائـ القانكف عف القياـ بالكاجب المفركض االمتناع ك  -ترتكب الجريمة مف التابعال و عميو 
  .3كقكع الجريمةضركرة الذم ينجر عنو السمبية  العاـ

المادم  أف  الركف المادم مفترض في حؽ المتبكع النعداـ تكفر السمكؾ كيستتبع ذلؾ
ماديات الجريمة كالقكؿ باستعارتو ل في جانبو، التابعالمنفذة مف قبؿ الجريمة  في تككيفالداخؿ 
لمقكؿ تابعو بيف ك و الرابطة الذىنية التي تجمع بينغيره عديـ القيمة القانكنية لعدـ كجكد مف 

  .4جريمةنفس الف في مساىميبأن يما 
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المجاؿ المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير في  ذاتية الركف المعنوي في -
 االقتصادي  
، فضبل عف 1القانكف بيف العمد كالخطأ غير العمدم سكل في الجرائـ االقتصادية
في  القصد الجنائي ، كىك ما يستمـز عدـ تطمبالجنح االقتصاديةالطبيعة المزدكجة ألغمبية 

الجريمة مباشرة منفذ ماديات خر غير بما يفسح المجاؿ لمساءلة شخص آ ىذا النكع مف الجرائـ
 .ىذا مف جية فييا شريكا ويجعم اصدر منو نشاطكلك لـ ي

عدـ مراعاة  ككمف جية أخرل، يأخذ الخطأ في الجرائـ االقتصادية صكرة مخالفة أ
باعتباره  -، كيترتب عمى ذلؾ أف  مجرد مخالفة سمكؾ المتبكعالقكانيف كالمكائح االقتصادية

 تضمنتيا حكاـ التيلؤل -القوانيف والموائح االقتصادية المخاطب قانونا والممتـز مف إصدار
 . مساءلتو جنائياالذم يككف كافيا ل القكؿ بخطئوإلى يؤدم  االقتصادية، 2القكانيف كالمكائح

قامت مسؤكليتو مراعاة القكانيف كالمكائح االقتصادية المتضمف المتبكع بالتزامو  ما أخؿ  فكم  
  .3عماؿ تابعيوأ عفلممتبكع  أماـ المسؤكلية الجنائيةكمنو فسح المجاؿ  ،الجنائية

المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في الجرائـ االقتصادية،  حاالت كتجدر اإلشارة إلى أف  
التي عرضت عمى القضاء أكدت فييا محكمة النقض الفرنسية مسؤكلية صاحب العمؿ 

    4المباشر عف أعماؿ المستخدميف في مجاؿ الصناعات كالحرؼ المينية المنظمة.

 
 
 
 
 

                                                 
 كما بعدىا. 71 المرجع السابؽ، ص بوخالفة، )فيصؿ(،أنظر:   1
 .85المرجع السابؽ، ص بوخالفة، )فيصؿ(،أنظر:  2
 .147المرجع السابؽ، ص  مطحنة،  )خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   3
 56كمف الحاالت المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير فييذا المجاؿ كالتي أقرىا التشريع الفرنسي، نذكر المادة  4

كالمتعمؽ بضبط مخالفات  1945حزيراف مف عاـ  30الصادر في  45/1484مف المرسـك رقـ 
اءات المقررة في التشريعات االقتصادية كمبلحقة كمعاقبة مرتكبييا، فقررت بأف  يتعرض لمعقكبات كالجز 

ك جمعية تعاكنية خالؼ بفعؿ أأك تسيير مؤسسة أك ىيئة أك شركة ىذا النص، كؿ  قائـ عمى إدارة 



 في التشريع الجزائري نائية عف فعؿ الغيرصور المسؤولية الجالباب الثاني   الفصؿ األكؿ: 

 

288 

 

  الجرائـ االقتصاديةالفقرة الثانية: إسناد المسؤولية الجنائية إلى الغير في   
ىك  المفيـو العاـ إلسناد المسؤولية الجنائية إلى الغير في الجرائـ االقتصادية -

نسبة الجريمة إلى مرتكبيا سكاء أكاف ىذا اإلسناد ماديا أك معنكيا، مع ضركرة إيقاع الجزاء 
ساءلة عمى مف يتحقؽ لديو، كاألمر في الجرائـ االقتصادية يمثؿ الصكرة التي يتـ فييا م

شخص عف فعؿ قاـ بو شخص آخر لكجكد عبلقة معينة بينيا تفترض أف يككف الشخص 
 .1األكؿ مسئكال عما يصدر مف الثاني

 شروط إسناد المسؤولية الجزائية إلى الغير: -
   الجنائية ىما:البد مف تكافر شرطيف لقياـ ىذا النكع مف المسؤكلية 

إذا كنا بصدد رئيس لممشركع كفقا لمبناء الييكمي لممشركع تكافرت لو  ،عبلقة التبعية
د عمى عاتقو التزاما عاما بالمتابعة كتحقيؽ األمف داخؿ المشركع، تكل   ،سمطة فعميةعمى التابع 

أساسيا عقدم رضائي أك عبلقة كظيفية أك عقد عمؿ، كليس مف الضركرم أف تككف سمطة 
   2شرعية.

مخالفة ارتكاب أم  ،قبؿ التابع في حالة تأدية الوظيفة أو بسببيا ارتكاب المخالفة مف
مف التابع حتى تتحقؽ العبلقة السببية بيف العمؿ المكككؿ لمتابع كبيف المخالفة التي قاـ 

 3بارتكابيا.

                                                                                                                                         

شخصي أك باعتباره متبكعا سمح بكقكع المخالفة مف أم شخص تابع لسمطتو أك إشرافو أحكاـ ىذا =
 .  المرسـك

ي األسعار المرتكبة مف أحد التابعيف كلك فيمكف تكقيع العقاب عمى رئيس المؤسسة لزيادة غير المشركعة ف
 كاف دكف عممو أك دكف أمره، كما تقـك المسؤكلية الجنائية لرئيس أك مدير محطة القطارات عف األخطاء
لمرتكبة بمناسبة تكجيو القطارات المرتكبة في المحطة التي يتكلى إدارتيا فضبل عف مسؤكلية معممك 

 تكبيا تبلميذىـ خبلؿ فترة التدريب كالتي يككف ضحاياىا أفردا.  لسياقة عف الحكادث الجسيمة التي ير 
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 الثانيالفرع 
 عف فعؿ الغيرلممسير المسؤولية الجزائية  

تعديؿ قانكف العقكبات لمسح جنح رفع المشرع التجريـ عف فعؿ التسيير مف خبلؿ 
التسيير في القطاع العمكمي، حماية لممسيريف مف جية كمنعيـ مف ترؾ المنصب لمف ىك أقؿ 
منيـ كفاءة أك تجنبيـ المبادرة في أعماؿ التسيير بسبب الخكؼ مف الكقكع تحت طائمة الجزاء 

  1الجنائي.
يا المسير دكف عمد كنقصد أخرج مف قائمة األفعاؿ المجرمة األخطاء التي يرتكبف

 بالخطأ ىنا " الخطأ في التسيير. 
لـ يرفع المشرع التجريـ عف فعؿ التسيير في جريمة اإلىماؿ الكاضح المنصكص عمييا 

المرتكب لمجريمة، غير أنو  صفة الموظؼ العموميبؿ اكتفى بتعديؿ  ،مكرر 119في المادة 
لجنة الشؤكف القانكنية كاإلدارية كالحريات لـ  مكرر نجد أف   119كبقراءة مشركع تعديؿ المادة 

تتبنى التعديؿ الذم يعمؽ تحريؾ الدعكل العمكمية في حالة جريمة اإلىماؿ الكاضح عمى 
مف أجيزة  الرقابة لمشركة، عند ارتكاب جريمة تبديد الماؿ العاـ أك التبلعب بو إضرارا  2شككل

 بالمؤسسة العمكمية االقتصادية. 
لحممو عمى الحيطة جزائيا عف أفعاؿ تابعيو  تومساءلتيديد المسير بتتمثؿ أىمية و

 .4لمجرائـ االقتصادية 3بة كاإلشراؼ دفعا لمخطر االجتماعيكالحذر في الرقا
بتكقيعو عمى  5التكجيو األفضؿ لقكاعد العقاب كجعمو أكثر فعاليةتكريس فكرة  فضبل عف

كعدـ  6،رد الجريمة إلى أسبابيا الحقيقيةمف ساىـ في الجريمة مف قريب أك مف بعيد أم  كؿ  
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ىذا األخير المسئكؿ عف اإلدارة الفعمية لمشخص  قصرىا عمى التابع دكف المتبكع باعتبار أف  
  .1االعتبارم

قبؿ التطرؽ لطبيعة المسؤكلية الجزائية لممسير عف جريمة اإلىماؿ الكاضح البد أكال مف 
  .تحديد جريمة اإلىماؿ الكاضح

 جريمة اإلىماؿ الواضح األولى:الفقرة 
المشرع لـ يضع نصا عاما يقرر المسؤكلية الجزائية عف فعؿ  سبقت لنا اإلشارة إلى أف  

مسؤكلية المسير في المادة  كيمكف القكؿ بأف   و قبؿ بيا في بعض الجرائـ،الغير، غير أن  
إخبلؿ يا "بأن  ف خبلؿ تعريؼ ىذه الجريمة مكرر ىي مسؤكلية جزائية عف فعؿ الغير م119

المسير بواجبات الرقابة والحرص عمى األمواؿ مما يؤدي إلى إلحاؽ ضرر مادي بيا سواء 
  2." .بتعريضيا لمسرقة أو االختبلس أو التمؼ أو الضياع

لو  ،المسير المرتكب لجريمة اإلىماؿ الكاضح ىك الرئيس في السمـ اإلدارم أم أف  
األمكاؿ،  فيسأؿ عف إىمالو في القياـ بيذا الكاجب لمنع سمطة الرقابة كالتكجيو لممحافظة عمى 

، يحكزهأم فعؿ مف شأنو إلحاؽ الضرر بالماؿ، كقياـ أحد مرؤكسيو باختبلس الماؿ الذم 
المشرع قد أضفى عمى القكاعد التي تحكـ مسؤكلية المسير جزائيا عف  كعميو يمكف القكؿ أف  

أقر ضمنا  المسؤكلية الجزائية لممسير عف جريمة اإلىماؿ الكاضح نكعا مف الخصكصية،  ف
 فعؿ الغير.

 أركاف جريمة اإلىماؿ الواضح -
ركاف تتمثؿ في الىماؿ الكاضح عمى عدة أمكرر تقكـ جريمة ا 119مف نص المادة 

 . 3صفة الجاني كالركف المادم كالركف المعنكم
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، كىك لغة اإلغفاؿ عف إتياف 1ليذه الجريمة باإلىماؿ الكاضح الركف المادييتحقؽ 
يا تصرفات سمبية كىي كلئلىماؿ" معنى الترؾ كالبلمباالة ككم  الكاجبات إغفاال مؤكدا كظاىرا، 

 صكرة مف صكر جرائـ االمتناع كيأخذ االىماؿ صكرتيف:
داء االختصاص الكظيفي المكككؿ لمجاني بمكجب القانكف كالمكائح االمتناع عف أصكرة 
 التنظيمية.

ف يككف االداء كفقا التي يجب أ داء السيء لبلختصاص كالمخالؼ لؤلصكؿاألصكرة 
 .2ليا"

مكرر ىك الفعؿ اإلجرامي السمبي الذم  119كاإلىماؿ الكاضح المقصكد بنص ـ 
مف قانكف مكافحة الفساد، لتركو القياـ بسمكؾ  02يصدر عف المكظؼ العمكمي بمفيكـ ـ

مكاؿ، إخبلال بكاجبات الحرص كالعناية البلزمة معيف يفرضو القانكف كىك الحفاظ عمى األ
لممحافظة عمى األمكاؿ، كيشترط أف تككف حيازة المكظؼ لمماؿ محؿ جريمة اإلىماؿ الكاضح 

بؿ كالبد مف  4مكرر مف ؽ ع، أم نتيجة مباشرة لطبيعة الكظيفة التي يشغميا،119ـ  3قانكنية
أم  5ؿ أك اختبلسو أك تمفو أك ضياعو،كجكد عبلقة السببية بيف اإلىماؿ كحدكث سرقة الما

 
 
 
 
 

                                                 
 432/16استمد المشرع أحكاـ جريمة اإلىماؿ الكاضح مف قانكف العقكبات الفرنسي الجديد في مادتو  1

 .65المرجع السابؽ، ص   بوسقيعة، )احسف(،أنظر:  2
 .45ك12المرجع السابؽ، ص قطاؼ، )حفيظ(،أنظر:   3
ال تكفي معرفة ، كالذم جاء فيو " 03/04/1984كىك ما أكدتو المحكمة العميا في قرارىا الصادر بتاريخ 4

مف ؽ ع، بؿ يجب أف يكوف محؿ الجريمة موضوع تحت يدي  119صفة الجاني لتطبيؽ المادة 
 الوظيفة أو بسببيا.".الموظؼ بمقتضى 

 ، 70إلى  64المرجع السابؽ، ص مف   بوسقيعة، )احسف(،أنظر:  
، )مذكرة مقدمة لنيؿ المسؤكلية الجنائية لمسيرم المؤسسة العمكمية االقتصادية حركاتي، )جميمة(،أنظر: 

، 1ةشيادة الماجستير في القانكف العاـ، فرع التنظيـ االقتصادم، كمية الحقكؽ، جامعة قسنطين
 .96ك 95ص (، 2013

 .68، 67المرجع السابؽ، ص بوسقيعة، )أحسف(،أنظر:  5
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، كيحدد القضاء مسؤكلية المسير في ىذه الجريمة إذا 1عبلقة بيف المدير الفعمي كالجريمة
 الضرر الذم لحؽ بالماؿ ما كاف سيقع لك حرص المسير عمى العناية بو.  تحقؽ أف  

فبل تقكـ الجريمة إذا سرؽ الماؿ أك اختمس اك تعرض لمتمؼ أك الضياع ألسباب ال 
تمت بصمة لئلىماؿ، كال تقكـ الجريمة أيضا في حالة عدـ حصكؿ خسارة مادية بالرغـ مف 

السببية بيف االىماؿ كالضرر يتـ إسناد المسؤكلية حصكؿ اإلىماؿ، كبناء عمى العبلقة 
ضبط السببية منيا نظرية تعادؿ الفقو كما سبؽ أف رأينا عدة معايير لبالمقابؿ كضع الجنائية، ك 

ـ ليذه كىك في تقديرنا المعيار المبلئ سباب، نظرية السبب المبلئـ، نظرية السبب األقكلاأل
 .2الجريمة
ككف المتابعات القضائية الجزائرم  القضاء كيتعذر تحديد المعيار الذم اعتمده 

ضح في التسيير كانت بمناسبة حمبلت تطيير لمديرم بخصكص جريمة االىماؿ الكا
    .3المؤسسات العمكمية االقتصادية فضبل عف عدـ تكافر قرارات يمكف االستناد عمييا

جريمة غير قصدية تقكـ المعبر عنو قانكنا" باإلىماؿ الكاضح"  4جريمة اإلىماؿ الكاضح
الركف  كيقكـ ،5ماؿ الجانيعمى الخطأ الذم يتكفر بمجرد حدكث الضرر المادم بفعؿ إى

عند عدـ تكقع النتيجة الضارة باألمكاؿ ككاف بإمكانو تكقعيا كتجنبيا لك كاف أكثر  المعنكم
 6انتباىا كمباالة.

 
 
 
 
 

                                                 
 .196المرجع السابؽ، ص  سالـ، )رحاب عمر محمد محمد(،أنظر:  1

 .68ك 67المرجع السابؽ، ص  بوسقيعة، )أحسف(،أنظر:   2
 .68المرجع السابؽ، ص  بوسقيعة، )أحسف(،أنظر:   3
لمركف المعنكم عمكما في الجرائـ االقتصادية ذاتية خاصة فيك أقؿ شمكال بما يجعمو ضعيفا فكثيرا ما يسكم بيف  4

 العمد كالخطأ. 
 .245المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر: 

 .68المرجع السابؽ، ص بوسقيعة، )أحسف(،أنظر:   5
 .99المرجع السابؽ، ص  قطاؼ، )حفيظ(،أنظر:  6
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تطمب لقياـ الجريمة تكافر عنصر القصد الجنائي العاـ تالممغاة  422كقد كانت المادة 
 1.العاـالمتضمف اتجاه إرادة الجاني إلى اإلضرار بالماؿ 

 ذاتية العقوبات المقررة لجريمة اإلىماؿ الواضح ومدى فاعميتيا  -
مكرر مف ؽ ع، ىي  119إف  العقكبة المقررة لجريمة اإلىماؿ الكاضح طبقا لممادة  

كنبلحظ  ،200.000دج إلى  50.000أشير إلى ثبلث سنكات كغرامة مف  06الحبس مف 
أف  ما تحممو الجريمة االقتصادية مف اعتداء عمى ماؿ مقترف باعتداء عمى السياسة االقتصادية 
لمدكلة، أكجب أف تككف المعاممة العقابية إزائيا مف طبيعة مختمفة بحيث يككف الجزاء مف جنس 

ف أكثر العمؿ، فكانت الغرامة باىظة لمعاممة المسير بنقيض مقصده تحقيقا لمردع، حتى يكك 
 2حرصا في المحافظة عمى األمكاؿ المكضكعة تحت يده.

 الفقرة الثانية:  أساس المسؤولية الجزائية لممسيريف عف جريمة اإلىماؿ الواضح
لجزائية عف جريمة لـ يأخذ المشرع الجزائرم حسب رأيينا في تأسيسو لمسؤكلية المسير ا

لية الجزائية عف فعؿ الغير إلى نظرية بالنظريات الفقيية التي ترد المسؤك  اإلىماؿ الكاضح
 5كلـ يعاقبو  كفاعؿ المعنكم ليا. 4كلـ يعتبر المسير شريكا فييا،   3المخاطر كالسمطة،

و أخذ باالتجاه الفقيي الذم يبدك لنا أن   ،فمف خبلؿ تعريؼ جريمة اإلىماؿ الكاضح   
يرتكبيا غيره مساسا ينبني عمى أساس الخطأ الشخصي، فالمسير يسأؿ عف األخطاء التي 

و تياكف بكاجب الرقابة كالحرص لمنع أم فعؿ مف شانو أف بأمكاؿ التي تكضع تحت يده، ألن  
يمحؽ الضرر بيذا الماؿ كالدليؿ عمى ذلؾ أف المشرع قد عاقب المسير عمى جريمة اإلىماؿ 

 
 
 
 
 

                                                 
 .68المرجع السابؽ، ص بوسقيعة، )أحسف(،أنظر:   1

 .99المرجع السابؽ، ص  حركاتي، )جميمة(،أنظر:  2
 .كما بعدىا 135  المرجع السابؽ، ص الشوا، )محمد سامي(،أنظر:  3

 .349ك 348المرجع السابؽ، ص  المساعدة، )أنور محمد صدقي(، كانظر:
 .128المرجع السابؽ، ص  )محمد سامي(،الشوا، أنظر:  4
 .105إلى 95المرجع السابؽ، ص مف  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر:  5

 .354المرجع السابؽ، ص  المساعدة )أنور محمد صدقي(،كانظر: 
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التابع الكاضح التي ليا عقكبة خاصة بيا جراء خطئو غير العمدم، كعاقب المكظؼ العمكمي 
مسؤولية لو عمى جريمة أخرل كىي االختبلس مثبل كالتي ليا أيضا عقكبتيا الخاصة أم "

 ".  1جزائية عف فعؿ الغير تقرر مسؤولية عف سموؾ وخطأ شخصيف
س االجتياد القضائي الفرنسي ىذه المسؤكلية كحرص عمى إظيار طابعيا كر  ىذا ك 
بيذا الخصكص، فثبت  3كبالنسبة لمقضاء الجزائرم ىناؾ قرار قديـ لممحكمة العميا 2،االستثنائي

غرفة االتياـ أحالت إلى محكمة الجنايات المتبكعيف المتيميف مكتفية القكؿ في  في القضية أف  
يـ ساىمكا في جريمة ترؾ أمكاؿ الدكلة لمضياع بصفتيـ مكظفيف، بعدـ قياميـ تسبيب قرارىا أن  

تيـ الكظيفية كىي مسؤكلية عف جريمة االختبلس التي ارتكبيا التابع المسئكؿ عف ككالة بالتزاما
ؽ ع اعتمادا عمى  422البنؾ الكطني بقسنطينة، الفعؿ المنصكص كالمعاقب عميو في المادة 

الناتجة عف اإلخبلؿ بالتزامات الكظيفية دكف إثبات عنصر العمد لقياـ  4المسؤكلية المينية
لجزائية مف أجؿ الغير في حؽ المتبكعيف، فقصرت بذلؾ غرفة االتياـ في تسبيب المسؤكلية ا

قرارىا، كعميو فالمسؤكلية الجزائية ىنا ىي مسؤكلية شخصية قائمة في حؽ المختمس كحده، كال 
يجكز لمقاضي الجزائي أف يأخذ بالمسؤكلية المينية إال إذا تضمف الخطأ الميني عناصر 

 ؽ ع،  422قضية الحاؿ تـ إحالة المتيميف عمى أساس ـ  الجريمة الجزائية، كفي

 
 
 
 
 

                                                 
 .153المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر:  1
 .97، 76المرجع السابؽ، ص  الشوا، )محمد سامي (،أنظر:  2
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كعميو األفعاؿ المرتكبة مف طرؼ المتيميف ال تشكؿ الجريمة المنصكص عمييا في المادة 
مما يجعؿ القرار المطعكف  1،ليا أم كصؼ جزائي كلـ يكف المذككرة لتخمؼ القصد الجنائي

 فيو دكف أساس قانكني فيتعيف نقضو.
 شروط تطبيؽ المسؤولية الجنائية لممسير عف فعؿ الغير الفقرة الثالثة: 

مكرر يمكف استخبلص الشركط الضركرية  119مف خبلؿ تحميمنا لنص المادة  
 لمسائمة المسير جزائيا عف فعؿ الغير في جريمة اإلىماؿ الكاضح كتتمثؿ فيما يمي:

يمارس عمى المتبكع  3بنص القانكف، 2، فالمسير كمكظؼ عمكميتوفر عبلقة التبعية
كمصدرىا ىك عقد الككالة أك بناء عمى قكانيف الكظيفة،  فيك الرئيس في السمـ  سمطة فعمية

مكرر  119اإلدارم عمى مرؤكسو كمسئكؿ جزائيا عف فعؿ االختبلس الذم قاـ بو التابع في ـ 
 شأنو إلحاؽ الضرر بالماؿ. ؽ ع، إلىمالو كتياكنو بكاجب الرقابة كاإلشراؼ لمنع أم فعؿ مف

بو يرتكب التابع المخالفة أثناء أداء كظيفتو أك بسببيا، فيك شرط تطم  ىذا كيجب أف 
مكرر صراحة، فيجب أف تتحقؽ العبلقة السببية بيف عمؿ التابع  119المشرع بنص المادة 

 .كالمخالفة التي قاـ بارتكابيا حتى يسأؿ المسير جزائيا
 4يفعمكمييف مكظفبقة البد أف يككف كؿ مف التابع كالمتبكع فضبل عف الشركط السا 

مكرر المعدلة كؿ مكظؼ عمكمي بالمفيـك المادة  119حيث أخضع المشرع ألحكاـ المادة 
 مف قانكف مكافحة الفساد.  02

 
 
 
 
 

                                                 
ؽ ع ج،  422مف ؽ ع التي تنطبؽ عمى كقائع قضية الحاؿ منصكص عمييا في المادة  421إف  المادة  1

 28. ) ج.ر 1988يكليك  12المؤرخ في  26-88لكف بطريؽ اإلىماؿ ممغاة بمكجب القانكف رقـ 
 (. 1035ص.

 . 06/01مف قانكف الكقاية مف الفساد رقـ  02أنظر: المادة 2
مف األمر رقـ  17انكني لفكرة السمطة الرئاسية في القانكف الجزائرم نذكر نص المادة بالنسبة لؤلساس الق 3

المتضمف القانكف األساسي لمكظيفة العامة كالتي رسخت فكرة  1966جكاف  02المؤرخ في  133/66
 مف نفس القانكف. 20ك  19السمطة الرئاسية عمى المستكل الكظيفي، كأيضا نص المادة 

 .251، ص 02، عدد 1990، المجمة القضائية، 21/5/1985، المؤرخ في 40779رقـ أنظر: القرار  4
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يمكف القكؿ أف الشركط الضركرية لقياـ المسؤكلية الجزائية  لمدير المنشأة  ،كعميو
االقتصادية عف فعؿ الغير قد تحققت كانطبقت عمى الشركط الضركرية لقياـ المسؤكلية الجزائية 

يا صكرة لممسؤكلية لمدير المؤسسة العمكمية االقتصادية عف جريمة اإلىماؿ الكاضح، أم أن  
 الغير.الجزائية عف فعؿ 

 مف المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير المسير الفقرة الرابعة: إعفاء
المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  03/10مف القانكف  92حسب المادة 

  1.جرائـ البيئة فيإلعفاء المسير مف المسؤكلية الجزائية التفكيض الجزائرم المشرع أقر 
مف المسؤكلية الجنائية عف الجريمة المرتكبة مف طرؼ  ،حتى يعفى رئيس المؤسسةك 

مستخدميو لتفكيضو المديريف الفنييف كرؤساء المصالح بعض صبلحياتو حسب التنظيمات 
الداخمية في المؤسسات كانتقاليا إلى المفكض إليو، البد أف يككف التفكيض صحيحا مف 

 .2الناحية الشكمية كالمكضكعية

                                                                                                                                         

، ص 02، عدد 1990، المجمة القضائية، 1985-03-12، المؤرخ في 40330كانظر: أيضا القرار رقـ 
، المتعمؽ باختبلس أمكاؿ عمكمية، الذم اعتبر صفة المكظؼ مف عناصر الجريمة كليس ظرفا 255

 مشددا،
 .337إلى  332ص مف  الجزء األوؿ،االجتياد الجزائرم في القضاء الجنائي، سايس، )جماؿ(، أنظر:  

يكليك سنة  19المكافؽ ؿ 1424جمادل األكلى عاـ 19مؤرخ في ال 03/10القانوف مف  92أنظر: المادة  1
يككف المالؾ ، المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، التي تنص عمى أن و:" عندما 2003

أك المستغؿ شخصا معنكيا تمقى المسؤكلية المنصكص عمييا في الفقرتيف أعبله عمى عاتؽ الشخص 
أك االشخاص مف الممثميف الشرعييف أك المسيريف الفعمييف الذيف يتكلكف االشراؼ أك االدارة أك كؿ  

 شخص آخر مفكض مف طرفيـ.".

بعة شركط كفؽ ما بينو القضاء الفرنسي في العديد مف قراراتو: كلكي يككف لمتفكيض أثاره البد مف تكافر أر  2
يجب أف يككف التفكيض صادرا مف رئيس المؤسسة شخصيا، كأف يككف المفكض متمتعا بقدرة فنية 
كقدرة عمى إصدار األكامر، أف يتضمف التفكيض تخكيبل فعميا لمسمطة مف الرئيس كأف يككف التفكيض 

الكسائؿ  التي تتيح لو ممارسة السمطة التي فكضت إليو كيجب أف  في مكضكع محدد مع منحو جميع
 يككف التفكيض في مؤسسة كبيرة  كيقع عبء إثبات كجكد التفكيض عمى عاتؽ رئيس المؤسسة.

 . 39المرجع السابؽ، ص  صالح، )نائؿ عبد الرحمف(،نقبل عف   
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التفكيض المعترؼ بو لرئيس المؤسسة يشبو ذلؾ التفكيض المعترؼ بو في القانكف  إف  
 ، خاصة أف  1اإلدارم لصالح بعض المكظفيف المككؿ إلييـ إدارة بعض المرافؽ اإلدارية العامة

مكرر لـ تحدد لنا ما إذا كاف المشرع قد أخذ بمبدأ التفكيض أـ ال،  إذا فبل  119نص المادة 
مكرر بحيث  119إجراء مثؿ ىذا التفكيض كنحف نرل ضركرة تعديؿ المادة مانع ىنا مف 

و يقطف فحكـ بعدـ مسؤكلية الرئيس المؤسسة جزائيا إذا أثبت أن   2تشمؿ مبدأ التفكيض كشركطو
 3فركعو. في بمدة أخرل كال يشرؼ عمى كؿ  

و لـ يرتكب أن   كما تنتفي المسؤكلية الجنائية لممسير عف فعؿ تابعيو بانتفاء خطئو، فيثبت
إىماال كاضحا جسيما كاف أك بسيطا لتحقؽ النتيجة كىي اإلضرار بالماؿ، كبذلؾ تنتفي 
مسؤكليتو عف جريمة اإلىماؿ الكاضح، كال يسأؿ عنيا إال فاعميا، كيكف لمقاضي المجكء  
لمعيار الرجؿ العادم لقياس كجكد الخطأ كجد في نفس الظركؼ، فجاء في حكـ لمحكمة 

رئيس المؤسسة تقيده باألنظمة كفرض ربط أحزمة السبلمة عمى  فرنسية إذا ثبت أف  النقض ال
 .4ؿ الحادث فبل مسؤكلية عميولو بالرغـ مف ذلؾ حصاعم

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 .39المرجع السابؽ، ص  صالح، ) نائؿ عبد الحميد(،أنظر:   1
 ضي بعدـ جكاز التذرع بالتفكيض في مسائؿ مثؿ تشغيؿ أجراء أجانب غير قانكنية.ق 2
 .364المرجع السابؽ، ص  المساعدة، )أنور محمد صدقي(،أنظر:  3
 .365المرجع السابؽ، ص  المساعدة، )أنور محمد صدقي(،أنظر:  4
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 المطمب الثاني

 عف فعؿ الغير في مجاؿ النشرالمسؤولية الجنائية 

المسؤكلية أساس ىذا المطمب إلى األحكاـ الخاصة في جرائـ النشر،  سنتعرض في
الجنائية لرئيس التحرير عف أفعاؿ تابعيو كحدكد افتراض الخطأ في مسؤكلية رئيس التحرير عف 

 فعؿ الغير في عدة فركع متتالية.

 الفرع األوؿ 

 األحكاـ الخاصة في جرائـ النشر

قد يخرج المشرع عف القكاعد العامة لممسؤكلية، خاصة قكاعد المساىمة الجنائية  
فيحيط تحديد شخص المسؤكؿ جنائيا عف  1،لصعكبة تطبيقيا كما ىك الحاؿ في جرائـ النشر

عمميات التأليؼ، الطبع، النشر، كالتكزيع تتسـ بكثرة  غمكض راجع لككفىذه الجرائـ 
فمف الصعب تحديد مف   3،ببعض أعماليـالمحيط  2كطابع السريةدكارىـ أكتداخؿ  المتدخميف،

ساىـ في الجريمة باعتباره فاعبل أصميا، كمف ساىـ فييا باعتباره شريكا، بؿ إف  تطبيؽ القكاعد 
 
 
 
 
 

                                                 
أو أفراد نتيجة إساءة استعماؿ  تشمؿ  ضروب االعتداء عمى حقوؽ المجموعتعر ؼ جرائـ النشر بأني ا: "   1

 حؽ التعبير عف الرأي في محرر مطبوع حصؿ نشره بالفعؿ.".

 .262، ص المرجع السابؽ،  الييتي، )محمد حماد مرىج( أنظر:

 . 268المرجع السابؽ، ص الييتي، )محمد حماد مرىج(،انظر:
مصر،  ،01كسائؿ اإلعبلـ، طالمسؤكلية الجنائية عف أعماؿ  رمضاف، ) رأفت جوىري(،كانظر: كذلؾ 

 .227ص ، 2011دار النيضة العربية، 
 . 268المرجع السابؽ، ص  الييتي، )محمد حماد مرىج(، انظر: 2

 .227ص ، المرجع السابؽ رمضاف، ) رأفت جوىري(،كانظر: كذلؾ 
 . 114المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   3
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عمى إطبلقيا قد يؤدم إلى إنزاؿ العقاب عمى جميع المشاركيف في النشر كىذا بدكره  1العامة
 .بمبدأ شخصية العقكبات إخبلال جسيمايعد 

المسؤكلية  تركيز، كاف مف الضركرم 2كعميو كنظرا لمطبيعة الخاصة لجرائـ النشر
الجنائية في شخص كاحد، عف الجرائـ التي ترتكب عف طريؽ الصحؼ كسائر المطبكعات 

، كىك سمطة اإلذف بالنشر، باعتباره المييمف عمى 3كيتمثؿ ىذا الشخص في رئيس التحرير
لمدبر ة لمصحيفةالرأس ا

مف خبلؿ كاجب الرقابة كاإلشراؼ المفركضة عميو قانكنا عمى كؿ  ما 4
يتـ نشره فييا، فيتحم ؿ بذلؾ المسؤكلية الجنائية عف أعماؿ تابعيو

5. 

، كالمتمثمة في كضع سياسة تحرير الصحيفة ة لرئيس التحريرومضموف السمطة الرئيس
ة القكاعد كالمبادئ كفؽ فكر كتصكر رئيس التي يتكلى رئاستيا كالتي تتمثؿ في مجمكع

التحرير، الذم خكلو القانكف ىذه المكنة كفؽ إطار مف السياسة العامة التي يضعيا مجمس 
إدارة الصحيفة، أم أف  رئيس التحرير ىك المتحكـ بأمره في كافة ما يتعمؽ بشؤكف الجريدة، مف 

خراجا  .6مضمكف العمؿ الصحفي تحريرا كا 

 
 
 
 
 

                                                 
 .227المرجع السابؽ، ص  )رأفت جوىري(،رمضاف، أنظر:   1

 .269، 270، المرجع السابؽ، ص  الييتي، )محمد حماد مرىج(كانظر: كذلؾ  
، دط، دراسة مقارنةالمسؤكلية الجنائية لمصحفي عف جرائـ النشر،  عثماف، ) حيا اسماعيؿ(،أنظر:   2

 كما بعدىا. 09، ص 2017اإلمارات، دار الكتب القانكنية، دار شتات لمنشر،  -مصر
دار النيضة  جرائـ النشر في القانكف المصرم، دط، القاىرة، مصر، كامؿ، )شريؼ سيد(،كانظر: أيضا 

 كما بعدىا. 46، ص 2010العربية،   
 .114المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   3
 . 101ؽ، ص المرجع الساب حسونة، ) أحمد عبد الفتاح ابراىيـ(،أنظر:   4
 . 44المرجع السابؽ، ص  صالح، ) نائؿ عبد الحميد(،أنظر:   5
 .38المرجع السابؽ، ص  حسونة، ) أحمد عبد الفتاح إبراىيـ(،أنظر:   6
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ذلؾ الشخص المسئوؿ مينيا وقانونيا عف كّؿ ما يتعمؽ المقصكد برئيس التحرير ىك" ك  
"، كىك مدير النشر حسب ما كرد 1بشؤوف الجريدة عمى مستوى التحرير واإلخراج الصحفي

، أم ا المشر ع الجزائرم فأطمؽ عميو تسمية المدير مسئكؿ النشرية، لو 2في القانكف الفرنسي
 شراؼ كالمراقبة عمى كؿ  ما يتـ نشره في جريدتو. الدكر الفعاؿ في اإل

مف قانكف العمؿ الفرنسي عمى تعريؼ محدد ينطبؽ عمى  761/2نصت المادة قد 
:" الصحفي المحترؼ ىك مف يشغؿ بصفة أساسية 3جميع الصحفييف المحترفيف عمى أف 

ء أك أكثر كيستمد كمنتظمة مينة الصحافة في جريدة أك أكثر يكمية أك دكرية أك في ككالة أنبا
 .4منيا دخمو األساسي."

 
 
 
 
 

                                                 
 .16المرجع السابؽ، ص حسونة، ) أحمد عبد الفتاح ابراىيـ(،أنظر:   1

ذلؾ الشخص الذي قاـ بالتوقيع عمى كفقا لقانكف الصحافة الفرنسي ىك "  "رئيس التحرير"  مدير النشر  2
 عدد الجريدة المتضمف الجريدة، أيا كاف مسماه، أو مينتو.".

فالقانكف الفرنسي قد حصر ىكية مدير النشر في شخص مف قاـ بالتكقيع عمى عدد الجريدة المتضمف 
ة الفنية لمعمؿ الصحفي أك شخص غير ممـ بالناحية الجريمة، كبالتالي قد يككف مدير النشر ممـ بالناحي

الفنية لمعمؿ الصحفي، فقد نص القانكف الفرنسي عمى أف مدير النشر قد يككف ىك مف يممؾ أغمب رأس 
 ماؿ المؤسسة الصحفية، كىك قد ال يككف صحفيا.

يستطيع أف يدفع  كتجب اإلشارة إلى أف  محكمة النقض الفرنسية قد قضت في حكـ ليا أف  مدير النشر ال
المسؤكلية الجنائية عنو تأسيسا عمى عدـ تكقيعو عمى العدد المتضمف الجريمة، فالمخالفة التي يرتكبيا 
لعدـ التكقيع كفقا لممادة العاشرة مف قانكف تنظيـ الصحافة ليس مف شأنيا درء المسؤكلية عنو طالما ثبت 

 أن و الناشر.
 .  18المرجع السابؽ، ص  ابراىيـ(،حسونة، ) أحمد عبد الفتاح نقبل عف   

دار النيضة  ،مصر ، قانكف حرية الصحافة الفرنسي،  دط،مصور، )حساـ أحمد ىبلؿ(، آخروفأنظر:   3
 كما بعدىا. 16، ص 2013العربية، 

4  Le journaliste professionnel est celui qui apure occupation principe, régulière 
sa profession dans une ou plusieurs quotidiennes. 

 .22المرجع السابؽ، ص  ، ) أحمد عبد الفتاح ابراىيـ(،حسونة نقبل عف 
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كتنص الفقرة الثانية مف ىذه المادة عمى اعتبار المراسؿ صحفيا محترفا ككذلؾ معاكني 
التحرير كالمحرر المترجـ كالمحرر المراجع كالمحرر المصكر كالمحرر الرساـ كالمحرر 

كؿ  مف يقدـ معاكنة المختزؿ، كما ال يدخؿ في نطاؽ الصحفي المحترؼ شركات الدعاية، ك 
بالصدفة، كما ال يشترط القانكف الفرنسي القيد بجداكؿ النقابة، مكتفيا بالشركط التي أكردىا في 

ن ما إلى اإلطار الذم  طبيعةقانكف العمؿ، حيث ال تحدد مينة الصحفي بالنظر إلى  العمؿ كا 
لى شركط ممارستو  .1يمارس فيو ىذا العمؿ كا 

يشترط عدد مف الشركط ىي: أف يككف عمؿ  المحترؼصفة الصحفي كلكي تتكافر  
الشخص عمبل فكريا، أف تككف الصحافة ىي المينة الغالبة، أف تككف الصحافة ىي المصدر 

 . 2الرئيسي لدخمو

البد مف  3كما تجب اإلشارة إليو ىك أن و كلتكلي ميمة المدير مسئكؿ أي ة نشرية دكرية،
 ية تتمثؿ في: تكفر عدة شركط في المدير مسئكؿ النشر 

أف يحكز شيادة جامعية، كأف يتمتع بخبرة ال تقؿ عف عشرة سنكات في ميداف اإلعبلـ 
بالنسبة لمنشريات الدكرية لئلعبلـ العاـ، كخمس سنكات خبرة في ميداف التخصص العممي أك 
عا التقني أك التكنكلكجي بالنسبة لمنشريات الدكرية المتخصصة، أف يككف جزائرم الجنسية، متمت

 
 
 
 
 

                                                 
 .23المرجع السابؽ، ص  ، ) أحمد عبد الفتاح إبراىيـ(،حسونة  :أنظر  1
 .23المرجع السابؽ، ص  ، ) أحمد عبد الفتاح إبراىيـ(،حسونة  :أنظر  2
يناير سنة  12المكافؽ  1433صفر عاـ  18مؤرخ في  12/05مف القانكف العضكم رقـ  06أنظر: المادة  3

تعتبر نشريات دورية ..الصحؼ والمجبلت، بجميع "  التي تنص عمى أن و:يتعمؽ باإلعبلـ،  2012
ية أنواعيا التي تصدر في فترات منتظمة وتصنؼ النشريات الدورية في صنفيف: النشريات الدور 

 ". لئلعبلـ العاـ والنشريات الدورية المتخصصة.
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بالنسبة لؤلشخاص  1954بالحقكؽ المدنية كأال يككف قد قاـ بسمكؾ معاد لثكرة أكؿ نكفمبر
 .1942المكلكديف قبؿ يكليك عاـ 

 الفرع الثاني

 أساس المسؤولية الجنائية لرئيس التحرير عف أفعاؿ تابعيو

كالجزائرم في القانكف الفرنسي ، ا، ككاتب المقاؿ فاعبل أصميرئيس التحريركؿ  مف  اعتبر
كلكف أف يسأؿ المدير كفاعؿ أصمي،  ،صاحب الفكرة المجرمةألن و  فالكاتب فاعؿ أصمي

فمعناه أف  ىذه الحالة يمكف أف تككف مف حاالت المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير كتعد صكر 
 1االفتراضليذا النكع مف المسؤكلية الجنائية في مجاؿ النشر، كىي عبارة عف حمكؿ مبنية عمى 

 :منيا 2حاكؿ الفقو ردىا إلى عدة نظريات فقيية، لمتخمص مف قيكد األحكاـ العامة المسؤكلية
 نظرية التضامف في المسؤولية الجنائية الفقرة األولى:

ساس مف أيا تقـك عمى ن  أب يمكف القكؿ، نظرية التضامف في المسؤوليةبخصكص  
صمي لمجريمة، أالمسؤكلية الجنائية عف الجريمة بصفة دائمة كفاعؿ  أك الناشر تحميؿ المدير
 . 3ال بالنشر الذم يباشره أم منيماإيا ال تقع ن  كاستنادا إلى أ

أف  المسؤكلية الجنائية البد مف أف يتحمميا الناشر أك رئيس التحرير باعتباره فاعبل أم  
سر تحريرىا، كىك رئيس التحرير بدال مف أصميا، فبلبد أف  يتحم ؿ ىذا العبء مف يحتمي كراء 

 .4المؤلؼ

 
 
 
 
 

                                                 
 . 365المرجع السابؽ، ص نبيؿ، )أحمد زىير(،أنظر:   1

 .220. 219المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر: 
 .38المرجع السابؽ، ص  صالح، ) نائؿ عبد الرحماف(،كانظر في ذلؾ أيضا 

 .204 -202، المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(أنظر:  2
 .114المرجع السابؽ، ص مطحنة، ) خالد السيد عبدالحميد(،أنظر:   3
 . 280(، المرجع السابؽ، ص الييتي، )حماد مرىجأنظر:    4

 .202(، المرجع السابؽ، ص اليمشري، )محمود عثمافكانظر: أيضا 
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  نظرية اإلىماؿ الفقرة الثانية:
يمكف القكؿ أن يا أقرت ازدكاجية  نظرية المسؤولية المبنية عمى اإلىماؿ،بخصكص 

الجريمة، أم أف  مسؤكلية رئيس التحرير ال تقكـ عف الجريمة التي كقعت عف طريؽ المطبكع، 
فمرتكبيا ىك المؤلؼ بؿ تقـك عف جريمة خاصة تنبني عمى إىمالو بكاجبو المفركض عميو 

القانكف مف القكاعد العامة، ، فيي بذلؾ تكم ؿ المسؤكلية الخاصة لرئيس التحرير ما قرره 1قانكنا
كيترتب عف ذلؾ تقرير عقاب خاص لرئيس التحرير كمسائمتو عف جريمة غير عمدية، كأيضا 
إعفاؤه مف المسؤكلية إف أثبت قيامو بكاجب الرقابة أك إثباتو أف  رقابتو ال تمنع كقكع الجريمة 

ف باشرىا ىك  . 2حتى كا 

  نظرية التتابعالفقرة الثالثة: 
 .3نا التطرؽ ليا فبل داعي لتكرار شرحياكقد سبؽ ل

مسؤكلية الناشر أك مدير النشر بناء عمى  فتقـك ،قكاعد العامةلم ايردى كىناؾ اتجاه آخر
سمككا يجعؿ منو فاعبل لمجريمة أك  ارتكبإذا عف جريمة عمدية سكاء ، الشخصيالخطأ 

أخذ  الرقابة كاالشراؼ كقدعف جريمة خاصة إلخبللو بكاجب تقـك مسؤكليتو شريكا فييا، أك 
 . 4بيذا االتجاه االلماني القانكف

                                                                                                                                         

الجنائية لرئيس تحرير الصحيفة في عالـ المسؤكلية  السيفي، )فاطمة بنت سعيد بف سويعد(،أنظر: =
، )رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير، قسـ البحكث كالدراسات دراسة مقارنة ،متحكؿ

(، ص 2014القانكنية، جامعة الدكؿ العربية، معيد البحكث كالدراسات العربية، القاىرة، 
08 ،09. 

 .38المرجع السابؽ، ص  صالح، ) نائؿ عبد الرحماف(،أنظر:   1
 .  08، 7المرجع السابؽ، ص  السيفي، )فاطمة بنت سعيد بف سويعد(،أنظر:   2

 . 203المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر: 
 .281المرجع السابؽ، ص  مرىج الييتي، )حماد(،كأنظر: كذلؾ 

 . 10، 09المرجع السابؽ، ص  السيفي، )فاطمة بنت سعيد بف سويعد(،أنظر:   3  
 . 279، المرجع السابؽ، ص مرىج الييتي، )محمد حماد(أنظر:  

 .115، 114المرجع السابؽ، ص  مطحنة، )خالد السيد عبد الحميد (،أنظر:   4
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 الفرع الثالث

 حدود افتراض الخطأ في مسؤولية رئيس التحرير عف فعؿ الغير

لقد افترض القانكف تكافر القصد الجرمي لدل رئيس التحرير كذلؾ مف خبلؿ افتراض 
أم ا إرادة الفعؿ كىك العنصر الثاني في  ،العنصر األكؿ فيو أال كىك العمـ لدل رئيس التحرير

القصد الجنائي فتقكـ قرينة عمى تكافرىا لدل رئيس التحرير ألف  ىناؾ قرينة في صالح اإلثبات 
، ألف  النشر قد كقع 1عمى أنو أراد النشر كأراد مضمكنو كسمح بو كبذلؾ يتحقؽ القصد الجنائي

 .يدة كقرينة عمى إرادتوعف عمـ مفترض لدل رئيس التحرير بما تنشره الجر 

العمـ المفترض في جانب رئيس التحرير ىك العمـ العاـ الذم يصمح ألف يقـك يو ك  
أم أف افتراض  ،القصد العاـ كليس القصد الخاص الذم تقكـ بو الجريمة ذات القصد الخاص

مسؤكلية رئيس التحرير ال يؤدم إلى افتراض مسؤكليتو عف جريمة ذات قصد خاص متى 
كانت عبارات المقاؿ كمعانيو ال تدؿ عمى ذلؾ فيقع عمى جية االتياـ عبء إثبات ىذا 

 3ذلؾ القدر الذم زاد عمى العمـ العاـ. 2األخير

 
 
 
 
 

                                                 
 .277، 276المرجع السابؽ، ص  الييتي، )محمد حماد مرىج(،أنظر:  1
 .229، 228المرجع السابؽ، ص  اليمشري، )محمود عثماف(،أنظر:  2
جريمة النشر ىي كؿ جريمة يمكف أف يعد المطبكع كسيمة ارتكابيا فإف رئيس التحرير يمكف أف  كبما أف  3

 تعتبر الصحيفة كسيمة ارتكابو، جريمة ذات قصد عاـ يسأؿ عف كؿ  
 .278المرجع السابؽ، ص  الييتي، )محمد حماد مرىج(، أنظر: 
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 الفصؿ الثاني
 دفع المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائري

التي يمكف أف يمتجأ إلييا المتيـ  ،سنتناكؿ في ىذا الفصؿ مكنات أك الطرؽ المتاحة قانكنا
 االنطبلؽحتى يدحض أك يدفع عنو المسؤكلية الجنائية بسبب جريمة ارتكبيا غيره، كستككف نقطة 

كالبحث عف مدل تعارضيا  المكفكلة في الدستكر الجزائرمك  المسمـ بيا قانكنا مف المبادئ العامة
كمف جية أخرل  ،يع الجزائرم ىذا مف جيةمع أحكاـ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في التشر 

 تتعمؽ باإلسناد الجنائي. العتباراتة الجنائية عف فعؿ الغير نتطرؽ ألسباب دفع المسؤكلي

 ثنيف:سنقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف ا

 المبحث األوؿ: دفع المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير لعدـ الدستورية

 اإلسناد الجنائي النعداـ عف فعؿ الغير المبحث الثاني: دفع المسؤولية الجنائية

 المبحث األوؿ

 عدـ الدستوريةدفع المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير ل

ـ كنظ  المعدؿ،  1996الحريات العامة مف خبلؿ دستكر عمى المشرع الجزائرم نص 
ؿ بعنكاف المعد   1996لمدستكر  األوؿالباب مف الفصؿ الرابع نص عمييا في ك خاصة الو أحكام

و نص عمى ، مع اإلشارة إلى أن  الغالبية منيا في ىذا الفصؿ إلىحيث تطرؽ  "،الحقوؽ والحريات"
 1المتعمقة بحؽ الدفاع مف الدستكر  169كمثاؿ ذلؾ نص المادة  البعض األخر خارج ىذا الفصؿ

 
 
 
 
 

                                                 
في الدفاع معترؼ بو الحؽ في الدفاع  الحؽ"   التي تنص عمى أن و:مف الدستكر  169أنظر: المادة   1

 .".مضموف في القضايا الجزائية
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مف الباب الثاني مف  السمطة القضائيةالمنصكص عمييا في الفصؿ الثالث "  150ككذا المادة 
 2.احتراـ الحقكؽ المعترؼ بيا لمغير في الدستكريتمثؿ في ممارستيا لكقد كضع إطار  1،الدستكر

مسالة كحرصا مف المؤسس الدستكرم عمى حماية الحقكؽ كالحريات األساسية، خص 
دكف غيرىا مف المؤسسات  -البرلماف بغرفتيو-مسمطة التشريعية لتنظيـ الحريات العامة 

ىذه الحقكؽ كالحريات األساسية  أف   عمى أكد   قدك  4نظرا لحساسية المكضكع كأىميتو، 3الدستكرية،
مخالفة ضدىا أك مساس بسبلمة اإلنساف البدنية كالمعنكية  ككؿ  6،ككذلؾ الدفاع عنيا 5مضمكنة،

  .7معاقب عميو قانكنا

التي كرسيا الدستكر في المادة  المبادئ القانونيةا مف الحقكؽ كالحريات ىنا ىك نكما ييم
دانتو، في إطار محاكمة يئا حتى تثبت جية قضائية نظامية إشخص يعتبر بر  كؿّ منو :"  56

التي تنص تحت الفصؿ الثالث  158" كالمادة عادلة تؤمف لو الضمانات البلزمة لمدفاع عنو

 
 
 
 
 

                                                 
، 1996ديسمبر  08المؤرخة في  76أنظر: دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج.ر رقـ   1

 . 2016مارس  07المؤرخة في  14مارس ج.ر رقـ  06المؤرخ في  16/01المعد ؿ بالقانكف رقـ 
واحد جميع حرياتو في إطار احتراـ الحقوؽ المعترؼ بيا لمغير في  يمارس كؿّ عمى أن و"  77المادة  أنظر: 2

 الدستور....".

يشرع البرلماف في المياديف التي الفقرة األكلى مف الدستكر الجزائرم عمى أن و: "  140المادة  أنظر:  3
 يخصصيا الدستور وكذلؾ في المجاالت التالية حقوؽ األشخاص وواجباتيـ األساسية السيما نظاـ

 الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية وواجبات المواطنيف.".
، 2018دار بمقيس لمنشر،  ،محاضرات في الحريات العامة، دط، دار البيضاء، الجزائر سانة، )رابح(،أنظر:   4

 .19، 18ص 
 . "واطف مضمونةالحريات األساسية وحقوؽ اإلنساف والممف الدستكر التي تنص عمى أن و:"  38المادة  أنظر:  5

الدفاع الفردي أو عف طريؽ الجمعية عف الحقوؽ مف الدستكر التي تنص عمى أن و:"  39المادة أنظر:   6
 األساسية لئلنساف وعف الحريات الفردية والجماعية مضموف.".

يعاقب القانوف عمى المخالفات المرتكبة ضد الحقوؽ والحريات، وعمى منو عمى: "  41تنص المادة أنظر:   7
 كّؿ ما يمس سبلمة اإلنساف البدنية والمعنوية.".        
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تخضع :" أن ومنو عمى  160" كالمادة  أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواةالمعنكف ب:" 
 ". العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية

حرص المشرع أف يككف تطبيؽ المسؤكلية الجزائية عف فعؿ الغير ضمف حدكد كبالمقابؿ 
معينة إال أف  ىذا ال ينفي مطمقا فكرة أن يا قد تشكؿ انتياكا لمبادئ مكرسة دستكريا كمبدأ افتراض 

اءة كشخصية العقكبة، مما قد يفتح المجاؿ أماـ الدفع بعدـ دستكريتيا أماـ المجمس الدستكرم البر 
 مف الدستكر. 188مف المتقاضي حسب  ـ 

 سنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف اثنيف:

التعارض الدستوري بيف مبدأ شخصية العقوبة والمسؤولية الجنائية عف فعؿ : المطمب األوؿ
 الغير

التعارض الدستوري بيف مبدأ افتراض البراءة والمسؤولية الجنائية عف فعؿ  :المطمب الثاني
 الغير

 عف فعؿ الغيرالجنائية مسؤولية الدستورية الدفع بعدـ مضموف المطمب الثالث: 
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 ألوؿا المطمب

 التعارض الدستوري بيف مبدأ شخصية العقوبة والمسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير

 المتمثؿ في المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير استثناء مف األصؿ العاـ  بأف  يمكف القكؿ  ال
لما لو مف  العقوبة شخصيةمبدأ  إلى الرجكع خبلؿ مف إال المسؤولية الجنائية شخصية، أف  

 . 1الفقو كالقضاء بإجماع عميو الحديثة العقابية األنظمة تأكيد خبلؿ مف لنا تتجمى كبيرة أىمية

 يا تشكؿ تعارضاالغير بأن   فعؿ عف الجنائية المسؤكلية عمى الحكـ يعقؿ أخرل، الكبعبارة 
المبدأ  ىذا يشغمو الذم القانكني مركزلم التطرؽ دكف تمقائيامع األحكاـ العامة لممسؤكلية الجنائية 

 التي الحاالت كإحدل الغير فعؿ عف الجنائية المسؤكلية بتقييـ ذلؾ (، حتى نقكـ بعداألكؿفرع )ال
يجكز في أم بحث  فبل) الفرع الثاني(،  العقكبات شخصية بمبدأ اعتدادىا مدل حكؿ الشؾ يثار

 التقصي كالبحث عف ماىيتو. قبؿ شيءعمى األحكاـ عممي إطبلؽ 

 فرع األوؿال

 في التشريع الجزائري العقوبة شخصية مبدأالمركز القانوني ل

مبدأ شخصية العقكبة) الفقرة األكلى(، ثـ مضمكف مف خبلؿ ىذا الفرع سنتطرؽ إلى تحديد 
 ) الفقرة األكلى(. لمفيـك مبدأ شخصية العقكبةنتعرض بعد ذلؾ 

 العقوبة شخصية مبدأمضموف : ىاألول الفقرة

 أثارت قد الغير فعؿ عف الجنائية لممسؤكلية كالقضاء التشريع قبؿ مف العممية التطبيقات إف  
 نتائج يتحمؿ كؿّ  " في كالمتمثؿ العقكبة شخصية لمبدأ البدييي المعنى ذلؾ حكؿ كالغمكض المبس
 .1 ".إثمو عمى بناء يعاقب فرد كؿّ  " ب الحالي عصرنا قبؿ بو كالذم كاف يقصد  "أفعالو

 
 
 
 
 

                                                 
 .180إلى  104المرجع السابؽ، ص  (،أحمد )محمد زكي عسكر،أنظر:   1
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 المعنى ليذا خاطئ تفسير إلى ذلؾ يرجع فيؿ شخصيتيا، مدل حكؿ شؾ مف أثارتو لما
 تبريرات تحت المبدأ ذلؾ عمى الخركج في كمييما أك القاضي أك المشرع رغبة إلى أـ البدييي
 .2مختمفة

 حكؿ الشؾ أثار ما ىك العقكبة شخصية مبدأ لمفيـك الخاطئ التفسير أف   يحتمؿ وأن   أم
 مفيـك عمى ينصب المحتمؿ المبس  كىذا الغير فعؿ عف الجنائية المسؤكلية نظرية شخصية مدل
 المفيـك استخبلص مف لنتمكفالمحيط بيما   المبس إزالة نحاكؿسك كالعقكبة،  الشخصية مف كؿ  
 .3 العدالة تحقيؽ كىي المبدأ إقرار مف الغايةيتبلءـ ك  الذم

 الشخصية مدلوؿ -

 كاألشياء الحيكاف نستبعد نحف كبذلؾ الشخص عمى يدؿ فيك كاضح الشخصية مدلكؿ إف  
 عميو ستنفذ الذم الشخص سيككف أك العقكبة لتكقيع محبل اإم   سيككف الشخص ىذا عاقمة، الغير

  .تنفيذىا كمرحمة بيا القضاء أك الحكـ مرحمة مرحمتيف تشمؿ  العقكبة  أف   باعتبار

 :العقكبة لمرحمتي العقكبة شخصية شموؿ عمى الفرنسي الفقو في الرأي الغالباتجو    
 :فريقيف إلى ، كانقسمكا في ذلؾكتنفيذىا تكقيعيا

 كحدة يماكأن   ،معا المرحمتيفعمى  مؿتتش العقكبة شخصية أف  إلى  الفريؽ األوؿيذىب  
 .بينيما الفصؿ ال يمكف كاحدة لعممة كجييفك  تتجزأ ال

                                                                                                                                              
  .104مرجع السابؽ، ال (،أحمد )محمد زكي عسكر،أنظر:   1
 .117ك116المرجع السابؽ، ص  أحمد(،طو، )محمود أنظر:   2

 .180إلى  104المرجع السابؽ، ص  (،أحمد )محمد زكي ،عسكرأنظر: 
 .16،17المرجع السابؽ، ص  طو، )محمود أحمد(،انظر:   3

 .180إلى  104المرجع السابؽ، ص  (،أحمد محمد زكي) ،عسكرأنظر: 
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، إال العقكبة مرحمتي إحدل عمى تشمؿ العقكبة شخصيةإلى أف   الفريؽ الثانييتجو بينما 
 أمبخصكص  ـبيني فيما كااختمفك ، األخرل في مراعاتو يستمـز ولغايت وتتأدي حسف كلضماف وأن  

 1الضركرة. تستتبعو يماكأي   األصؿ ىي المرحمتيف

دكف مرحمة القضاء في مرحمة التنفيذ  شخصية تككف العقكبة أف  مف الفقياء  األقمية رىوت
 بشخصية التنفيذ شخصية نربط أف الخطأ لمف وأن   كيرل ،ضده صدرت مف عمى أم أن يا تنفذبيا 

  2.كاحد معنى في بالعقكبة القضاء

سكل نص  العقوبة شخصية مبدأب تتعمؽ العقابية الجزائريةيكجد نص في المنظكمة  الىذا ك 
 يةالشرع مبدأ جانب إلى 2016 لسنة مارس 06 في المؤرخمف التعديؿ الدستكرم  160المادة 
 النص تـ المادة ىذه خبلؿ مفو العقابية، التشريعات معظـ غرار مفيكمو عمى لنا تحدد أف كدكف
  .الجزائية المسائؿ في درجتيف عمى التقاضي مبدأ عمى مرة ألكؿ

فتنقضي كننا االستدالؿ عميو في بعض النصكص مف قانكف اإلجراءات الجزائية، مكي
 الحكـ، صدكر قبؿالمتيـ بارتكاب الجريمة  وفاة عندالرامية إلى تطبيؽ العقكبة  العمومية الدعوى
يا أثار ككم   عميو، العقكبة تنفيذ كقبؿ الحكـ صدكر بعد الجريمة مرتكب بكفاة الحكـ سقوط كرتب

 عقكبةال ؿتحم  يقع عمى عاتؽ الكرثة  فبلرتبيا المشرع لعدـ إمكاف إعماؿ مبدأ شخصية العقكبة، 
 .3المحكـك عميوالمقررة ضد 

 
 
 
 
 

                                                 
 .121إلى  120المرجع  السابؽ، ص  طو، )محمود أحمد(،أنظر:   1

 .180إلى  104المرجع السابؽ، ص  (،أحمد )محمد زكي ،عسكرأنظر: 
 .122المرجع  السابؽ، ص  طو، )محمود أحمد(،: أنظر  2

 .180إلى  104المرجع السابؽ، ص  (،أحمد )محمد زكي ،عسكرأنظر: 
، الذم 1966يكنيك سنة 8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  66/155مف األمر  06تنص المادة   3

تنقصي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيؽ العقوبة بوفاة يتضمف ؽ إ ج، المعدؿ كالمتمـ عمى أن و:" 
 ،...".المتيـ
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ن   ،مبدأ شخصية العقوبةؼ قانكف العقكبات الجزائرم لـ يعر  كبالمقابؿ  ما عمؿ عمى كا 
المكسـك ب منو الفصؿ الثالث في  "مرتكبو الجرائـ"التأكيد عميو في الباب الثاني المعنكف ب 

 األعذارك  3الظركؼ المخففة، 2العكد، 1،تناكلو لمفترة األمنية مف خبلؿ "شخصية العقوبة"
ىي مف صنع الفقو كالقضاء مطبؽ  عريفاتتكال المفاىيـ تحديد ألف   كحسنا فعؿ المشرع 4،القانكني
  المبدأ. 

مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية في الدستور كما ىو الشأف بالنسبة المشرع  يذكر لـك 
بصكرة  المسؤكلية الجنائية شخصية  عمى أف  مف خبلؿ ؽ ع ج،   أكد  و لشخصية العقوبة، إال أنّ 

المساىموف في الفصؿ األكؿ تحت عنكاف " مرتكبو الجرائـ"في الباب الثاني المعنكف ب " ضمنية
مف خبلؿ مكانع قياـ المسؤكلية " المسؤولية الجزائية"  ثـ الفصؿ الثاني المعنكف ب "،الجريمة

 5.الجنائية كىي الجنكف، صغر السف، اإلكراه كحالة الضركرة

 يساؿ جنائيا إال الشخص الذي"ال  :وشخصية بمعنى أن   فإذا كانت المسؤكلية الجنائية
 أصميا فاعبل بصفتو الشخص يسأؿ الو "  6"،ارتكب الجريمة سواء بوصفو فاعبل ليا أو شريكا

 ويترتب عمى ذلؾ أفّ  7،"قانونا المجـر الفعؿ وقوع في دخؿ لنشاطو يكوف عما إال شريكا أو

 
 
 
 
 

                                                 
 مف ؽ ع ج. 01مكرر  60مكرر ك  60أنظر: المكاد مف   1
 مف ؽ ع ج. 59مكرر إلى  54أنظر: المكاد مف   2
 مف ؽ ع ج.  08مكرر  53إلى  53المكاد مف  أنظر:  3
 مف قانكف ؽ ع ج. 52المادة  أنظر:  4
 مف ؽ ع ج. 49، 48، 47المادة  أنظر:  5
و كالمعمكؿ ب 1992تعميؽ عمى قانكف العقكبات الفرنسي الجديد، الصادر سنة  سيد كامؿ، ) شريؼ(،أنظر:  6

 .  83، المرجع السابؽ، ص القسـ العاـ، 1994منذ أكؿ مارس 
المسؤولية الجنائية عمى أن و: " 1948الفقرة األكلى مف الدستكر اإليطالي الصادر عاـ  27أنظر: المادة   7

 .".شخصية
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 التي الجريمة عف الجنائية مسؤوليتو تقررت مف عمى إال بيا يحكـ ال وعميو شخصية "العقوبة
 "..ارتكبيا

و ال مسؤكلية بغير مساىمة جنائية سكاء كانت مساىمة أصمية فيتابع كنستنتج مف ذلؾ، أن  
 المتيـ عندئذ كفاعؿ أصمي، كقد تككف مساىمتو تبعية فيأخذ الجاني كصؼ الشريؾ في الجريمة.   

مرتكبو في الباب الثاني المعنكف ب " المساىمة الجنائيةكقد تناكؿ المشرع الجزائرم فكرة 
" قبؿ تعرضو لممسؤكلية الجنائية المساىموف في الجريمة" في الفصؿ األكؿ تحت عنكاف "الجرائـ

 التي جاءت في الفصؿ الثاني مف نفس الباب.

المشرع الجزائرم  ىك أف   ،كما يمكف أف نستشفو مف النصكص القانكنية في ىذا الصدد  
والشريؾ  -اشرة في تنفيذ ماديات الجريمةمف ساىـ مساىمة مب-مف الفاعؿ األصمي  اعتبر كؿ  

ذ الشريؾ لـ ينف   بالرغـ مف أف   مرتكبيف لمجريمة -ؾ بطرؽ غير مباشر في ارتكابيامف شار  -
 لؾ اعتبره المشرع مرتكبا لمجريمة.ماديات الجريمة حسب نمكذجيا القانكني كمع ذ

عمى الرغـ  لمجريمةفاعؿ حيث منحو النص صفة  ،لممحرضكنفس الشيء يقاؿ بالنسبة  
دكره عمى التأثير في إرادة شخص  ربؿ اقتص ،و لـ يساىـ مساىمة مباشرة في تنفيذ مادياتيامف أن  

 .خر راشد بطرؽ حددىا القانكف حصرا كدفعو إلى ارتكاب الجريمةآ

المشرع أقاـ المسؤكلية الجنائية عمى المحرض باعتباره فاعبل أصميا لجريمة نفذت  أم أف   
ف مو المسؤكلية الجنائية عف الجريمة حتىمادياتيا عف طريؽ الغير الذم يككف راشدا، بؿ كحم    كا 
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أليس في ذلؾ تطبيؽ لممسؤكلية الجنائية  1،المنفردة بإرادتو عميو المحرض امتناع بسبب تقع لـ
 في حاالت معينة كشركط معينة؟ 2ؿ الغيرعف فع

فمساىمتو ليس مساىمة مباشرة في تنفيذ  ،المعنكمبالنسبة لمفاعؿ يقاؿ كنفس الشيء 
عديـ األىمية الجنائية  فينا مساىمتو في الجريمة اقتصرت عمى حمؿ شخص ،ماديات الجريمة

، أال يعد الفاعؿ المعنكم مسئكال جنائيا عف جريمة 3ما كانت لتقع لكال ذلؾ عمى ارتكاب الجريمة
 نفذت مادياتيا عف طريؽ الغير؟ 

 كمترأسي لقكاد اإلعداـ بعقكبة قضيت التي ،ؽ ع ج مف 86 المادة نص مف خبلؿف
 مساسيـ نتيجة، .... كمنظمييا العصابات كمككني العصياف حركة كمديرم المسمحة العصابات

 
 
 
 
 

                                                 
 مف ؽ ع ج. 46، 41المادتيف  أنظر:  1
 سواء المسمح غير التجمير عمى مباشر تحريض كؿّ " تنص عمى أن و: مف ؽ ع ج، التي 100لمادةأنظر: ا  2

 سنة إلى شيريف مف بالحبس عميو يعاقب توزع أو تعمؽ مطبوعات أو بكتابات أو عمنا تمقى بخطب
 2000 مف وبغرامة أشير ستة إلى واحد شير مف الحبس العقوبة وتكوف .أثره حدوث عنو نتج إذا
 . العكسية الحالة في العقوبتيف ىاتيف بإحدى أو دج 5000 إلى

 إذا سنوات 05 إلى سنة مف بالحبس عميو يعاقب المسمح التجمير عمى الوسائؿ بنفس مباشر كّؿ تحريض
 10000 إلى 2000 مف وبغرامة سنة إلى أشير ثبلثة مف الحبس عقوبة وتكوف أثره حدوث عنو ننتج
 .العكسية." الحالة في العقوبتيف ىاتيف إحدى أو

 عمى القضاء إّما منو الغرض يكوف الذي االعتداء باإلعداـ يعاقب" :عمى أن و القانكف نفس مف 77 المادةأنظر:  
ما تغييره أو الحكـ نظاـ  ضد أو الدولة سمطة ضد السبلح حمؿ عمى السكاف أو المواطنيف تحريض وا 

ّما بعضا بعضيـ  الوطني.  التراب بوحدة المساس وا 

 .."تنفيذه محاولة أو االعتداء تنفيذ االعتداء حكـ في ويعتبر

  مف ؽ ع ج. 45أنظر: المادة  3
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 ألفراد المؤقت السجف عقكبة عمى تنص 87 كىي ليا البلحقة المادة نجد حيف في الدكلة بأمف
  .1القكاد غير العصابات

المسؤكلية أك  العصابات كمديرم القكاديحم ؿ ، الجزائرم المشرعأف   كىذا دليؿ عمى
أك أصحاب  الجرائـ التي نفذت ماديا بفعؿ أعضاء العصابة عف2 المساىمة المعنويةأصحاب 

شراؼ  يخضعكف لتكجيياتالمساىمة المادية باعتبار أن يـ    3.كالقكاد مف ىؤالء الرؤساءكا 

 
 
 
 
 

                                                 
 كما بعدىا.    26، ص المرجع السابؽ صورية، ) نواصر(،أنظر:   1
 كما بعدىا.    26، ص المرجع السابؽ صورية، ) نواصر(،أنظر:   2
 المخمة والتخريب التقتيؿ جناياتب:" المعنكف الرابع القسـ تحت جاءت كالتي مف ؽ ع ج،  86أنظر: المادة   3

 عصابات يترأس مف كؿ باإلعداـ يعاقب":أشد، كالتي تنص عمى أن و عقكبات كالتي تضمنت عمىبالدولة." 
 الجنايات إحدى بارتكاب الدولة بأمف اإلخبلؿ بقصد وذلؾ ما قيادة أو ميمة فييا يتولى أو مسمحة

 أو والخصوصية العمومية األمبلؾ تقسيـ أو اغتصاب بقصد أو 84 و 77 المادة في عمييا المنصوص
 أو تكوينيا  عمى عمموا أو تنظيميا أو عصابات بتكويف أو العصياف حركة مقاومة أو مياجمة بقصد

مدادىا بتزويدىا عمـ وعف عمدا قاموا أو تنظيميا  أرسموا أو الجريمة وأدوات والذخيرة واألسمحة بالمؤف وا 
 . ."العصابات قواد أو مديري مع أخرى طريقة بأية مخابرات أجروا أو مؤنا إلييا

 :يمي ما عمى مف ؽ ع ج، كالتي  تنص 87كانظر: المادة  

 كما" سنة 20 إلى 10 مف المؤقت بالسجف ميمة أو قيادة أية فييا يتولوف ال الذيف لعصابات أفراد يعاقب "
 107 المادة في عمييا المنصوص الجنايات مرتكب:يمي" ما عمى العقوبات قانوف مف 108 تنص

 ."الفاعؿ. عمى الرجوع حؽ ليا يكوف أف عمى الدولة وكذلؾ مدنية مسؤولية شخصيا مسئوؿ

 10 إلى 05 مف المؤقت بالسجف الموظؼ "يعاقب :أن و عمى مف ؽ ع ج، التي تنص 107كانظر: المادة  
 أو لمواطف الوطنية بالحقوؽ أو لمفرد الشخصية بالحرية سواء مارس أو تحكمي بعمؿ أمر إذا سنوات
 ." أكثر.
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 حسب النمكذج القانكني ماديةمساىمة المساىمة في الجريمة قد تككف  أف   ،كمنو نستنتج
مباشرة في تنفيذ ماديات الجريمة كيقـك بيا الفاعؿ الصمية األمساىمة بال كىنا يتعمؽ األمرليا 

 .األصمي

ماديات الجريمة حسب نمكذجيا القانكني، كتككف تنفيذ بأصمية مساىمة ال ال تتعمؽكقد 
  .، كيقكـ بيا الشريؾتبعية غير مباشرةمساىمة 

كفقا شريكا يككف المسئكؿ عف فعؿ الغير ال يككف فاعبل أصميا كال  الظاىر مف األمر أف  ك 
بيف فعؿ المسؤكؿ جنائيا عف فعؿ الغير كبيف النتيجة  صمة السببية، لعدـ كجكد ليذا المعنى

المحددة في قانكف قكاعد المساىمة الجنائية ما تضمنتو اإلجرامية المحققة ماديا بفعؿ الغير كفقا ل
 سكاء كانت أصمية أك تبعية.العقكبات 

، فبالرغـ مف انعداـ ف أو الشريؾ الحكميالتبعية بحكـ القانولكف ماذا عف المساىمة 
أو مكانا لبلجتماع  ممجأ وىو االعتياد عمى تقديـ مسكف أ-امي عبلقة السببية بيف نشاطو االجر 

 - 1نؼ مع عممو بسموكو االجراميالع واالشرار الذيف يمارسوف المصوصية أكثر مف لواحد أو أ
باعتبار أنيا أعماؿ الحقة عمى تحقؽ الجريمة كمع ذلؾ اعتبره القانكف  ،كبيف الجريمة التي كقعت

 . فيك ىنا أجنبي عف الجـر محؿ المتابعة شريكا بحكـ القانكف

لى حد ما ك يمكف القكؿ عميو،  ك    بالمعنى  حتى نككف أماـ مسؤكلية عف فعؿ الغيرأن و كا 
يتكسع المشرع في يجب أف  الظاىر كتككف ىذه المسؤكلية جزء ال يتجزأ مف مبدأ شخصية العقكبة 

 لمساىمةاأخذه باألسباب الحقيقية لمجريمة كمنو األخذ بفكرة الفاعؿ بالمعنى الكاسع كال يكتفي فقط ب

 
 
 
 
 

                                                 
 مف ؽ ع ج. 43لمادة اأنظر:  1
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كما ىك الشأف  ،لقانكنيفي تنفيذ ماديات الجريمة حسب نمكذجيا ا  1المباشرة أك التبعيةاألصمية 
   .فكرة الفاعؿ المعنكم كالمحرض بؿ كذىابو ألبعد مف ذلؾ بتبنيو لفكرة الشريؾ الحكميلفي تبنيو 

لفعؿ " تعني األخذ بعيف االعتبار ا شخصية العقوبةقاعدة "  إذا كانتكتبعا لذلؾ، 
ىك  ،المعنى الضيؽمفعؿ اإلجرامي الشخصي بالمدلوؿ القانوني لإّف ف 2،اإلجرامي الشخصي

الفعؿ المادم المككف لمجريمة، فالفاعؿ الرئيسي ىك الفاعؿ المادم أم منفذ مادياتيا حسب 
 .3النمكذج القانكني

شمؿ تيف لمفعؿ اإلجرامي الشخصي حسب نصوص القانوف، المعنى الواسعأّما 
 كؿ    -أم المساىمة مباشرة في تنفيذ الجريمة- باإلضافة إلى الفعؿ المادم بمعناه الضيؽ

 د ىذه األخيرة إلى أسبابيا الحقيقية،ر  ت ىـ أك تؤدم إلى ارتكاب الجريمة التياألفعاؿ التي تسا
أو  6طمب 5ولكف الشخص الذي خطط، أمر 4فحسب، فالفاعؿ الرئيسي ليس الفاعؿ المادي

 
 
 
 
 

                                                 
 .29المرجع السابؽ، ص  صورية، ) نواصر(،أنظر:   1

 .180إلى  104المرجع السابؽ، ص محمد زكي أحمد(، ، )عسكرأنظر: 
نظرية المسؤكلية الجنائية عف افعاؿ الغير في تطبيقيا عمى المؤسسة أبو حفص، )سيدي محمد(، أنظر:   2

ماجستير في قانكف األعماؿ، جامعة ، )مذكرة لنيؿ الجزائرية أك جرائـ االطكاؽ البيضاء
  كما بعدىا. 05تممساف، معيد القانكف كالعمـك اإلدارية، الجزائر، دت(، ص 

 كما بعدىا. 05المرجع السابؽ، ص أبو حفص، )سيدي محمد(، أنظر:   3
 .180إلى  104ص المرجع السابؽ، محمد زكي أحمد(، ، )عسكرأنظر: 

 مف ؽ ع ج. 41أنظر: المادة   4
 مف ؽ ع ج. 108، 107أنظر: المادة 5

 مف ؽ ع ج. 83أنظر: المادة   6



 في التشريع الجزائري المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير دفعالفصؿ الثاني:     الباب الثاني

  

317 

 

الفاعؿ  2،المحرض قانكف العقكبات جزائرم،  90، 88كحالة التمرد: المادة  1لـ يمنع
 ...إلخ.3المعنوي

مف قانكف العقكبات الجزائرم عمى  42فضبل عف حالة المساىمة التبعية حيث تنص المادة 
  .ىذا مف جية6في الجريمة  5، والشريؾ الحكمي4الفاعؿ غير المباشرىك  الشريؾ أف  

مثؿ  ىي في نفس الكقت تدابير أمفتكميمية البعض العقكبات ىناؾ مف جية أخرل، ك  
فميذه العقكبات صفة   7،، اإلشيار اإلجرامي لمعقكباتالمصادرة الجزئية لؤلمكاؿ، غمؽ المؤسسة

في مادة الغرامات ىناؾ عدة كأيضا  8،ز بيف البرمء كالجانيي  فبل تمكاقعية أكثر مف شخصية 
 . 9دفع الغرامات التضامف فيك العقكبةاستثناءات لمبدأ شخصية 

خر غير الفاعؿ المادم لمسؤكلية الجنائية عمى عاتؽ شخص آا أخرل تقر   انصكص ،وىناؾ
  10.الزناأصحاب الفنادؽ عمى الغرامات المقررة بصدد جريمة كما ىك الحاؿ عند 
إال لمفاعؿ ع ال تتكجو " فنية المشر  كؿّ عبارة " العقابية التي تتضمف النصكص  كىناؾ مف

التي احتكت عمييا النصكص العقابية يمكف القكؿ  مف خبلؿ ىذه اإلشارات، فدكف غيره المادم

 
 
 
 
 

                                                 
 مكرر مف ؽ ع ج. 441أنظر: المادة   1
 مف ؽ ع ج. 46، 41ا أنظر: لمادة  2
 مف ؽ ع ج. 45أنظر: المادة    3
 مف ؽ ع ج. 42أنظر: المادة    4
 مف ؽ ع ج. 43أنظر: المادة   5
 كما بعدىا. 05المرجع السابؽ، ص أبو حفص، )سيدي محمد(، أنظر:   6
 مف ؽ ع ج. 43أنظر: المادة   7
 مف ؽ ع ج.  09أنظر: المادة   8
 كما بعدىا. 05المرجع السابؽ، ص أبو حفص، )سيدي محمد(، أنظر:   9

 مف ؽ ع ج. 451المادة أنظر:   10
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 عمى قانكف العقكبات الجزائرم جديدباألمر  ليسالجنائية عف فعؿ الغير مسؤكلية المبدأ قرار إ بأف  
  .1بؿ ىك جزء مف أجزائو

إلجرامي لفعؿ اا االعتبار" تعني األخذ بعيف  شخصية العقوبةقاعدة " كتبعا لذلؾ 
كىذا ما  ،ىك معمكؿ بو في القضاء الجزائرم أكسع مما لكالدم الشخصي كىذا األخير يتضمف

تعتمد عمى فكرة النظريات الفقيية التي ال  مضمكفالنصكص القانكنية ك مف  تنباطويمكف اس
  .2ة عف أفعاؿ الغيركجكد المسؤكلية الجنائيتفسير نظرية لفاعؿ المادم في ا

يعاقب مف أجؿ الفعؿ الشخصي كلكف لـ ينص صراحة عمى  ،الجزائرم قانكف العقكباتف
 المشرع أطمؽ عبارة "مرتكبو الجريمة" أفّ  كتدعـ ىذه الفكرة ،الفاعؿ ىك المحقؽ لمركف المادم أف  

عمى المساىمكف فييا، سكاء كفاعميف أصمييف ) منفذ األفعاؿ التي تدخؿ في تككيف الجريمة أك 
  الشركاء أك مف ىـ في حكـ الشريؾ. المحرض، أك الفاعؿ المعنكم(، أك

يككف محبل لممساءلة الجزائية في التشريع الجزائرم أشخاصا لـ تكف ليـ  كعميو يمكف أف  
 ىك ما أشارت إليو بعض النصكصك  الذم حقؽ بفعؿ غيرىـ المتابعة محؿ الجـرمع مادية  صمة
  .عقابية في قكانيف خاصةال

مبدأ "  ا مفجزءقد تككف المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في تقديرنا  كما يؤكد عمى أف  
 أماـ القاضيتبقي الباب مفتكحا  بطريقة باطنية وع عبر عنالمشر   " ىك أف  شخصية العقوبة

بعض  ، خاصة كأف  الذم يصادفوالقضائي باإلشكاؿ ظركؼ المحيطة ىذا المبدأ كفقا لملتطكيع 

 
 
 
 
 

                                                 
 كما بعدىا. 05المرجع السابؽ، ص أبو حفص، )سيدي محمد(، أنظر:   1

 .180إلى  104المرجع السابؽ، ص )محمد زكي أحمد(، ، عسكرأنظر: 
 كما بعدىا. 05المرجع السابؽ، ص أبو حفص، )سيدي محمد(، أنظر:   2
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الجريمة باقتراؼ صمة مف لو  كؿ  اتبعت المنيج نفسو حتى تقيـ المسؤكلية عمى  قكانيف المكممةال
  .1سكاء مف قريب أك مف بعيد

عمى شخصية العقكبة  1946 الفرنسي الدستكر مشركعأكد ت المادة العاشرة مف كبالمقابؿ 
 الثكرة إعبلف مف 02 المادة في الجريمة شخصية المشرع عمى ونص  ،لو تعريؼ إعطاء دكف

 مرحمة ،العقكبة لمرحمتي العقكبة شخصية، التي تدؿ تضمف 21/01/1790في الصادر الفرنسية
  .2ىاتنفيذكقيعيا كمرحمة ت

أم نص يشير  1810ة سنكلـ يتضمف قانكف العقكبات الفرنسي القديـ الصادر ىذا 
 03 المادة في كردفي حيف  3شخصية العقكبة أك شخصية المسؤكلية الجنائية، مبدأصراحة إلى 

يفيد شمكؿ شخصية  الشخصية مفيـك عف تعبيرا 1978 الفرنسي العقكبات قانكف مشركع مف
  .معا العقكبة مرحمتيلالعقكبة 

الصادر سنة المشرع الفرنسي عمى تأكيد المبدأ في قانكف العقكبات في األخير حرص ك 
كالتي جاءت في صدر  1-121فنص في المادة ، 1994كالمعمكؿ بو منذ أكؿ مارس  1992

 
 
 
 
 

                                                 
 كما بعدىا. 05المرجع السابؽ، ص أبو حفص، )سيدي محمد(، أنظر:  1

 المذنب عقوبة فإفّ  ثمة مفبقكلو:"  21/01/1790في الصادر الفرنسية الثكرة إعبلف مف 02 المادةتضمنت   2
 ."أسرتو. عمى عار أي تجمب ال

 . 126المرجع لسابؽ، ص طو، )محمود أحمد(،أنظر:  

 .180إلى  104المرجع السابؽ، ص )محمد زكي أحمد(، ، عسكرأنظر: 
كالمعمكؿ بو  1992تعميؽ عمى قانكف العقكبات الفرنسي الجديد، الصادر سنة  كامؿ، ) شريؼ سيد(،أنظر:   3

 .83المرجع السابؽ، ص  ،القسـ العاـ، 1994منذ أكؿ مارس 
 .180إلى  104المرجع السابؽ، ص  (،أحمد محمد زكي) ،عسكرأنظر: 
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" ال يسأؿ أحد جنائيا إال عمى عممو و: النصكص المتعمقة بالمسؤكلية الجنائية، عمى أن  
 .".الشخصي

ال مجاؿ لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، فبعكس  وىذا النص حسب البعض أن  كيفيد  
إال عمى الشخص الذم ارتكب الجريمة  -أك التدبير -المسؤكلية المدنية، ال يمكف أف تكقع العقكبة

ال يعني بالضركرة مبدأ شخصية المسؤكلية الجنائية  كمف المقرر أف   1أك ساىـ في ارتكابيا،
 شخصية العقكبة. 

 القرآنية عمى  اآلياتفقد أكد  اهلل عز كجؿ  في العديد مف  اإلسبلمية لمشريعة كبالنسبة 

مف أف  الظاىر مف اآليات  بالرغـ ،معا العقكبة مرحمتي إلى كبامتدادىامبدأ شخصية العقكبة 
 وال أجرمنا عما تسألوف ال قؿ " تعالى ، لقكلو العقكبة دكف القرآنية أن يا تكتفي بشخصية المسؤكلية

أف  معناىا أكسع لشمكليا  إال 2"أخرى وزر وزارة تزر وال" كجؿ عز كقكلو  "تعمموف عما نسأؿ
 ال يأخذ المرء، فضبل عف قكؿ رسكؿ اهلل محمد عميو الصبلة كالسبلـ " عمى شخصية التنفيذ
 .".بجريرة أبيو وال أخيو

عطائيما المسؤكلية كشخصية العقكبة شخصية بيف الفقياء خمطقابؿ مكبال   .مترادؼ معنى كا 

فبل  لمفيكـ شخصية العقكبة، كبخصكص القضاء الفرنسي القضاءكفي ما يتعمؽ بتحديد 
 في تبحث كانت لذلؾ تصدت التي كاألحكاـ ،العقكبة شخصية مفيـكتحدد  عديدة أحكاماتكجد 
العقكبة يقتصر عمى  تابعيو، كاعتبرت معنى شخصية أفعاؿ عف المنشأة رئيس مسؤكلية مدل
 .3بالعقكبة القضاء مرحمة

 
 
 
 
 

                                                 
كالمعمكؿ بو  1992تعميؽ عمى قانكف العقكبات الفرنسي الجديد، الصادر سنة  كامؿ، ) شريؼ سيد(،أنظر:   1

 .85، 83، المرجع السابؽ، ص القسـ العاـ، 1994منذ أكؿ مارس 
 مف سكرة فاطر. 18اآلية    2
 .133، 131المرجع السابؽ، ص  طو، )محمود أحمد(،أنظر:   3
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 المسؤكلية أف   صراحة فيوت أقر  العميا لممحكمة قديـ قرار ىناؾ ،الجزائري لمقضاء كبالنسبة
 فعؿ عف جزائية مسؤكلية تككف أف مستبعدا شخصية جزائية مسؤكلية ىي الحاؿ قضية في الجزائية
 المتبكعيف الجنايات محكمة إلى أحالت االتياـ غرفة أف   القضية في فثبت ،الخصكص بيذا الغير

 لمضياع الدكلة أمكاؿ ترؾ جريمة في ساىمكا يـأن   قرارىا تسبيب في القكؿ مكتفية المتيميف
 التي االختبلس جريمة عف مسؤكلية كىي الكظيفية بالتزاماتيـ قياميـ بعدـ مكظفيف بصفتيـ
 في عميو كالمعاقب المنصكص الفعؿ ،بقسنطينة الكطني البنؾ ككالة عف المسئكؿ التابع ارتكبيا
 دكف الكظيفية بالتزامات اإلخبلؿ عف الناتجة المينية المسؤكلية عمى اعتمادا ج، ع ؽ 422 المادة
 بذلؾ رتفقص   المتبكعيف، حؽ في الغير أجؿ مف الجزائية المسؤكلية لقياـ العمد عنصر إثبات
 رىا.قرا تسبيب في االتياـ غرفة

 كال كحده، المختمس حؽ في قائمة شخصية مسؤولية ىي ىنا الجزائية فالمسؤكلية ، كعميو 
 الجريمة عناصر الميني الخطأ تضمف إذا إال المينية بالمسؤكلية يأخذ أف الجزائي لمقاضي يجكز

 مف كؿ يعاقب "تنص التي ع ؽ 422 ـ أساس عمى المتيميف إحالة تـ الحاؿ قضية كفي الجزائية
 القصد عنصر الجريمة ىذه فتشترط  "...الدولة أمواؿ التبديد أو التمؼ أو لمضياع عمدا ترؾ

 المتيميف طرؼ مف المرتكبة األفعاؿ كعميو الحاؿ، قضية في يكجد ال الذم العنصر كىك الرتكابيا
 يجعؿ مما جزائي كصؼ أم ليا  يكف كلـ ،المذككرة المادة في عمييا المنصكص الجريمة تشكؿ ال

 .1نقضو فيتعيف قانكني أساس دكف فيو المطعكف القرار
 مدلوؿ العقوبة: -

ذاك   فمكي ،العقوبة ىك محميا أف   لنا لتبيف العقوبة لشخصية السابؽ المفيـك إلى نظرنا ما ا 
 كأال الجريمة في دكرا يمارس لـ مف ضد العقكبة تصدر أال يجب العقكبات شخصية مبدأ يطبؽ
 .عميو المحكـك غير بكاسطة تنفذ

                                                                                                                                              

 .180إلى  104المرجع السابؽ، ص  (،أحمد )محمد زكي ،عسكرأنظر: 
، المجمة القضائية، عف قسـ الكثائؽ 152292، رقـ 23/04/1997بتاريخ أنظر: قرار المحكمة العميا،   1

 .173، 172، 171ص 1999لممحكمة العميا، العدد الثاني، السنة 



 في التشريع الجزائري المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير دفعالفصؿ الثاني:     الباب الثاني

  

322 

 

 الضيؽ معناىا بيا نقصد كنا إذا كما ،العقوبة بكممة المقصكد تكضيحد لنا مف ىنا الب  ك 
ما ل المشتمؿ الكاسعالمعنى  أـ1 " ،جريمة ارتكابو بسبب الجاني يمحؽ ألـ " ياأنّ  يعني كالذم

 شخصية بمبدأ الجنائية التدابير تقيد مدلكما  ،كتدابير عقكبة مف الجنائي الجزاءنعني بو 
 .العقكبات

جزاء باعتبارىا  ،العقكبة شخصية مبدأل تخضع الشخصية التدابير أفّ  عمى الفقياء يجمع
لديو يتمثؿ في مجمكعة مف اإلجراءات التي يقررىا القانكف كيكقعيا القاضي عمى مف تثبت  اجنائي

ف  ،مقضاء عمييال مف أجؿ 2اإلجرامية الخطكرة غير بشكؿ أثره بسط فالتدبير االحترازم شخصي كا 
 العقكبات قانكف فيىامة قيمة قانكنية بالمبدأ فيحظى ىذا ، 3مباشر إلى أسرة مف يخضع لو

  .4لمتدابيرالنفع  ظيفةكك  لمعقكبةكظيفة الردع لتحقيقو ، االجتماعي الدفاع قانكف في أك الكبلسيكي

 ،العقكبات شخصية بمبدأ 5العينية التدابير تقيد مدل حكؿ بينيـ فيماتفاكت الفقو كبالمقابؿ 
البد  خطرة أشياء عمىلكركدىا  الشخصية مبدأل العينية التدابيرخضكع  عدـ إلىذىب البعض ف

 لحماية ،مالكيا نية حسفاألخذ بعيف االعتبار  دكف األنشطة تمؾ كبإغبلؽمصادرتيا مف 
قر  اتجاه آخر عدـ تقيد ىذا النكع مف التدابير لمبدأ في حيف أ مخاطر،ال جميع مف المجتمع

 6نظاـ العاـ.حماية لمشخصية العقكبة شرط عدـ إطبلؽ ذلؾ الحكـ بؿ يككف عمى سبيؿ االستثناء 
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 العقوبة شخصية مبدأ تعريؼالفقرة الثانية: 

 عمى الكقكؼ مف البد اصطبلحا بدقة كتحديده مبدأ شخصية العقكبة ضبط لنا يمكف حتى
 غير بواسطة العقوبة تنفيذ عدـ "ىك العقكبة شخصية لمبدأ المغكم المعنى، فالمغكم معناه

المرحمة  كال يشمؿ العقكبة تنفيذ مرحمة فقطيتضمف  العقكبة شخصية مصطمحك  ،"عميو المحكـو
 دكف المسؤكلية لشخصية انتياكا يمثؿ الذنب غير عمى العقكبة تكقيع كيستتبع ذلؾ أف  التي قبمو 

 المحكـك شخص عمى العقكبة تنفيذ اقتصر متى العقكبة لشخصية انتياكا بالضركرة يمثؿ أف
 1عميو.

 مرتكب غير عمى العقوبة توقيع عدـ "في المسؤكلية شخصية لمبدأ غكممال المعنى يتمثؿ  
 نطاؽ منيما لكؿ   مختمفاف، معنياف العقكبة كشخصية المسؤكلية شخصية مف مكؿ  ف ،"الجريمة
 تبدأ كالتي التنفيذ بمرحمة تتعمؽ كالثانية العقكبة تكقيع بمرحمة تتعمؽ فاألكلى اآلخر، عف يختمؼ
 .2الفرنسي الفقو مف جانب إليو ذىب ما كىك بالعقكبة القضاء بعد

 عدـالمتضمف   -بمعناىا الكاسع -المعنى المغكم لمبدأ شخصية العقكبة بالرغـ مف أف  
 خبلؿ مف العدالة، مف جانب تحقيؽ في يمعب دكرا ،عميو المحكـو غير بواسطة العقوبة تنفيذ

 تنفيذ مرحمة في الشخصية تحقيؽ أم عمييـ المحكـك غير إلى امتداد التنفيذ دكف الحيمكلة
مف غير المتصكر أف تؤدم العقكبة ف ،منو العقكبة، إال أن و يبقى قاصرا عف تحقيؽ الغاية

عف قصكره فضبل  ،وأفعال عف مسؤكال باعتباره الذنب مرتكب عمى قانكنا تكقع أغراضيا، إذا لـ
، ىذا كقد يؤدم تطبيؽ الخطريف األشخاص عمى المطبقة لئلجراءات الكقائية الكظيفةاتجاه تحقيؽ 

  3.المبدأ بمعناه المغكم إلى شعكر الفرد بأن و ميدد بعقكبة عف جريمة ارتكبيا غيره
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 إلييا المتكصؿ النتيجة في كالقضاء الفقو لدل الغالب لبلتجاه تأييدنا إلى سبؽ مما ننتيي
 الجريمة في ساىـ الذم المذنب الشخص ىك العقكبة محؿ الشخص يككف أف اشتراط في كالمتمثمة
 العقوبة شخصية لمبدأ تحقيقا بيا المحكـك العقكبة عميو كتنفذ ،المسؤولية شخصية لمبدأ تحقيقا
 العقاب قصر الذم يعني" العقكبة شخصية مبدأ مدلكؿ تحت كذلؾ العقكبة مرحمتي بيف الجمع أم
  ."1عميو الموقع العقاب تنفيذ وحده تحممو مع الجريمة في ساىـ مف عمى

 الفرع الثاني 

 المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير بيف مبدأ شخصية العقوبة واالستثناء عميو

نازع الفقو اتجاىيف إزاء تقييمو لمسياستيف التشريعية كالقضائية المتعمقتيف بالمسؤكلية 
 2.العقكبة مف حيث مدل تطابقيا أك تعارضيا مع مبدأ شخصيةالجنائية عف فعؿ الغير 

سنتناكؿ في ىذا الفرع  المسؤكلية الجنائية في ضكء مبدأ شخصية العقكبة) الفقرة األكلى(، 
شخصية العقكبة ) الفقرة الثانية(، فيبقى لنا في األخير عرض المسؤكلية الجنائية كاستثناء لمبدأ 
 .تقديرنا لممسألة في ) الفقرة الثالثة(

 مبدأ شخصية العقوبةالمسؤولية الجنائية في ضوء الفقرة األولى: 

حاالت المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير لمبدأ عدـ انتياؾ  مف الفقو ل جانبآر   
 نائية عف فعؿ الغير ليس سكل حاالتما يقاؿ عنو تطبيؽ لممسؤكلية الج أف  ك  3شخصية العقوبات،

تقيـ المسؤكلية يا ، ألن  4الشخصية كالتي ال تمثؿ خركجا عمى القكاعد العامة الجزائية لممسؤكلية
 المحرريفرئيس التحرير بمراقبة نشاط  مثبل عمى أساس سمكؾ كخطأ شخصيف، فالقانكف يمـز

بامتناعو ركنيا المادم  كارتكب جريمة5فإذا أخؿ بيذا االلتزاـ كلـ يقـ بالرقابة المكمؼ بيا ،بالجريدة
                                                                                                                                              

 .180إلى  104المرجع السابؽ، ص (، ) محمد زكي أحمد، عسكر أنظر:
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 الذم اكتنؼ ىذه الحالة، كالغمكض 1ا القصد أك الخطأ العمدمىك االمتناع ك الركف المعنكم إم  
كدفع البعض إلى القكؿ بانتياؾ مبدأ شخصية العقكبة إال الفتراض القصد الجنائي في حؽ  حسبيـ

المتيـ يستطيع إثبات عكس ذلؾ بأم سبب مف  رئيس التحرير، لتسييؿ عممية اإلثبات أم أف  
 كي يفمت مف العقاب. ىماؿ في جانبوكجكاز إثبات انتفاء اإل2،األسباب النافية لؤلىمية كاإلثـ

ىناؾ اختبلؼ في محؿ االفتراض  أصحاب ىذا الرأم عمى النقد الذم مضمكنو أف   كقد رد   
نفيو ىك  فما يجكز نفيو ىك اإلىماؿ كما ال يجكز ،القابؿ إلثبات عكسو عف محؿ اإلدانة الجنائية

المسؤكلية الجنائية لرئيس  مف خبلؿ قكليـ بأف   ،جرائـ عمديةككف ال العمد كالعقاب في حالة
إىماؿ  أم أف   3،نظرية القصد االحتماليالتحرير عف أفعاؿ تابعيو  تؤسس في ىذه الحالة عمى 

رئيس التحرير في قراءة ما سينشر في الجريدة يفيد تكقعو ليذه الجريمة كاستكاء حدكثيا لديو مف 
 .القصد االحتماليعدمو كبالتالي يعتبر آثما كفقا لنظرية 

ف كانت في ذه النظرية ال تقضي عمى كحدة الجريمة فمكؿ  مف التابع كالمتبكع جريمتو كا 
تتألؼ مف ركف مادم  ،ىناؾ رابطة السببية التي تربط بينيما كالجريمة التي يرتكبيا المتبكع مركبة

يقكـ عمى أكثر مف كاقعة فتختمؼ عف الجريمة التي يرتكبيا التابع كالتي تككف بسيطة ركنيا 
كال تنبني عمى ىذا السبب كحده بؿ تقـك عمى أسباب أخرل تتعمؽ   4المادم يقـك عمى كاقعة كاحدة

 
 
 
 
 

                                                 
 .88ص  المرجع السابؽ، رمضاف، )مدحت(،أنظر:  1
مف ىؤالء الفقياء محمكد مصطفى بقكلو " كىذا االفتراض يعد غريبا عف القانكف الجنائي ككاف يمكف اعتباره  2

 ضد الشخصية لكال أف القانكف أجاز إثبات عكس ذلؾ االفتراض .....".
 . 471المرجع السابؽ، ص  طو، )محمود أحمد(،أنظر:  

 و مكريؿ.ىذا ما ذىب إليو الفقي 3
 .473المرجع السابؽ، ص  طو، )محمود أحمد(،أنظر:  

ىذا االتجاه يتفؽ مع كالنصكص الكاردة بمشركعات قانكف العقكبات الفرنسي التي أكضحت أف المسؤكلية  4
 المتبكع مسؤكلية تتفؽ كاألحكاـ العامة لمقانكف الجنائي بحيث يتعيف أف يتكفر فييا العمد أك الخطأ،

 . 72المرجع السابؽ، ص ، )مدحت(،رمضافأنظر:  
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بدفع مسؤكليتو بسبب  كلذلؾ فإف  رئيس التحرير لو الحؽ ،بإدراؾ الفاعؿ كحريتو في االختيار
 حالة الضركرة أك اإلكراه المعنكم. ،الجنكف

 المسؤولية الجنائية كاستثناء لمبدأ شخصية العقوبةة: الثانيالفقرة 

حاالت المسؤولية الجنائية عف  انتياؾ يرل بعض الفقو في السياستيف القانكنية كالقضائية
خاصة في عنصره المتعمؽ بشخصية تكقيع الجزاء الجنائي،  1،فعؿ الغير لمبدأ شخصية العقوبة

أن و في  ، فإذا اعتمدنا عمى نفس المثاؿ السابؽ  فيمكف القكؿ حسب ىذا االتجاه لمجافاتيما لمعدالة
و قد يككف ألن   ،يككف رئيس التحرير رجؿ مسخر ليس لديو أم دكر في الجريمةغالب األحياف 

مسؤكلية العامة لممع قكاعد تتعارض ىذه المسؤكلية ة، كأيضا غير مسئكؿ عف النشر بصفة أساسي
باإلكراه أك حسف النية كأسباب نافية لممسؤكلية الجنائية في اعتدادىا كذلؾ لعدـ العادية الجنائية 

 .الجرائـ العمدية
رئيس التحرير يسأؿ قد  حسبيـ،ف ،الشخص عف جريمة غير التي ارتكبيا كأيضا لمسائمة 

 كما 2الثابت في حقو ال يتعدل جريمة غير عمدية، جريمة عمدية، في حيف أف  عف في الكاقع 
 .في المثاؿ السابؽ لرئيس التحرير يمثمو ذلؾ مف شدة العقكبات في حؽ

 رأيينا الخاصالفقرة الثالثة: 

بطريقة المصادرة الخاصة كفي تقديرنا أف  مالؾ الشيء السيئ النية الذم يتحمؿ عقكبة 
ية العقكبة إلخبللو بأحد تشكؿ انتياكا لمبدأ شخصغير مباشر عكضا عف المحككـ عميو، 

       3.أال كىك شخصية التنفيذ شخصية العقكبة مبدأعنصرم 
، ففي تقديرنا ىذه الحالة فييا عقكبة إغبلؽ المؤسسة في التشريع الجزائرمكأم ا بخصكص 

لمغير حسف ألف  المشرع الجزائرم لـ يقدـ الحماية القانكنية  مع مبدأ شخصية العقكبة، تعارض
 
 
 
 
 

                                                 
 .467، المرجع السابؽ، ص  طو، )محمود أحمد(أنظر:  1

 .124، المرجع السابؽ، ص مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(أنظر:    2
 .98ك 97، المرجع السابؽ، ص أنظر: مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(  3
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المحاؿ في مجاؿ  عقوبة الغمؽدفع بالمشرع الفرنسي إلى إلغاء  الذم ، ولربما ىو األمرالنية
كاستبداليا ببيع المحؿ التجارم في المزاد العمني كالحكـ بعدـ أىمية الشخصية لمجاني  التجارية

 1لممارسة المينة.

سنة(، المتعمقة بشد حزاـ  18القاصر) األقؿ مف  مخالفات يبقى مسؤكال جنائيا عف السائؽك 
وىو في تقديرنا  بدفع الغرامات المفروضة قانونا بدال عنيـإلزامو قانونا مف خبلؿ األماف 

وىي حاالت يمكف الدفع بعدـ دستوريتيا لتعارضيا مع مبدأ  مخالؼ لمبدأ شخصية العقوبة
  .شخصية العقوبة

المنظمة لممسؤكلية الجزائية لممسير عف  مكرر مف ؽ ع ج 119ا بخصكص المادة أم  
غير  ىاأماـ المجمس الدستكرم العتبار  حسب رأينا أن و ال يمكف الدفعف، جريمة اإلىماؿ الكاضح 

 يتجسد في اإلىماؿ 3ىو مف قبيؿ الخطأ الشخصير خطأ المسي  ف 2،مشكبة بعيب عدـ الدستكرية
بكاجبات  واميقالتنصؿ مف ىذه المسؤكلية إذا أثبت  النتيجة كلـ يقبؿ بيا، كيمكف لو لـ يردرغـ أن و 
 .الخطأ عنو النتفاءكمع ذلؾ ارتكبت المخالفة  الرقابة

، عند نسبة وفي الحالة التي قرر فييا المشرع الجزائري مسؤولية جنائية عف فعؿ الغير
 07/ 88مف القانكف - 36ارتكاب المخالفات المنصكص عمييا في الفقرة األكلى مف المادة 

مف طرؼ العماؿ بتياكنيـ أك عدـ مباالتيـ  ماديا -المتعمؽ بالكقاية الصحية كاألمف كطب العمؿ
الفات بدال ، فيتحم ؿ المسير المسؤكلية الجزائية كالعقكبة عف ىذه المخ بقكاعد الصحة كالسبلمة

احتراـ العماؿ لقكاعد السبلمة الصحية المنصكص عمييا في النظاـ  بفرضألن و لـ يقـ   4عنيـ

 
 
 
 
 

                                                 
 .367المرجع السابؽ، ص  اليمشري، ) محمود عثماف(،أنظر:   1
 .157، المرجع السابؽ، ص سالـ، )رحاب عمر محمد محمد(أنظر:  2
 .97المرجع السابؽ، ص الشوا، )محمد سامي( ، أنظر:  3

، 1988سنة  04،ج.ر، عدد 1988/ 26المؤرخ في  88/07مف القانكف  36أنظر: الفقرة الثانية مف المادة   4
 .كطب العمؿ المتعمؽ بالكقاية الصحية كاألمف
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الداخمي أك أن و لـ يقـ بمعاقبتيـ بما يردع تكرارىـ لممخالفة، فإف  ىذه المادة في تقديرنا ال تشكؿ 
 . خطأ الشخصيالخركجا عف مبدأ شخصية العقكبة لقياـ مسؤكلية المسير ىنا دائما عمى 

مف قانكف  263، 113كقد اعتبر المجمس الدستكرم الفرنسي فيما يتعمؽ بأحكاـ المادة 
، التي تضمنت قياـ مسؤكلية رؤساء المنشآت 1976كانكف األكؿ لسنة 16العمؿ المؤرخ في 

كالمديريف كالككاالت كالتابعيف المخالفيف لؤلحكاـ المتعمقة بصحة كأمف العامميف كالمكائح اإلدارية 
ة لكي تقـك صراحة عند رئيس المنشأ الخطأ الشخصيالصادرة تنفيذا ليا، كالتي فاشترطت تكافر 

مسؤكليتو بعد أف كاف النص القديـ ال يشترط تكافر الخطأ الشخصي بشكؿ صريح كاكتفى بعبارة " 
أّنيا ال تشكؿ مساسا بأي مبدأ مطبؽ في المواد الجزائية وال تمثؿ إىدارا ب" الذيف خالفكا...."، 

 .1وريةلحقوؽ الدفاع المقررة في المبادئ االساسية المعترؼ بيا في قوانيف الجمي

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
، المنشكر في مجمة 2/12/1976الصادر بتاريخ   Conseil Constitutionnelالدستكرم  قرار المجمس   1

Droit Social1977الجزء الثالث. 126، ص ، 
 .36، 1990المرجع السابؽ،  صالح، ) نائؿ عبدالرحماف(،نقبل عف 
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 الثاني المطمب

 والمسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير الدستوري بيف مبدأ األصؿ في اإلنساف البراءة التعارض

بحماية  تحظىمف المبادئ القانكنية التي  األصؿ في اإلنساف ىو البراءةمبدأ إف    
مف التعديؿ الدستكرم المؤرخ في  56، حيث نص عميو المؤسس الدستكرم في المادة 1دستكرية

 ، ضمف الفصؿ الرابع المتعمؽ بالحقكؽ كالحريات. 2016مارس سنة  06

فاإلنساف حر ماداـ أن و ال  كمضمكف ىذا المبدأ كىك أف  األصؿ في األشياء ىك اإلباحة،
كمف  ،بسيطة قابمة إلثبات عكسيا مف جية قانونية قرينةيترتب عميو ك 2قانكنية، بأم قاعدة يمس

كليس عمى  االتياـعمى عاتؽ جية عكس ىذه القرينة ثبات المشرع عبء إكضع  ،جية أخرل
 .كاىؿ المتيـ

المسؤكلية الجنائية عف فعؿ ىك أف   في الفقو كالقضاء، سبؽ أف تطرقنا إلى أف  الراجحك 
 محؿ االفتراض ىو الخطأأم أف   ،إسقاطو ليسك  الجنائيافتراض الخطأ الغير تقكـ عمى أساس 

 الجنائي دكف غيره مف عناصر الركف المعنكم األخرل كاألىمية الجنائية كاإلرادة الحرة.

فممعرفة مدل تعارض المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير مع المبدأ الدستكرم المتضمف   
(، افتراض الخطأ )الفرع األكؿ، البد لنا مف التعرض  لصكر "أصؿ في اإلنساف ىو البراءة  أفّ "
 . (الفرع الثاني)  حدكدهك 

 

 
 
 
 
 

                                                 
عمى أن و:"  كؿ  شخص يعتبر بريئا  ،2016سنة مارس  06المؤرخ في مف التعديؿ الدستكرم  56تنص المادة   1

حتى تثبت جية قضائية نظامية إدانتو ، في إطار محاكمة عادلة تؤمف لو الضمانات البلزمة لمدفاع عف 
 نفسو.".

 كما بعدىا. 134المرجع السابؽ، ص  طو، )محمود أحمد(،أنظر:   2
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 الفرع األوؿ

 صور افتراض الخطأ في المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير  

افتراض  فيالجنائي في المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير  الخطأتتمثؿ صكر افتراض  
     افتراض الخطأ كقاعدة موضوعية) الفقرة الثانية(.ك)الفقرة األكلى(،  الخطأ كقاعدة إثبات

 افتراض الخطأ كقاعدة إثبات الفقرة األولى: 

تخفيؼ عبء  ىك 1كقاعدة إثباتالقرينة ىذه  " دكر،قانونية قرينة إثباتالخطأ المفترض "
الشركط لتحقؽ مف المقاضي سكل كليس اإلثبات الذم يككف معرقبل لسير الدعكل العمكمية، 

في ال يمكف ذلؾ ك  يمكف إقامة التدليؿ عمى خبلفيا يابعض منالفي  ،إلعماؿ القرينةة البلزم
  2.نقؿ عبء اإلثبات مف عمى عاتؽ االتياـ إلى عاتؽ الدفاعفيتـ خر، اآلبعض ال

يتيح القانكف إقامة إلى قرائف بسيطة  قوتيا في اإلثباتالقرائف القانكنية مف حيث كتقسـ 
 إثبات ما يخالفيا.عندما ال يسمح المشرع ب ،قاطعةالدليؿ عمى مخالفتيا كأخرل 

ذا كاف المشرع ىك الذم يفترض الخطأ ك   ك بسيطة ه قرينة إثبات قانكنية قاطعة أكعد  ا 
فإف  المشرع إم ا يفترض الصكرة العمدية، فيعفي  ،كطالما لمخطأ صكرتاف عمدية كغير عمدية

الخطأ غير ضاء مف إقامة الدليؿ عميو فيسمى الخطأ العمدم المفترض أك أن و يفترض الق
 .3، فيعفي الجية المكمفة بإثباتو مف إقامة الدليؿ فيسمى الخطأ غير العمدم المفترضالعمدم

 
 
 
 
 

                                                 

 .129المرجع السابؽ، ص  الييتي، )محمد حماد مرىج(،أنظر:   1 
 .128، 127المرجع السابؽ، ص  وزير، ) عبد العظيـ مرسي(،أنظر:    2
 إثبات الركف المعنويقد يككف القضاء مصدرىا في األحكاؿ التي يمجا إلييا في  كقرينة إثباتكالخطأ المفترض  3

  "." قرينة إثبات قضائية.في الجرائـ التي تقتضي طبيعتيا ذلؾ كيككف عندئذ الخطأ المفترض 

 .131ك130المرجع السابؽ، ص  الييتي، )محمد حماد مرىج(،أنظر: 
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الفرؽ بينيما إذا كبالمقابؿ يككف عمد كالخطأ غير العمدم، القاطع لمفتراض االفرؽ بيف كال 
افتراض عف ، أم ا نفي تكافر عناصرهافتراض العمد عند المتيـ فيتحتـ عمى كاف افتراضا بسيطا، 
الخطأ تصكر كال يمكف أم صكرة مف الصكر، في ه أيضا نفي عناصر فعميو الخطأ غير العمدم 
  1 قطعية.قرينة كالمفترض القضائي 

 موضوعيةافتراض الخطأ كقاعدة الفقرة الثانية: 

قد يمس الخطأ المفترض القاعدة القانكنية التي تقكـ عمييا المسؤكلية الجنائية، كال يعني  
باالستناد إلى قكم االحتماالت المتصكرة أفالمشرع اختار  2ىذه الجرائـ مف الركف المعنكم،تجرد 

  .القانكنية مف خبلؿ صياغة القاعدة بصمة ضروريةىذه األخيرة يربط بينو كبيف ف، كاقعة معينة

قاعدة عامة بصرؼ النظر عف يضع  ،قرينة كقاعدة موضوعيةفعند صياغة المشرع لم
أحد مبررات لقاعدة  ، فتعدعكسياإثبات إمكانية ستبعد كي المتعمقة بشخص المتيـ،االعتبارات 

المشرع يعاقب ف، كتسيـ في اإلثبات العاـ المجرد الذم يقكـ عميو حكـ القانكفتمتحـ بحكـ القانكف 
  .بالضركرةالمرتبطة بيا الكاقعة األخرل التثبت مف حدكث دكف المؤكدة عمى الكاقعة 

عمى الصمة بيف كقكع النشاط المعاقب عميو كالصمة النفسية التي وينبني ىذا االفتراض، 
ليس الفاعؿ ك لدل ارتكاب الفعؿ أك االمتناع افترض الخطأ  ثبتتربط بيف النشاط كمرتكبو، فإذا 

تتعمؽ سباب مسؤكليتو ألفاعؿ دفع ك لممف افتراض القانكف  اأمر ، باعتباره عدـ خطئوإثبات أن و لو 
جرائـ اإلطار يندرج معنى الىذا داخؿ ك ، االفتراضتقبؿ عناصر ال  ياألن   الواعية الحرة اإلرادةب
نظرية اندماج الخطأ في النشاط المعاقب عميو ، كيمكف أف تقبؿ حسب القضاء الفرنسي ماديةال

في النشاط عند كضع القاعدة القانكنية القائمة عمى ىذا  الخطأ المندمجفالمشرع يراعي ىذا 

 
 
 
 
 

                                                 
 .131ك130المرجع السابؽ، ص  الييتي، )محمد حماد مرىج(،أنظر:   1
 .128المرجع السابؽ، ص  الييتي، )محمد حماد مرىج(،أنظر:  2
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يعاقب  عدـ االحتياط عف خطأ سابؽ بطريقة قطعيةكقكع الفعؿ أك االمتناع يكشؼ ، فاالفتراض
 عميو القانكف. 

كانت ، مخطئ إذا أو عف غير عمد اعمديخضع لما أمر أك نيى عنو القانكف ال فمف 
دفع  لو فمف يككفمنو بالمعنى الكاسع خطأ عدـ صدكر تصكرنا  وحتى لو ،حرة وواعيةإرادتو 

كقد اعتبرتو ، حيطةالحذر ك البذؿ مف ال يمكف تجنبو ميما غمط في  كقكعومسؤكليتو إال إذا ثبت 
 .1بالصمة النفسية بيف الفاعؿ كالنشاطال بحرية االختيار يتصؿ محكمة النقض الفرنسية سببا 

 الفرع الثاني

 افتراض الخطأ أساس المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغيرحدود 

مف المشرع عمى الصكرة المتطمبة  إذا انعدـ النص صراحة ،يمكف لنا القكؿ باالفتراض
 بشكؿ صريحأ بمعناه الكاسع خطالقانكف لمب تطم  كبمعنى المخالفة أف  لمخطأ لقياـ الجريمة، 

استنباط أمكف إذا في غياب صراحة النص ، كال محؿ لبلفتراض أيضا االفتراضيستبعد معو 
 القانكني لمجريمة. التي تدخؿ في التككيف خطأ مف تحميؿ العناصر المادية المتطمبة لمصكرة ال

قانكني يقكؿ نص إذا كجد  -المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيرفي -االفتراض كنككف أماـ 
 الخطأ غير العمدم.فتراض الخطأ العمدم أك بافتراض 

الذم بالقدر  ال جريمة ببل خطأ." "مبدأ عف  ا، خركجقاعدة موضوعيةكاالفتراض كيمثؿ 
 .القرينة إثبات عكستتكفر فيو حسف النية لدل المتيـ لعدـ إمكانية 

بالطرؽ المحددة  و مف المتيـ إثبات عكسرغـ إمكانية  قاعدة إثبات،كاالفتراض ؿ كيمث  
الذم يترتب عميو كضع عبء االثبات "، أّف األصؿ في المتيـ البراءة"مبدأ ، خركجا عف قانكنا

 لكؿ  عناصر الجريمة  عمى عاتؽ جية االتياـ. 
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 إذا افتراض الخطأأخذ القاضي بقرينة يدكر حكؿ إمكانية كاإلشكاؿ المثار في ىذا الصدد  
تحميؿ الكقكؼ عف نية المشرع مف خبلؿ كتعذر المتطمبة صكرة الخطأ  تحديد عف ما سكت النص

قاعدة كأك  قاعدة موضوعيةك افتراض الخطأما يفيد بالمقابؿ عدـ كجكد ك الركف المادم لمجريمة، 
 إثبات.

، فيما يرل الماديةجانب مف الفقو في إطار الجرائـ حسب ، كقاعدة إثباتاالفتراض يقبؿ 
كنحف نتفؽ  صراحة النص القانكنيالفتراض في غياب البعض اآلخر عدـ جكاز ىذا النكع مف 

 .األصؿ في اإلنساف ىك البراءة المكفكؿ دستكريا أف  مع ىذا الرأم األخير الحترامو قاعدة 

از إعماؿ ىذه جك فمف المسمـ بو عدـ ، افتراض الخطأ كقاعدة موضوعيةبكفيما يتعمؽ 
، بالبنياف القانوني لمجريمة ، ألف  المسألة تتعمؽ ىناالصريحالقانكني في غياب النص  القرينة 

 . 1 البراءة األصؿ في اإلنسافىك عارض مع مبدأ دستكرم تكت "،بل جريمة بغير خطأف

صكرة تحديد ت النص عف ك سكعند إذا أخذ القاضي بقرينة افتراض الخطأ ، تقديرنافي 
الخطأ المتطمبة كتعذر الكقكؼ عف نية المشرع مف خبلؿ تحميؿ الركف المادم لمجريمة، ككجكد ما 

المسؤكلية بيف تعارض ال مبدئيا  ،كقاعدة إثباتأك  كقاعدة موضوعية افتراض الخطأيفيد 
، ألف  الخطأ في ىذا النكع مف المسؤكلية " ال جريمة بغير خطأ"الجنائية عف فعؿ الغير مع مبدأ 

الذم تنبني عميو  افتراض الخطأ كقرينة موضوعيةإال أف  ، مفترضكلكنو  موجودالجزائية 
" بقدر حسف نية ال جريمة بغير خطأالمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير قد يتعارض مع مبدأ أف " 

طأ لديو، فيي قرينة قانكنية قاطعة كمنو المتيـ كذلؾ لعدـ إتاحة الفرصة أماـ المتيـ لنفي الخ
ال جريمة بغير خطأ بقدر توفر حسف النية تعارض المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير مع مبدأ 

 لدى المتيـ.
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أّف األصؿ في إال أف  المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير ىنا تتعارض مع مبدأ دستكرم ىك 
عبء اإلثبات يقع عمى عاتؽ النيابة العامة كليس  كالذم يترتب عميو أف    اإلنساف ىو البراءة

 المتيـ سكاء بنيت عمى الخطأ كقاعدة مكضكعية أك الخطأ كقاعدة إثبات.   

تقكـ عمى االفتراض، أم خطأ مثبل مسؤكلية الجزائية لممسير في جريمة اإلىماؿ الكاضح الف
تتضمف فة مف التابع، شخصي مفترض كقرينة قانكنية منسكبة لو كمتبكع بمجرد كقكع المخال

بكاجب قانكني يمزمو العمؿ في حدكد معينة عمى منع التابع مف اإلضرار بالغير مع إخبللو 
مما يرفع عمى  1افتراض ضركرة تكقعو بأف  إىماؿ القياـ بكاجبو سيؤدم حتما إلى اإلضرار بيا،

ذا كاف ىذا ،كاىؿ النيابة العامة عبء اإلثبات االفتراض يتعارض مع  قرينة البراءة كقاعدة  كا 
النتياؾ يمكف الدفع بعدـ الدستكرية ف ،دستكرية ينبثؽ عنيا رفض االفتراض في القانكف الجزائي

  .2مكرر لمبدأ قرينة البراءة119في المادة المفترضة  مسؤكلية المسير 
 المطمب الثالث

 دستوريةالدفع بعدـ المضموف 
الدستكرية لمبدأم شخصية العقكبة كمبدأ افتراض البراءة أثرا قانكنيا يتمثؿ يترتب عمى القكة 

ذا حدث  في تقييد المشرع بعدـ جكاز الخركج عنيما بإصدار تشريعات مخالفة لياذيف المبدأيف كا 
ذلؾ فإف  لممجمس الدستكرم التصدم ليذه التشريعات كالحكـ بعدـ دستكريتيما فضبل عف مكانتيما 

  . 3مثمة في اإلجماع الفقيي كالقضائي عمى تأييدىمااألدبية المت

 
 
 
 
 

                                                 
 . 144المرجع السابؽ، ص سالـ، )رحاب عمر محمد محمد(، أنظر:  1
)الضكابط الدستكرية لنصكص التجريـ كالعقاب في قضاء المحكمة  شمس الديف، )أشرؼ توفيؽ(،أنظر:  2

، المسؤكلية الجنائية كالركف المعنكم لمجريمة في القضاء الجزء الثانيالدستكرية العميا، 
، العدد المجمة الدستورية التي تصدرىا المحكمة الدستورية العميا بمصرالدستكرم(، 

 . 23إلى  20، ص 2008، 14
 دراسة مقارنة،المسؤكلية الجنائية لقائميف بأعماؿ البناء،  السف، ) عبد الناصر عبد العزيز عمي(،أنظر:   3
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 18/16يحدد القانكف العضكم رقـ ف، كما ييمنا في ىذا الصدد ىك الدفع بعدـ الدستكرية
مف  188مادة لمالدستكرية طبقا  ـشركط ككيفيات الدفع بعد  ،2018سبتمبر سنة  2المؤرخ في 

 خمسة فصكؿ. مادة مكزعة بيف 27الذم تضمف الدستكر الجزائرم، 
فجاء محددا لشركط ككيفيات  ،ا الفصؿ الثانيأمّ  ،تضمف أحكاما عامة الفصؿ األوؿ

حكاـ المطبقة أماـ المحكمة األ الفصؿ الثالثممارسة الدفع بعد الدستكرية، في حيف خصص 
فرد الفصؿ الرابع لؤلحكاـ المطبقة أماـ المجمس الدستكرم، كأخيرا تضمف ، كأالعميا كمجمس الدكلة

 ألحكاـ ختامية.   االفصؿ الخامس 
سنتناكؿ في ىذا المطمب الدفع بعدـ الدستكرية كطبيعتو القانكنية في) الفرع األكؿ(،  شركط 

كآجاؿ فصؿ  الثاني(،كصحة إثارة الدفع بعدـ دستكرية قانكف أماـ الجيات القضائية ) الفرع 
 المجمس الدستكرم في الدفع بعدـ الدستكرية كآثاره في ) الفرع الثالث(.

 األوؿالفرع 
 الدفع بعدـ الدستورية وطبيعتو القانونية

سنحدده مف خبلؿ ىذا الفرع المقصكد بالدفع بعدـ الدستكرية في ) الفقرة األكلى(، كطبيعتو 
  في) الفقرة الثالثة(. كالجية القضائية المحيمة عمى المجمس الدستكرمالقانكنية في) الفقرة الثانية(، 

 : المقصود بالدفع بعدـ الدستوريةىاألول فقرةال
 إذا كانت الرقابة بطريؽ الدعكل تتخذ طريؽ اليجكـ المباشر عمى قانكف محؿ النزاع فإف  
الرقابة بطريؽ الدفع ليست كذلؾ فيذه الكسيمة تسمح لمخصكـ المتضرريف أثناء نزاع منظكر أماـ 

قانكف الذم يراد تطبيقو في ىذه القضية، فإذا تبيف المحاكـ المكضكع بالدفع بعدـ دستكرية 
 . 1يا تكقؼ النظر في القضية األصمية لحيف تقرير دستكرية القانكفلممحكمة أف الدفع جدم فإن  

 
 
 
 
 

                                                 
اإلشكاالت العممية التي يطرحيا تنسيؽ ترقيـ النص القانكني مف منظكر الصياغة ، حمريط، ) كماؿ(أنظر:   1

التشريعية، عنكاف الفعالية ندكة الدفع أماـ القضاء بعدـ دستكرية القكانيف في التعديؿ الدستكرم 
شبكة ضياء التعديؿ  ،، الدفع بعدـ الدستكرية في التشريع الجزائرم2017أفريؿ  20الجزائرم 

 .09:07الساعة  ،الدستوري /القوانيف ، دستورية القوانيف
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مف التعديؿ الدستكرم الجزائرم يتعمؽ بمسألة فرعية  تمـز القاضي  188األمر في المادة  
الذم أثيرت أمامو بالتكقؼ عف البت في الدعكل األصمية كانتظار صدكر قرار عف القاضي 

الدفع في النظاـ الفرنسي الجديد بالبساطة كسرعة كيتميز ، 1الدستكرم المختص في حسـ النزاع
 2.ة تكريسا الستقرار األكضاع الحقكقيةالفعالي

 الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية لمدفع بعدـ الدستورية
المشرع حصر إثارة ىذا  ألف   ،ليس مف النظاـ العاـبعدـ الدستكرية الدفع ف  في تقديرنا أ

العادم ماـ الجيات القضائية الخاضعة لمنظاـ القضائي محاكمة أ في كؿ   الدفع في المتقاضيف
ذا نظرنا لنص المادة ، 3كلـ يجز لمقاضي إثارتو مف تمقاء نفسو كاالدارم،  18/16مف القانكف 02كا 

كلى في االستئناؼ أك الطعف رة ىذا النكع مف الدفكع لممرة األيمكف إثا ،ونجدىا تنص عمى أن  
، كفي المقابؿ ال الجزائيىذا الدفع إذا تمت إثارتو أثناء التحقيؽ  ، كتنظر غرفة االتياـ فيبالنقض

محكمة يمكف إثارة الدفع بعدـ الدستكرية أماـ محكمة الجنايات االبتدائية، كيمكف إثارتو أماـ 
التي تنظر في الدفع قبؿ  ذكرة مكتكبة مرفقة بالتصريح باالستئناؼممف خبلؿ الجنايات االستئنافية 

   .4فتح باب المناقشة

 
 
 
 
 

                                                 
 03/05/2017كبلـ في الدفع بعدـ الدستكرية أنظر:1

 Ehmouhami.com  
اإلشكاالت العممية التي يطرحيا تنسيؽ ترقيـ النص القانكني مف منظكر الصياغة ، حمريط، ) كماؿ(أنظر:  2

التشريعية، عنكاف الفعالية ندكة الدفع أماـ القضاء بعدـ دستكرية القكانيف في التعديؿ الدستكرم 
شبكة ضياء التعديؿ ، الدفع بعدـ الدستكرية في التشريع الجزائرم، 2017أفريؿ  20الجزائرم 
 .09:07، الساعة /القوانيف ، دستورية القوانيف الدستوري

سبتمبر  2المكافؽ ؿ  1439ذم الحجة عاـ 22المؤرخ في   18/16العضكم رقـ مف القانكف  4أنظر: المادة   3
 ، المتضمف تحديد شركط ككيفيات الدفع بعد الدستكرية.2018سنة 

 
 حديد شركط ككيفيات الدفع بعد الدستكرية.المتضمف ت 18/16العضكم رقـ مف القانكف  03أنظر: المادة   4
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لغاؤه يككف بالنسبة لمناس دفع مكضكعي كليس دفع شكمي ألن  كىك  و يتعمؽ بالقانكف كا 
 جميعا.   

 الجية القضائية المحيمة عمى المجمس الدستوري الفقرة الثالثة:
الذم يحكؿ دكف اإلثقاؿ مف أعباء  ،دكر المرشح ) المصفي (تمعب الجيات القضائية 

، مف خبلؿ المجمس الدستكرم عبر غربمة الطمبات الستبعاد تمؾ التي تشكبيا التجاكزات أك التكرار
لكف الطريقة غير المباشرة ليا مساكئ  ،1تحت طائمة عدـ القبكؿ ومسببةمذكرة مكتكبة كمنفصمة 

الييئات عمى تحديد األحكاـ يتيا عمى نحك كبير عمى قدرة تمؾ كاضحة تتمثؿ في تكقؼ فعال
إال أف  ، في تقديـ طمبات إلى المجمس الدستكرم قد تككف مخالفة لمدستكر كرغبتيا العامة التي

كبقرار مسبب في إرساؿ ىذا الدفع إلى كؿ  مف المحكمة العميا  االمشرع ألـز الجيات القضائية فكر 
  2طبلع رأم النيابة العامة أك محافظ الدكلة،أك مجمس الدكلة بعد است

المؤسس الدستوري استبعد بوضوح الطعف المباشر أماـ المجمس الدستوري حيث  أي أفّ 
وقد حدد القانوف  يتعيف أف يمر ىذا الطعف وجوبا عف طريؽ المحكمة العميا ومجمس الدولة

ج األلماني ذخبلفا لمنمو  وىذا، 20إلى  13األحكاـ المطبقة أماميما في المواد مف  18/16
 . 3واإلسباني
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 المتضمف تحديد شركط ككيفيات الدفع بعد الدستكرية. 18/16العضكم رقـ مف القانكف  06أنظر: المادة  1
 المتضمف تحديد شركط ككيفيات الدفع بعد الدستكرية. 18/16العضكم رقـ مف القانكف  07أنظر: المادة   2
منو رفع الدعكل الدستكرية المباشرة بكاسطة الفرد أماـ  161الفقرة الثانية مف المادة أجاز الدستكر اإلسباني في  3

المحكمة الدستكرية اإلسبانية بسبب مخالفة الحقكؽ كالحريات المنصكص عميو في  الفقرة الثانية مف المادة 
 مف الدستكر. 53
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 الفرع الثاني
 دستورية الشروط وصحة إثارة الدفع بعدـ 

ممارسة الدفع بعدـ الدستكرية تحت طائمة عدـ القبكؿ بمذكرة مكتكبة  حدد المشرع شركط
 . 18/16كمنفصمة كمسببة في الفصؿ الثاني مف القانكف 

خصصنا ىذا الجزء مف البحث لدراسة شركط الدفع بعدـ الدستكرية ) الفقرة األكلى(، كقد 
 كلمتعرض إلى صحة الدفع بعدـ الدستكرية في)الفقرة الثانية(. 

 الفقرة األولى: شروط الدفع بعدـ الدستورية
مف  188البد لتقديـ الدفع بعدـ الدستكرية مف تكفر شركط كذلؾ تطبيقا ألحكاـ المادة   

 كالمتمثمة في: 2016التعديؿ الدستكرم 
 1.آؿ النزاع أك أف يشكؿ أساس المتابعةمأف يتكقؼ عمى الحكـ التشريعي المعترض عميو  -
 .2أف يكوف الدفع بعدـ الدستورية مف أحد أطراؼ الدعوى   -
كالغرض مف إقامة الدفع 3،ية مضمونة دستورياف يكوف الدفع يستند إلى حؽ أو حر أ  -

ىذه الحقكؽ قد تككف فردية كقد تككف ك  ،كجياف لعممة كاحدةكحماية الحؽ أك الحرية 
 4.جماعية

 الطابع الجديد لمدفع بعدـ الدستورية -

 
 
 
 
 

                                                 
 شركط ككيفيات الدفع بعد الدستكرية.المتضمف تحديد  18/16العضكم رقـ مف القانكف  08أنظر: المادة    1
اإلشكاالت العممية التي يطرحيا تنسيؽ ترقيـ النص القانكني مف منظكر الصياغة ، حمريط، ) كماؿ(أنظر:  2

التشريعية، عنكاف الفعالية ندكة الدفع أماـ القضاء بعدـ دستكرية القكانيف في التعديؿ الدستكرم 
شبكة ضياء التعديؿ ، الدفع بعدـ الدستكرية في التشريع الجزائرم، 2017أفريؿ  20الجزائرم 
 .09:07، الساعة /القوانيف ، دستورية القوانيف الدستوري

 المتضمف تحديد شركط ككيفيات الدفع بعد الدستكرية. 18/16العضكم رقـ مف القانكف  02أنظر: المادة   3
عمى " أف  الدستكر فكؽ الجميع كىك القانكف األساسي الذم  12ديباجة الدستكر نجدىا تنص في الؼ جاء في  4

  كالحريات الحريات الفردية......".يضمف الحقكؽ 
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مف المجمس الدستكرم  أال يككف الحكـ التشريعي قد سبؽ التصريح بمطابقتو لمدستكرمعناه 
مكضكع  يجب أال يككف قد سبؽ صدكر قرار مف المجمس الدستكرم فيف، 1إال إذا تغيرت الظركؼ

بيقا لمبدأ حجية الشيء المقضي بو، بمكضكع الدعكل ذاتيا كىذا تط الدفع بعدـ دستكرية مرتبط
ما في ذلؾ طمب قرارات المجمس الدستكرم غير قابمة ألم كجو مف أكجو الطعف ب مف منطمؽ أف  
 إعادة النظر.

 الطابع الجدي لمدفع بعدـ دستورية القانوف -
يجب التأكد مف الطابع الجدم لمدفع بعدـ الدستكرية خاصة في حالة تعسؼ بعض 

مما قد يترتب عنو اختناؽ المجمس الدستكرم  ،المتقاضيف في استعماؿ حؽ الدفع بعدـ الدستكرية
عضك كتشكيمة مف ىيئة كاحدة فضبل عف  12 ة أعضائوىذا األخير يتسـ بمحدكديعمما أف 

 .2ممارستو لمياـ أخرل استشارية كفي الطعكف االنتخابية
 الفقرة الثانية: صحة الدفع بعدـ الدستورية

عمى الحقكؽ كالحريات في الفصؿ الرابع مف الباب األكؿ ينص إذا كاف الدستكر الجزائرم 
 ،كمبدأ شخصية العقكبة في الفصؿ الثالث مف الباب الثانيكنص عمى المبادئ القانكنية العميا 

األمر قاصر عمى الحقكؽ  فيؿ يمكف الدفع بعدـ الدستكرية نتيجة اإلخبلؿ بيذا المبدأ أـ أف  
 كالحريات الكاردة في الفصؿ الرابع مف الباب األكؿ؟ 

 مبدأ شخصية العقوبة  -   
مف الباب الثاني  ،"السمطة القضائيةمف الفصؿ الثالث تحت عنكاف " 160تنص المادة  

عمى أف العقكبات الجزائية تخضع لمبدأ الشخصية، ىذا المبدأ القانكني ال يندرج ضمف الحقكؽ 
  .رابع مف الباب األكؿ لمدستكركالحريات المنصكص عمييا في الفصؿ ال

 
 
 
 
 

                                                 
 المتضمف تحديد شركط ككيفيات الدفع بعد الدستكرية. 18/16العضكم رقـ مف القانكف  08أنظر: المادة   1
 المتضمف تحديد شركط ككيفيات الدفع بعد الدستكرية. 18/16العضكم رقـ مف القانكف  08أنظر: المادة   2
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الحقكؽ كالحريات ع لـ يحصر المشر   ف  كف تقديـ الدفع بعدـ الدستكرية ألو يمأن   ،حسب رأيينا
 .1في ىذا الفصؿ بؿ نص عمى الحقكؽ كالحريات الكاردة في الدستكر بصفة عامة الكاردة

 مبدأ قرينة البراءة -
تحت عنكاف الحقكؽ كالحريات مف الدستكر تحت فصؿ  ،مف الفصؿ الرابع 56نصت المادة
رض ىذه القاعدة مع كتتعا ،المتيـ برمء حتى يثبت القضاء إدانتو أف   ،""الحقوؽ والحريات
 ألف  مثبل، المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير لرئيس التحرير عف جرائـ النشر افتراض الخطأ في 

النيابة العامة مف يقع عييا عبء اإلثبات كليس  األصؿ كبناء عف ىذه القاعدة الدستكرية ىك أف  
 .العكس عندما تككف المسؤكلية الجنائية مفترضة

الدفع بعدـ دستكرية افتراض المسؤكلية الجنائية  سبيؿ المثاؿ يمكفكعمى  ،حسب رأيينا 
مثمما ىك الشأف في التجربة - البراءة األصؿ في اإلنساف ألفّ - ،لرئيس التحرير عف فعؿ غيره

المصرية حيث تـ تقديـ دفع بيذا الخصكص لممحكمة الدستكرية العميا كتـ إلغاء المسؤكلية 
 المفترضة لرئيس التحرير كبالمقابؿ إقرار مسؤكليتو المباشرة.  
 الفرع الثالث

 اآلثار المترتبة عمى قرارات المجمس الدستوري
المجمس الدستكرم بيف حالتيف كىما اإلقرار بالدستكرية أك  تأرجح النتائج المترتبة عمى رقابة

يفقد أثره ابتداء مف  188عدميا، فإذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستكرم عمى أساس المادة 
تاريخ الذم يحدده قرار المجمس الدستكرم في حيف أف إقرار بالدستكرية يضفي عمى النص 

 الحؽ كما أكد عمى ذلؾ المجمس في بعض قراراتو.المراقب قرينة الدستكرية بحصنو مف أم طعف 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 .  19ك18المرجع السابؽ، ص سانة، ) رابح(، أنظر:   1



 في التشريع الجزائري المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير دفعالفصؿ الثاني:     الباب الثاني

  

341 

 

  القوة اإللزامية لقرارات وأراء المجمس الدستوري -
السمطات  يا نيائية كممزمة لكؿ  لقرارات كآراء المجمس الدستكرم قكة إلزامية أم أن   إف  

المجمس الدستكرم سبؽ لو أف تدارؾ ىذا النقص مف خبلؿ  العمكمية كاإلدارية كالقضائية عمما أف  
 النظاـ المحدد لقكاعد عممو. 

 الثاني المبحث

 الجنائي اإلسنادالنعداـ  دفع المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير

ىو إمكانية نسبة ، أك 1إمكانية وضع النشاط اإلجرامي عمى حساب الفاعؿاإلسناد ىك "
 ."2.مسؤولية عنياالجريمة لمجاني وقياـ 

 دفكعال كتتمثؿ أسباب دفع المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير المتعمقة باإلسناد الجنائي في
استبعاد المسؤكلية الجنائية فمف شأف ىذيف الدفعيف  ،واإلرادة الحرة ،الجنائية األىميةتنفي الني 

باإلثـ  ةقبخصكص الدفكع المتعمأم ا بقية المتيميف، كما ىك الشأف عند لممسئكؿ عف فعؿ الغير 
لمكقؼ القضاء مف ىذه الدفكع   التطرؽ فبلبد مف ،المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيرفي  الجنائي
  .المسؤكلية عف جريمة ارتكبت ماديا بفعؿ الغيرمف المتيـ  يتنصؿحتى 

 ـ ىذا المبحث إلى مطمبيف اثنيف: سنقس
 لدفع المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغيراألسباب المرتبطة باإلثـ  المطمب األوؿ:

 المطمب الثاني: األسباب المتعمقة باألىمية واإلرادة لدفع المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 .200المرجع السابؽ، ص  محجودة، ) أحمد(،أنظر:  1
)رسالة مقدمة لنيؿ  المسؤكلية الجنائية لمدير المنشأة االقتصادية الخاصة، الموافي، )عبد الرزاؽ(،أنظر:  2

مطحنة، ) خالد السيد عبد ، نقبل عف 367(، ص 1999شيادة دكتكراه، جامعة المنصكرة، مصر، 
 .  241المرجع السابؽ، ص  الحميد(،
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 المطمب األوؿ
 األسباب المرتبطة باإلثـ لدفع المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير

إرادة بإثبات عكس قرينة الخطأ، ذلؾ أف  الخطأ كحده باعتباره القضاء عمكما  حلـ يسم
ىك الذم يككف محبل لبلفتراض كىك الذم لـ يقبؿ القضاء الفرنسي مف المتيـ فيما يتعمؽ  خاطئة

كىي كما سبؽ لنا القكؿ بأن يا مف  بالجرائـ المادية أف يثبت أن و لـ يخطأ أك أن و كاف حسف النية
، حمؿ عنيا الشخص المسؤكلية الجنائية كلك تحققت ماديا بفعؿ الغيرأغمب الجرائـ التي يت

يحقؽ دفكع المتيـ المتعمقة بما عدا  فاالفتراض يعفي القاضي مف البحث في الخطأ كلكنو ممـز بأف  
 .1ذلؾ مف عناصر

ناصر ىك أحد عك البعض  مرادؼ لمركف المعنكم لمجريمة عندبمعناه الكاسع اإلثـ أك الخطأ 
جريمة الرابطة النفسية بيف الجاني وماديات ال "خر، كىكالمعنكم عند البعض اآلالركف 

ف الجاني قاـ بتوجيييا وجية ثمة باعتبار أآ -واعية حرة -رادةوخضوعيا لمـو القانوف فيي إ
، ذا كقع الفعؿ نتيجة حادث فجائي  كىك عمدم، "خاطئة مما يجعميا مستحقة لمـو كغير عمدم، كا 

كمنو انتفاء بني عمى أسباب معقكلة ينتفي حينئذ العمد كالخطأ غير العمدم أك جيؿ أك غمط م
  2رادة اآلثمة كتبعا لذلؾ ينتفي الركف المعنكم لمجريمة.اإل

ذاتو عمى فرض تكافر حرية  مف وجود الخطأاألسباب التي تناؿ  كتجدر اإلشارة إلى أف  
 االختيار ىي:

 الواقع:غمط في في وقوع المسئوؿ عف فعؿ الغير  
ينفي الخطأ العمدم كغير العمدم، إذا  الجيؿ بالواقع والغمط فيو القاعدة العامة ىي أف  
ذا تعمؽ األمر تجنبو تعذر عمى الرجؿ العادم  يتحمؿ عنيا الشخص الذم  ماديةبالجرائـ كا 

 
 
 
 
 

                                                 
 .126، 125المرجع السابؽ، ص  وزير، )عبد العظيـ(،أنظر:    1
 .255المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد مطحنة(،أنظر:   2
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الذم ال  الغمط الحتميإف  ، فيمكف القكؿ بالمسؤكلية الجزائية بالرغـ مف تحققيا ماديا بفعؿ الغير
 في تقكيض بنياف الجريمة.لو أثر يمكف تجنبو ال 

دفع محؿ لمفبل  ،قرينة قانونية عمى العمـ بالواقعفييا القانكف قد يقيـ كفي الحالة التي 
جيؿ بالكاقع كالغمط فيو عدـ األخذ بالىك القضاء الفرنسي كالسائد في  بالجيؿ بو أو الغمط فيو،

  .1ماديةالجريمة بخصكص ال
ال يمكف تجنبو فيعد عديـ األثر في  غمطففيما يتعمؽ بكقكع المسئكؿ عف فعؿ الغير في    

تو ال فكيؼ يؤدم ىذا الغمط إلى نفي الخطأ في حيف أف  إثبا ،المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير
 .2يعد شرطا لمسؤكلية المتيـ

 الغمط في القانوف: 
، لكف اإلشكاؿ الذم يثكر في الحالة التي القاعدة العامة ىي افتراض العمـ بالقانكفإف  

بكاسطة الغير ككانت ىذه الجريمة مادية خاصة إذا يسأؿ فييا الشخص عف جريمة ارتكبت ماديا 
 كانت جريمة اقتصادية.
 بالغمط في القانوفالدفع في  الجرائـ المادية تشدد القضاء الفرنسيفي فيمكف القكؿ أنو 

في  القاىرة القكة فكرة عمىكقد اتجو القضاء الفرنسي فيما بعد معتمدا  ،المحمية المكائحبخصكص 
 القضاء أف   مفاده الفقو مف انتقاد إلى تعرض مما ،الجنائية المسؤكلية نفي إلىمثؿ الحاالت السابقة 

 
 
 
 
 

                                                 
أك نييو الغمط الذم ال يمكف تجنبو كالقكة القاىرة  في أن و يستحيؿ عمى الفرد الخضكع ألمر القانكف يشترؾ   1

ال يمس بالممارسة الكاعية كالحرة لمممكات الذىنية بعكس حالة اإلكراه كالقكة  ،فالغمط الذم ال يمكف تجنبو
 القاىرة بؿ يتجاكز فيو كؿ  قدرات التكقع اإلنساني األكثر يقظة.

 .85، 86المرجع السابؽ، ص وزير، )عبد العظيـ(،نقبل عف 
فالجيؿ ينفي القصد الجنائي، أم ا في الجرائـ غير العمدية   الجيؿ بالواقع والغمطاألصؿ في الجرائـ العمدية أف   2

 ال أثر لو في قياـ الجريمة، الفتراض طبيعتيا تقديرا غير دقيؽ لنتائج السمكؾ لدل الفاعؿ. والغمط
    .  84 المرجع السابؽ، ص وزير، )عبد العظيـ(،أنظر: 
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 مف تتطمب التي ،أالخط ركف نفيل تجنبو يمكف ال الذي الغمط فكرة عمى االستناد عميو المفركض مف

 .1القانكف معرفة في العادم الرجؿ جيد بذؿ المتيـ
  عدـ وقوع أي خطأ مف المسئوؿ عف فعؿ الغير:

أسباب الحيطة  كأن و قد راعى كؿ   ،كأف يدفع مدير التحرير بأف  سمككو لـ يشبو أم خطأ
شرافو عمى الجريدة التي يعمؿ فييا  -مما يجعؿ سمككو غير جدير بالمـك- 2كالحذر في رقابتو كا 

 لمنع نشر كؿ  ما يعد جريمة. 
سبؽ القكؿ، بأن و يشترط أف يرتكب مدير النشر خطأ شخصيا يستنتج مف نشر ما يعده  

، فتككف النيابة العامة غنية عف تقديـ البينة عمى الخطأ مفترضالقانكف جريمة، غير أف  ىذا 
انا رفض الدفكع المبنية عمى انتفاء الخطأ الشخصي في جانب المسؤكؿ كجكده، لكف القضاء أحي

ألف  القضاء يفترض ىذا الخطأ بقرينة شبو قاطعة في  ،عف فعؿ الغير أك حتى عمى حسف نيتو
أك عمى األقؿ تكافر  3،ح لو بنفييا مف خبلؿ إثبات تكافر القكة القاىرةجانب مدير النشر كال يسم

كمنو غمط حتمي، يستحيؿ معو عمى المتيـ اكتشاؼ الغمط باالستعبلـ بذاتو أك مف خبلؿ الغير 
 .4تبقى فرص قبكؿ الدفع بانتفاء المسؤكلية النتفاء الخطأ الشخصي محدكدة جدا

 
 
 
 
 

                                                 
نفي المسؤكلية في  -بحرية اإلرادةتصؿ م كسبب- فكرة القوة القاىرةعمى محكمة النقض الفرنسية يعكد استناد   1

 في ىذه الجرائـ. بركف الخطأ لعدـ اعترافيا  فكرة الغمط في الواقع ال يمكف تجنبوعف الجرائـ المادية بدؿ 
خاصة في الجرائـ االقتصادية، إلى صدكر تكصية تشير إلى أىمية إضفاء بعض  فكرة العمـ بالقانوفكقد أدت 

المؤتمر الخامس الخطأ في القانوف مف المركنة عمى القكاعد العامة في ؽ ع المتعمقة بمضمكف 
 . 1958لؤلكاديمية الدكلية لمقانكف المقارف المنعقد في برككسؿ سنة 

 .  93الى 90بؽ، مف المرجع السا وزير، ) عبد العظيـ(،أنظر: 
 .259المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   2
 .259المرجع السابؽ، ص  مطحنة، )خالد السيد(،أنظر: 3

قضت محكمة االستئناؼ الفرنسية  بقبكؿ الدفع بانتفاء الخطأ الشخصي لدل رئيس المنشأة كمنو مسؤكليتو    4
لى أن و اتخذ كؿ  ما يمـز لمنع كقكع التمكيث بتركيب االجيزة إي استناد كص تيمة تمكيث مجرل مائبخص

 المزمة ليذا الغرض، التي أدت ميمتيا بطرقة صحيحة.
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المعتادة  كليس االستثنائيةالكاقع عمى عاتؽ رئيس المنشأة مثبل يتمثؿ في بذؿ العناية  فااللتزاـ
 .1جنائية عف فعؿ الغيرف المعنكم كمنو دفع المسؤكلية اللنفي الرك

 ب الثانيالمطم
 لدفع المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير األسباب المتعمقة باألىمية واإلرادة

ألف  ىناؾ  تمتنع المسؤكلية الجنائية إم ا بسبب الجنكف أك بسبب صغر السف، كاإلكراه،
عناصر الزمة لقياـ المسؤكلية ال يمكف افتراضيا قانكنا كىي األىمية كحرية اإلرادة، أك ما يسمى 

كلممتيـ سكاء تعمؽ األمر بجريمة مادية أك بجريمة عمدية أك غير عمدية  ،باإلرادة الكاعية الحرة
 أف يثبت انتفاء ىذه اإلرادة الكاعية الحرة.

قضاء قد قبؿ دفع المسؤكلية بناء عمى األسباب النافية لئلرادة كيترتب عمى ذلؾ، أف  ال 
 الكاعية الحرة كما ىك الحاؿ بالنسبة لصغر السف كالقكة القاىرة كاإلكراه كحالة الضركرة.

 الفرع األوؿ
 األسباب المتعمقة باألىمية الجنائية

ال يثير أم مشكمة في إطار بحثنا في مكضكع  عوارض األىمية الجنائيةالبحث في  إف  
مناطيا اإلدراؾ –المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، ألن و مف المسمـ بو أف  انعداـ األىمية 

في كؿ  ـ عف فعؿ الغير ك سكاء كانت عادية أ ،يشكؿ مانعا عاما مف المسؤكلية الجنائية -كالتمييز
كفيما يتعمؽ  ،صغر السف ،لفرنسية بشأف الجنكفالجرائـ كىذا ما خمصت إليو محكمة النقض ا

فبل تتميز ىذه الكسائؿ بأحكاـ خاصة فيما يتعمؽ  2،بالمخالفات كالجنح التي مف طبيعتيا
 كليذا سنقـك باستبعادىا مف دراستنا ىذه.  3بالمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير

                                                                                                                                              

= فضبل عف أف  التمكيث حصؿ في غيابو كنتيجة لظركؼ لـ يتكقعيا، إال أف  محكمة النقض الفرنسية نقضت 
سبب إلعفائو مف  باعتبار أف  القضاء يستبعد كؿ  الحكـ ببراءتو كرفضت دفعو بانتفاء الخطأ الشخصي 

 المسؤكلية عدا تفكيض السمطات.
 .  260، 259المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 

 .259المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:  1
 .70المرجع السابؽ، ص  وزير، )عبد العظيـ(،أنظر:   2
 .242المرجع السابؽ، ص  مطحنة، )خالد السيد عبد الحميد (،أنظر:   3
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 الفرع الثاني
 اإلرادة بسببعف فعؿ الغير امتناع المسؤولية الجنائية 

حققت مباشرة في الجريمة التي يتحمؿ فييا الشخص المسؤكلية كلك ت حرية اإلرادةتستمـز 
الفقو عمى ضركرة أف يككف الفعؿ قد  أكد حيث كانت مف الجرائـ المادية، بفعؿ الغير كحتى كلك

صدر عف إرادة حرة دكف أف يتطمب صدكره عف إرادة خاطئة، األمر الذم كرستو محكمة النقض 
  1.الفرنسية

ال عقوبة عمى مف اضطرتو إلى ارتكاب الجريمة قوة ال قبؿ "  :وعمى أن   48تنص المادة 
 ." .لو بدفعيا

) الفقرة األكلى(، ثـ في كالقكة القاىرة اإلكراهالمقصكد بسنتناكؿ في ىذا الجزء مف البحث 
 عمى مسؤكلية الشخص جنائيا عف فعؿ الغير في)الفقرة الثانية(. كاإلكراه أثر القكة القاىرةبعد ذلؾ 

  المقصود باإلكراه والقوة القاىرةالفقرة األولى: 
اإلكراه ىك سبب نفسي ينفي حرية االختيار كيسمب اإلرادة عكس الجنكف الذم ينفي  إف  

 التمييز كيفقد الكعي.
رجية تعدـ إرادتو كتحممو اىك أف يتعرض اإلنساف لقكة مادية خاإلكراه المادي -

 .عمى القياـ بفعؿ يمنعو القانكف
 مطمقة بعمؿ إيجابي أك سمبي.فاإلكراه المادم مف الضغط المادم يسمب إرادة المكره بصفة 

القكة الكاقعة عمى عدـ إمكانية تكقع القكة أم أف تككف في  خصائص اإلكراه الماديتتمثؿ 
يا القياـ أف يككف الفاعؿ في كضعية يستحيؿ بعدـ إمكانية دفع القكة أم الجاني فجائية، فضبل 

 قبؿ اإلكراه. عدـ ارتكاب الجاني خطأل ، باإلضافةبأم تصرؼ غير ارتكاب الجريمة

 
 
 
 
 

                                                 
 .73ص  المرجع السابؽ، وزير، )عبد العظيـ(،أنظر:   1
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ضغط " في كتتمثؿ سباب التي تناؿ مف حرية االختيارمف األ فيك 1اإلكراه المعنوي-
لحممو عمى توجيييا إلى نشاط  2أو انقياديجعمو في حالة خوؼ وتيديد  شخص عمى إرادة آخر
 ".3.بالرغـ مف أّف لديو القدرة عمى احتراـ القانوف لوال ىذا العارض أو سموؾ إجرامي معيف

كّؿ واقعة تعدـ اإلرادة لدى الشخص فبل تدع محبل لمقوؿ بأّنو أتى "  بالقوة القاىرةيقصد 
ف أمكف تكقعيا ، كأأال تككف القكة القاىرة مف فعؿ المتيـيجب ك ، 4"نشاطا ما ف تككف مفاجئة كا 

    5نو يستحيؿ مقاكمتيا كدفعيا كما ينطبؽ عمى االكراه المادم ينطبؽ عمى القكة القاىرة.فإ
عمى مسؤولية والحادث الفجائي وحالة الضرورة  القوة القاىرةو  اإلكراه رأثالفقرة الثانية: 

 الشخص جنائيا عف فعؿ الغير
نعداـ حرية الالفعؿ ذاتو  لتمحي، والقوة القاىرة اإلكراه الماديتتعطؿ اإلرادة  في كؿ  مف 

ف القكة القاىرة كاف يعمف قبكلو تقديـ الدفكع بشأ ففالقضاء كا  ، 6اإلجرامي السمكؾ الرتكاب ياتكجيي
في تقديره لمشركط تشدد و يال أن  إ ،لمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيركاالكراه المادم فيما يتعمؽ با

لى عدـ جدكل الدفع بيما مف ىرة أك اإلكراه المادم مما يؤدل إمف القكة القا الضركرية لكجكد كؿ  
 .7صؿ مف مسؤكليتو جنائياقبؿ المتبكع كمنو عدـ التن

 
 
 
 
 

                                                 
ع أف ال يسأؿ جنائيا الشخص الذم يصدر عنو السمكؾ  122/2تناكؿ المشرع الفرنسي فكرة اإلكراه في المادة   1

 كىك في حالة إكراه.
 .247المرجع السابؽ، ص مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(، أنظر:  
 .81المرجع السابؽ، ص  وزير، )عبد العظيـ(،أنظر:   2
 .247المرجع السابؽ، ص مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(، أنظر: 3 
، )رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه، كمية الركف المعنوي في المخالفات رمضاف، )عمر السعيد(،أنظر:  4

المرجع  مطحنة، )خالد السيد عبد الحميد(،، نقبل عف 76(، ص 1959الحقكؽ، مصر، 
 .243السابؽ، ص 

 .243المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:   5
 .73المرجع السابؽ، ص  وزير، )عبد العظيـ(،أنظر:   6
 .246المرجع السابؽ، ص  ة، ) خالد السيد عبد الحميد(،مطحنأنظر:  7
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ككما سبؽ لنا القكؿ بأن يا مف أغمب - الجريمة الماديةضاء الفرنسي بشأف كتدكر أحكاـ الق
 عمى أف   -الجرائـ التي يتحمؿ عنيا الشخص المسؤكلية الجنائية كلك تحققت ماديا بفعؿ الغير

اإلكراه المادم كالقكة القاىرة كحدىما دكف غيرىا المذاف يترتب عمييما امتناع المسؤكلية النتفاء 
 . 1اإلرادة الحرة

فعمميا يتشدد القضاء في األخذ بو لدحض المسؤكلية  ،باإلكراه المعنويفيما يتعمؽ ك 
تكافر خطأ سابؽ لدل يستخمص مف كقكع النتيجة المجرمة ألن و  2،الجنائية لممتبكع عف فعؿ الغير

بإدانتيـ بصرؼ النظر  يا متكقعة في حؽ رؤساء المنشآت كمنو الحكـكأن   المسؤكؿ عف فعؿ الغير
   3مف عدمو. عف كجكد خطأ

كقد قبمت محكمة النقص اإلكراه المعنكم كسبب المتناع المسؤكلية عف جرائـ مادية ككما  
سبؽ لنا القكؿ بأن يا مف أغمب الجرائـ التي يتحمؿ عنيا الشخص المسؤكلية الجنائية كلك تحققت 

ب القضاء الفرنسي في الضغط عمى إرادة الشخص في حالة اإلكراه يتطم  ماديا بفعؿ الغير، ك 
 .4مف حرية االختيارفييا ناؿ التي يكم أف يككف قكيا كمباشرا إلى الدرجة المعن

أف  محكمة النقض الفرنسية تفترض المسؤكلية الجنائية في حؽ المسؤكؿ  كخبلصة األمر،
يقكؿ ف  جنائيا عف فعؿ الغير بكؿ  عناصرىا بصرؼ النظر في كجكد الخطأ الشخصي مف عدمو،

القاىرة الستبعاد مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعيو غير أن و لـ يقضي بانتفاء القضاء الفرنسي بالقكة 
مسؤكلية ىذا األخير اعتمادا عمى ىذا المانع، فأخذ بالتشدد في تقديره لمشركط البلزمة لكجكد القكة 

 
 
 
 
 

                                                 
 .79إلى  73المرجع السابؽ، ص مف  وزير، )عبد العظيـ(،أنظر:  1
قضت محكمة المكضكع استبعاد مسؤكلية رئيس منشأة كاف متيما بمخالفة لكائح كقكاعد استخداـ الجسكر    2

 ، لـ تؤيد محكمة النقض  ىذا الحكـ.المتنقمة كاسندت في الحكـ بالبراءة  الى كجكد االكراه
 .252المرجع السابؽ، ص  مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،نقبل عف 

 .253المرجع السابؽ، ص مطحنة، ) خالد السيد عبد الحميد(،أنظر:  3
 .82المرجع السابؽ، ص وزير، )عبد العظيـ(،أنظر:   4
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 القاىرة كاإلكراه المادم أك المعنكم، مما أدل إلى عدـ فاعميتيما عند دفع المتبكع بيما الستبعاد
  1.مسؤكليتو

 
 
 
 
 

                                                 
ذا كانت محكمة النقض تقرر باستمرار إمكانية إعفاء رئيس المنشأة مف المسؤكلية الجنائية في حالة القكة  1 كا 

 القاىرة كاإلكراه،
 .253، 252المرجع السابؽ، ص  مطحنة، )خالد السيد(،أنظر:  
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 خاتمة:

الذم  ،مف صنع القضاء حيث الظاىرنظرية المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير مف  تبدك
ف بعدت المسافة بيف أخطائيـ كالنتيجة  اجتيد في استخبلص نكع مف المسؤكلية شممت أشخاصا كا 

يقر ىذا مباشر قانكني دكف سند  الحمكؿ التي كضعتيا التشريعات الجنائيةمف جممة  ،ةالمجرم  
 الجنائية.النكع مف المسؤكلية 

مسؤولية الجنائية عف ىناؾ نكعاف مف المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير: ففي تقديرنا 

 .مسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير بمعناىا الظاىرو  فعؿ الغير بمعناىا الحرفي

صبلحية الشخص لتحمؿ المقصكد بالمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير بمعناىا الحرفي، ك 

لكجكد صمة بيف الجرائـ المرتكبة مف الغير كبيف نشاطو أك  أتى بو ماديا غيره عف فعؿالعقكبة 

 –رغـ انعداـ الخطأ الشخصي في جانبو وىي مسؤولية تخضع لمبدأ شخصية العقوبة  مركزه

لممسؤكلية بعد أف  طالما أف  مف ستنفذ عميو العقكبة ىك نفسو مف تـ إقرار تحممو -بمعناه المغوي

كجيت إليو إجراءات الدعكل العمكمية، كىنا تسمى مسؤكلية جنائية مباشرة عف فعؿ الغير، كتككف 

مف ستنفذ عميو العقكبة ىك شخص لـ  ذا كاف)بالمعنى المغكم(، إشخصية العقوبة  شاذة عف مبدأ

فيتحمؿ رغـ ذلؾ العقكبة المحككـ بيا عمى  ،تكجو ضده إجراءات الدعكل العمكمية بشكؿ مباشر

عف فعؿ الغير، كتككف شاذة عف مبدأ شخصية  مسؤولية جنائية غير المباشرةالغير كىنا تسمى 

   .غير مذنبالمسؤكلية مداـ أف  المسؤكؿ عف فعؿ الغير شخص 

ة بكجو عاـ صبلحي ، فيقصد بياأّما المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير بمعناىا الظاىر
الغير أتى بو ماديا غيره لكجكد صمة بيف الجرائـ المرتكبة مف  عف فعؿالشخص لتحمؿ العقكبة 

 حدكث النتيجة اإلجرامية بفعؿ ىذا الغير،توافر الخطأ الشخصي في جانبو رغـ ك ،كبيف نشاطو
ن ما عف فعؿ الغير،  وىذه فالنتيجة اإلجرامية ىنا لـ تنشأ عف فعؿ صادر عف المسئكؿ كا 
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مداـ أف  المسؤكؿ عف فعؿ الغير شخص مذنب، المسؤولية تخضع لمبدأ شخصية المسؤولية، 
إذا كاف مف ستنفذ عميو العقكبة ىك نفسو  -بمعناه المغوي –وىي تخضع لمبدأ شخصية العقوبة 

مسؤولية مف تـ إقرار تحممو لممسؤكلية بعد أف كجيت إليو إجراءات الدعكل العمكمية، كىنا تسمى 
إذا  ) بالمعنى المغوي(،شخصية العقوبة ، كتككف شاذة عف مبدأنائية مباشرة عف فعؿ الغيرج

مف ستنفذ عميو العقكبة ىك شخص لـ تكجو ضده إجراءات الدعكل العمكمية بشكؿ مباشر كاف 
مسؤولية جنائية غير المباشرة عف فعؿ كىنا تسمى  ،فيتحمؿ رغـ ذلؾ العقكبة المقررة عمى الغير

 . الغير

ؿ الفقو تسمية ىذه النظرية بالمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير ال المسؤكلية ك   لقد فض 
الجنائية عف خطأ الغير ألف  المسئكؿ عف فعؿ الغير ال يستعير الصفة اإلجرامية كالعقكبة مف 

 سمكؾ الغير الذم تحققت النتيجة اإلجرامية مباشرة بفعمو بؿ يستمدىما مف النص القانكني.

 ألردني كالمشرع المصرم،كالمشرع الجزائرم عمى غرار بعض التشريعات العربية كالمشرع ا
بطريقة ضمنية تختمؼ عف تمؾ التي نظ ـ بيا  ،عف فعؿ الغيربمبدأ المسؤولية الجنائية أخذ 

الشخص المتسبب في كقكع  ةعاقبممف خبلؿ في القانكف المدني،  المسؤولية عف فعؿ الغير
، سكاء في قانكف الجريمة كال يمكف مبلحقتو جنائيا بكصفو فاعبل أك شريكا طبقا لمقكاعد العامة

 .العقكبات أك القكانيف الخاصة التي تعد جكىر ىذه النظرية مف حيث نطاؽ تطبيقيا

نطاؽ في التشريع الجزائرم في كيبقى إعماؿ مبدأ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير  
في شكؿ حمكؿ قانكنية لبعض الحاالت التي يصعب معيا إعماؿ القكاعد العامة لممسؤكلية  ضيؽ

كما ىك الحاؿ في المسؤكلية الجنائية لرئيس التحرير، كلمنع إفبلت فئة معينة مف الجناة كما ىك 
ية كالجرائـ لحيك الحاؿ في بعض الجرائـ االقتصادية، أك لتكفير نكع مف الحماية لبعض المصالح ا

 البيئية مثبل. 

 الفقو كالقضاء حكؿ األساس الذم تنبني عميو المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيركقد انقسـ 
يتعارض مع األحكاـ العامة في  ،ال يقكـ عمى الخطأ الشخصي عمى أساسفسرىا  مففمنيـ 

ن يا تعاقب المسؤكؿ جنائيا ألكمنو خركجيا عف مبدأ شخصية العقكبة  ،المسؤكلية الجنائية العادية
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عف فعؿ الغير بالرغـ مف أن و لـ يقدـ مساىمة في الجريمة بفعؿ خاضع لمعقكبة، كال يمكف التنصؿ 
ما يمـز  كؿ   بذؿالتذرع بككنو قد ك باإلشراؼ أك التفكيض، أأك عدـ قيامو غيابو منيا لمجرد 

لمحيمكلة دكف كقكع الجريمة كلكنيا حدثت بالرغـ مف ذلؾ كمف ىذه النظريات، نذكر نظرية 
 الكظيفية. المخاطر كنظرية السمطة

مى أساس مف ع نظرية المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير فسر  ىناؾ اتجاه آخر كبالمقابؿ 
فذىب إلى عدـ تعارضيا مع األحكاـ العامة لممسؤكلية  ،كيمثؿ الرأم السائد الخطأ الشخصي

 .الجنائية العادية، كحسبيـ ال تتعارض ىذه المسؤكلية مع مبدأ شخصية العقكبة

 السببكاف الفعؿ ىك متى  ليذه المسؤكلية كأساس ةيعمى مبدأ السببفمنيـ مف اعتمد  
لمجمكعة كسطية مف األفعاؿ التي كقعت إحداىا تمك األخرل كأدت إلى الجريمة، فإف  تمؾ األخيرة 

، كتبعا لذلؾ إذا أدل نشاط أكؿ إلى نشاط الثاني حيث أدل فاعؿ الفعؿ األصمييمكف إسنادىا إلى 
 ، فإف  تمؾ األخيرة ىي دكف شؾ أثر لمنشاط األكؿ.النتيجة مباشرةاألخير إلى إحداث 

اعتبره فاعبل أحد أدكار المساىمة الجنائية ف لممسؤوؿ جنائيا عف فعؿ الغيرأسند منيـ مف ك 
شركا في الجريمة جعؿ منو كمنيـ مف  ،نظرية الفاعؿ المعنويتقكـ مسؤكليتو بناء عمى  ،معنكيا

في  فاعبل أصمياكمنيـ مف اعتبر المسؤكؿ جنائيا عف فعؿ الغير ، لنظرية االشتراؾاستنادا 
حيث تقكـ المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير كفقا ليذه  ،نظرية االلتزاـمف ساس الجريمة عمى أ

مسمؾ شخص مخالؼ لكاجب يفرضو نص التجريـ عمى المخاطب بالقاعدة القانكنية، عمى األخيرة 
في النتيجة اإلجرامية كشرطا ال  سببامعيف كيعتبر ىذا المسمؾ  منع وقوع فعؿعمى  يعمؿبأف 

 غنى عنو لتحقيقيا. 

ىك األكثر التئاما مع  عمى أساس مف الخطأ،التجاه الراجح الذم يقيـ المسؤكلية الجنائية كا
، كيرتبط بمشكمة مف مبدأ شخصية العقوبة"األصؿ العاـ الذم ترتكز عميو المسؤكلية الجنائية "

التي يستيدفيا المشرع مف والغاية  وظيفة العقوبةمع  كال يتعارض المساىمة الجنائية،مشاكؿ 
الذم كشؼ عنو فعؿ الغير أك التابع، إال أن و  خطئو الشخصيتقريرىا، ألف  المتبكع يعاقب عف 
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يبقى عاجزا عف تبرير جميع حاالت المسؤكلية الجنائية بشكؿ عاـ، كحاالت المسؤكلية الجنائية 
 اص.الكاردة في التشريع الجزائرم بشكؿ خ

مسؤكلية عف سمكؾ كخطأ ، المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيراعتبار  فكرة كنحف ال نؤيد
م ا  شخصيف، ألف  ىذه األخيرة حسب رأيينا إم ا أف تككف مسؤكلية عف سمكؾ كخطأ شخصيف كا 
مسؤكلية عف سمكؾ كخطأ المسئكؿ عف فعؿ الغير كحده، كعميو يمكف القكؿ بأف  المسؤكلية 

 فعؿ الغير تستغرؽ المسؤكلية الجنائية عف خطأ الغير.الجنائية عف 

كاحد المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير عمى أساس عدـ إقامة مف الصكاب حسب رأيينا، ك 
حاالت المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير التي كردت في كؿ  عمى استيعاب كتبرير  تودر لعدـ ق

 .التشريع الجزائرم

إليو الفقيو رك الذم نادل بالمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير،  نتفؽ مع ما ذىبكلذلؾ نحف 
 ليذا النكع مف المسؤكلية الجنائية الى عدة طكائؼ: في تقسيمو 

كتككف في حالة الجرائـ كالجنح المرتكبة ضد االشخاص كالتي  :الطائفة األولى
تككف ناتجة عف تجمعات إجرامية، فالمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير عف الرؤساء 

 مف ؽ ع ؼ. 349كالفاعميف كالمحرضيف ليذه االتحادات ـ 
: يتحممكف أيضا نفس المسؤكلية، رؤساء المشركعات في حالة الطائفة الثانية

 مات المينية عندما يفرض القانكف عمييـ التزاما ما.التنظي
 فكرة السببية: كأخيرا في حالة انعداـ أم عبلقة قانكنية عف طريؽ الطائفة الثالثة

يصبح في دائرة المسؤكلية األشخاص الذيف أدل فعميـ أك امتناعيـ الى التسمسؿ البلـز 
 لكقكع جريمة االخريف.

جممة مف الضكابط  ،التشريع الجزائرمفي  عف فعؿ الغيركيحكـ مبدأ المسؤكلية الجنائية 
 ، كىي تختمؼ باختبلؼكالشركط سكاء تعمؽ األمر بقانكف العقكبات أك أحد القكانيف المكممة لو

  .كاألساس الذم تقـك عميو ىذه المسؤكلية الجنائية طبيعة

ؿ التي باختبلؼ الحمك ، لجزائرمعف فعؿ الغير في التشريع اكتتعد صكر المسؤكلية الجنائية 
سكاء في نطاؽ الجرائـ العمدية أك غير العمدية، بكجكد أك انعداـ  ،تضمنتيا النصكص التشريعية
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عبلقة التبعية بيف الغير كالمسؤكؿ جنائيا عف فعؿ الغير، كاف شخصا طبيعيا أك معنكيا، مما 
 غير مباشرة. يترتب عميو حاالت مباشرة لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير أك حاالت

الذم  ،مف حيث مجاؿ التطبيؽ نفسوكتتعدد صكر المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير  
يضفي نكعا مف الذاتية ترتبط بخصكصية أركاف الجريمة نفسيا، كالجرائـ االقتصادية كجرائـ 

عف فعؿ الغير كمسؤكلية مادية كقد تظير ىذه المسؤكلية، عمى صكرتيف مسؤكلية جنائية ، النشر
 عف فعؿ الغير. مفترضةجنائية 

التي  باألنظمةما يتعمؽ  في كؿ   الخطأ الشخصيعمى مسؤكلية المسير ىنا ىذا كتقكـ 
 إلقامةر عمى عاتؽ المسي   الشخصي الخطأتكفر  36اشترطت المادة  حيث ،تراعي سبلمة العماؿ

، أم مخالفة األنظمة كالقكانيف المسؤكلية الجنائية عميو مف جراء مخالفة ىذه المادة ضمف المؤسسة
نفاذىا.التقيد شخصيا عاتؽ المسئكؿ يطمب منو التي فرضت التزامات محددة عمى   بيا كا 

فمـ يقـ  المسؤولية الجنائية والعقوبة شخصية لمبدأأعطى اعتبارا  ،كىنا المشرع الجزائرم
لذم تفرضو تمؾ األنظمة كقكع المخالفة التي تتـ بمجرد عدـ إنفاذ المكجب امسؤكلية المسير ب

 .انيفكالقك 

لى حد ما كحتى نككف أماـ مسؤكلية عف فعؿ الغير بالمعنى عميو، ك  يمكف القكؿ أن و كا 
يجب أف يتكسع المشرع في  ،ال يتجزأ مف مبدأ شخصية العقكبة الظاىر كتككف ىذه المسؤكلية جزء

أخذه باألسباب الحقيقية لمجريمة كمنو األخذ بفكرة الفاعؿ بالمعنى الكاسع كال يكتفي فقط بالمساىمة 
كىك ما أخذ بو األصمية المباشرة أك التبعية في تنفيذ ماديات الجريمة حسب نمكذجيا القانكني، 

محرض بؿ كذىابو ألبعد مف ذلؾ بتبنيو لفكرة في تبنيو لفكرة الفاعؿ المعنكم كالالمشرع  الجزائرم 
 الشريؾ الحكمي.  

ىك  المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير حاالتفي العديد مف الخطأ المسند لممتبكع إال أف  
يختمؼ ىذا الخطأ عف الخطأ الصادر مف الشخص ك  ،اإلىماؿ في الرقابة وسوء االشراؼ

 يشكؿ خطأ خارجاالخاضع لمرقابة الذم يشك ؿ الركف المادم في الجريمة، كبالمقابؿ فخطأ المتبكع 
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 تيجة االجرامية كىكبيف كؿ  مف السمكؾ كالن انتفاء عبلقة السببيةعف نطاؽ الجريمة مما يعني 
 بكع كالنتيجة اإلجرامية التي تحققت مباشرة بفعؿ الغير. افتراض بي ف لعبلقة السببية بيف خطأ المت

خطأ اإلىماؿ في الرقابة كاالشراؼ ال يؤدم بالضركرة إلى كقكع الجريمة باعتبار أن و قد ف
يكجد إىماؿ كال تقع الجريمة مع ذلؾ، كقد ينتفي ىذا اإلىماؿ كتقع تمؾ الجريمة، كمعنى ىذا أن يا 

 . عف فعؿ الغير مسؤولية مفترضة في حؽ المسؤوؿ

كنحف نتفؽ إلى حد ما مع ىذا الرأم الذم ينطبؽ عمى بعض حاالت المسؤكلية الجنائية 
الذم يسأؿ عف جرائـ كمسؤكلية المدير مسؤكؿ النشرية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائرم 

بؿ يكفي في ذلؾ ثبكت الصفة  ،عمدية دكف تعميؽ ذلؾ عمى تكافر عنصر القصد في جانبو
يفية في حقو كتفترض مسؤكليتو كفاعؿ أصمي بمجرد ارتكاب جريمة النشر مف المؤلؼ الكظ

 بصحيفتو. 

مف حيث الظاىر ال المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير في التشريع الجزائرم مف أف  فبالرغـ 
ألف  جؿ  الحاالت المطبقة ليذا النكع مف المسؤكلية الجزائية  مبدأ شخصية العقوبةمع تتعارض 

كفقا لمشركط التي سبؽ  الخطأ الشخصيسكاء في قانكف العقكبات أك القكانيف المكممة تقكـ عمى 
إذ تبقى سمطة  إثبات المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير،يغير في قكاعد  الإال أف  ىذا  ،ذكرىا
، كىذا ما يعد نة عمى الخطأ الشخصي ألن و يستنتج مف مخالفة األنظمةلبي  بغنى عف تقديـ ا االتياـ

 .ىذا مف جية في تقديرنا خركجا عف مبدأ مكرس دستكريا

كما  مفترض لكنو الخطأالمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير تقـك عمى كمف جية أخرل، 
ؿ الشخص المسؤكلية يتحم   قد في أغمب األحيافك كلية جزائية مفترضة، ، أم أن يا مسؤ سبؽ ذكره

حيث يغفؿ المشرع في ىذا النكع مف أتى بيا ماديا غيره،  جرائـ ماديةالجزائية الشخصية عف 
في ىذه الحاالت يقع المبس حكؿ التأكيد عمى كجكب ك  ،الركف المعنكمتحديد صكرة عف الجرائـ 

  .تكفر الركف المعنكم

يستحيؿ معيا عمى المتيـ  قاعدة موضوعيةصورة يككف افتراض المشرع لمخطأ في  فإم ا
أم مسؤكلية جنائية شخصية عف فعؿ الغير ألن يا تكلي االعتبار إثبات عكس ىذا االفتراض 



 خاتمة

  

357 

 

فبل جريمة بغير  -تخرج عمى األصؿ العاـ مف أصكؿ قانكف العقكبات لعنصر الخطأ إال أن يا 
 الخركج عف مبدأ شخصية العقكبة." كبالتالي ،بالقدر الذم يككف فيو المتيـ حسف النية-خطأ

فيككف في إمكاف المتيـ إثبات عكس ىذا  ،إثبات قاعدة صورةجاء االفتراض في  إذا أم ا
خركجا عف مبدأ يعد األحكاؿ ىذا االفتراض  في كؿ  ك  قانكنا،الطرؽ المتاحة  االفتراض بكؿ  

تقكـ النيابة العامة بإثبات دستكرم ىك أف  األصؿ في المتيـ البراءة الذم يتفرع عنو ضركرة أف 
  عناصرىا المادية كالمعنكية. الجريمة بكؿ  

مع القكاعد العامة ألف   المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير التئاـ بعدـكمنو يمكف القكؿ، 
المشرع أحيانا كعمى خبلؼ القكاعد العامة يسكم بيف صكرتي الخطأ العمدية كغير العمدية في 

في مجاؿ النشر، كىذا دفع ببعض التشريعات إلى العدكؿ عف مساءلة  قياـ المسؤكلية خاصة 
رئيس التحرير عف أعماؿ تابعيو القائمة عمى االفتراض كاستبداليا بالمسؤكلية المباشرة لو كالمشرع 

 المصرم مثبل.

حاالت المسؤكلية الجنائية لمدفع بعدـ دستورية ككؿ  ىذا كذاؾ، يفتح المجاؿ  أماـ المتيـ 
أك مع مبدأ  "شخصية العقوبةّ  :"سكاء تعمؽ األمر بالنظر إلى تعارضيا مع مبدأ ،الغير عف فعؿ

 18/16مف الدستكر كتطبيقا لمقانكف العضكم  188كفقا لممادة  ،"األصؿ في المتيـ البراءة أفّ :"
 الفصؿ في ىذه المسألة بقرارات ممزمة.   سمطة كيبقى لممجمس الدستكرم كحده

باألىمية، ككذلؾ  التي يمكف لممتيـ إثارتيا كالتي تتعمؽ ،األخرل فضبل عف الدفكعىذا 
كفيما يتعمؽ  كأخيراكالتي ال محؿ فييا لبلفتراض كقاعدة عامة  المتعمقة بحرية اإلرادة  الدفكع

التفكيض بإثبات كجكد بالمؤسسات االقتصادية، يمكنو التحرر مف ىذا النكع مف المسؤكلية 
 الحاصؿ كفقا لؤلصكؿ كضمف الشركط المحددة إذا أتاح لو القانكف ذلؾ.  

كنحف نتفؽ مع أخذ التشريع الجزائرم بالمسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير كنشيد بتضييقو 
في نطاؽ تطبيقيا عمى حاالت معينة كفي مجاالت محددة بطريقة ضمنية يصعب معيا إعماؿ 

إال أننا ال ، االقتصاديةـ الجريمة كما ىك الحاؿ في جرائـ النشر كالجرائـ القكاعد العامة التي تحك
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فبل بد أف تككف المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير شخصية  الخطأ الجنائي،  نقكؿ بفكرة افتراض
 مباشرة قكاميا إثبات الخطأ الشخصي.

 كنتفؽ مع ما ذىب معو بعض الفقو بأف  المجاؿ األصمي أك الحقيقي ليذا النكع مف 
، التي تفسح المجاؿ لمقضاء المسؤكلية ىك الجرائـ غير العمدية سكاء كانت مخالفات أك جنح

 بالسببية غير المباشرة بيف الخطأ والنتيجة اإلجرامية ولو تحققت ماديا بفعؿ الغير.لؤلخذ 

 لية الجنائية عف جرائـ ليا طبيعة مادية تحققت مباشرة بفعؿ الغير، بخصوص المسؤو و 
النص صراحة الخطأ غير العمدم، فبل بد مف  كم المشرع فييا بيف القصد الجنائي كيسكالتي قد 

لخطأ العمدم أك الخطأ غير العمدم، كحتى لك كجد النص عمى االفتراض، سكاء تعمؽ األمر با
فيذا ال يبرر بأم حاؿ تعارضو مع قرينة البراءة كال يبرره أيضا ككف الصريح عمى قبكؿ االفتراض 

 تككف بسيطة كالجرائـ التنظيمية مثبل.قد العقكبات في ىذا النكع مف الجرائـ 

نقترح بخصكص حاالت المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير التي تقكـ عمى في األخير، ك 
كجكد عبلقة التبعية بيف الغير ) التابع(، كبيف المسؤكؿ جنائيا عف فعؿ الغير ) المتبكع (، أف 

عمى عاتؽ المتبكع ليس منع النتيجة اإلجرامية مف قبؿ القانكني الكاقع االلتزاـ يككف مضمكف 
 مف خبلؿ واجبمباشرة بفعؿ الغير  قد تحدث ى منع النتيجة اإلجرامية التيعم العمؿتابعو بؿ 

لمنع تحقؽ  ببذؿ عناية التزاـ قانونياإلشراؼ كالرقابة كالمتابعة كحسف اختيار العماؿ عينة كىك 
المتبكع عند يسأؿ عنيا  نص القانكف، أم جريمة مستقمة بتمؾ النتيجة اإلجرامية مف قبؿ الغير

الخطأ  الرقابة كاإلشراؼ أدل إلى كقكع النتيجة اإلجرامية بفعؿ التابع تقـك عمى إخبللو بكاجب
 . الثابت في جانب المتبكع الشخصي

قرار مسؤكلية جنائية  115كما نقترح إعادة النظر في المادة  مف قانكف اإلعبلـ الجزائرم كا 
كليس مسؤكلية  -مثبل–في حؽ المدير مسؤكؿ النشرية قائمة عمى إثبات الخطأ الشخصي مباشرة 

 جنائية مفترضة في جانبو.
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 قائمة المصادر والمراجع 

 بالمغة العربية:

 قائمة المصادر : 
  الدستور: -1

 08المؤرخة في  76الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية رقـ دستكر الجميكرية  -
الجريدة  2016مارس  06المؤرخ في  01-16المعدؿ بالقانكف رقـ  1996ديسمبر 

 .2016مارس  07المؤرخة في  14الرسمية رقـ 
 القوانيف: -2

يناير سنة  12المكافؽ  1433صفر عاـ  18مؤرخ في  12/05القانكف العضكم رقـ  -
 يتعمؽ باإلعبلـ. 2012

 2المكافؽ ؿ 1439ذم الحجة عاـ  22المؤرخ في  16-18القانكف العضكم رقـ  -
 ، يحدد شركط ككيفيات الدفع بعدـ الدستكرية. 2018سبتمبر سنة 

يكليك سنة  19المكافؽ ؿ 1424 جمادل األكلى عاـ19مؤرخ في 10-03القانكف  -
 ، المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.2003

 1998يكنيك  25المكافؽ ؿ 1419المؤرخ في أكؿ ربيع األكؿ عاـ  05-98القانكف  -
أكتكبر  23المكافؽ ؿ 1396شكاؿ عاـ  29المؤرخ في  80-76يعدؿ كيتمـ أمر رقـ 

 .1998جكاف  47/27البحرم، الجريدة الرسمية رقـ المتضمف القانكف  1976سنة 
 2010غشت  15المكافؽ ؿ 1431رمضاف عاـ  05المؤرخ في  04-10القانكف  -

أكتكبر  23المكافؽ ؿ 1396شكاؿ عاـ  29المؤرخ في  80-76يعدؿ كيتمـ أمر رقـ 
 .2010أكت  46/18الجريدة الرسمية رقـ  ،المتضمف القانكف البحرم 1976سنة 

 1979يكليك سنة  21المكافؽ  1399شعباف عاـ  26المؤرخ في  07-79القانكف  -
 المتضمف قانكف الجمارؾ.

المتعمؽ بالكقاية الصحية كاألمف كطب العمؿ  1988 26المؤرخ في  07/ 88القانكف  -
 ، المتعمؽ بالكقاية الصحية كاألمف كطب العمؿ.1988سنة  04ج.ر عدد 
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فبراير سنة 20المكافؽ ؿ 1427عاـ محـر  21المؤرخ في  01-06القانكف رقـ  -
 ، المتعمؽ بقانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو.2006

يكليك سنة  15المكافؽ  1436رمضاف عاـ  28مؤرخ في  12-15القانكف رقـ  -
 ، يتعمؽ بحماية الطفؿ.2015

فبراير سنة  16المكافؽ  1438جمادل األكلى عاـ  19مؤرخ في  05-17رقـ القانكف  -
 1422جمادل األكلى عاـ  29المؤرخ في  04-01يتمـ القانكف رقـ ، يعدؿ ك 2017
كالمتعمؽ بتنظيـ حركة المركر عبر الطرؽ كسبلمتيا  2001غشت سنة  19المكافؽ 
 كأمنيا.

 2018يكليك سنة  2المكافؽ  1439شكاؿ عاـ  18المؤرخ في 18/11القانكف رقـ  -
 المتعمؽ بالصحة.

 األوامر:   -3
أبريؿ سنة  29المكافؽ  1395ربيع الثاني عاـ  17في المؤرخ  75/26األمر رقـ  -

المتعمؽ بقمع السكر العمكمي كحماية القصر مف الكحكؿ عمى " يمنع  1975
 أصحاب محبلت بيع المشركبات الكحكلية.

، 1975سبتمبر  26، المكافؽ في 1395رمضاف  20المؤرخ في  75/58األمر  -
يكنيك  20المؤرخ في  05/10لقانكف رقـ لمدني المعد ؿ كالمتمـ، باالمتضمف القانكف ا

 (ػ18ص44)ج ر 2005
أكت  26المؤرخ في  10/03قبؿ تعديميا بمكجب األمر رقـ  22-96األمر رقـ  -

المتعمؽ  1996جكيمية  09المؤرخ في  96/22المعدؿ كالمتمـ لؤلمر رقـ  2010
لى بقمع المخالفات ضد التشريع كالتنظيـ الخاص بالصرؼ كحركة األمكاؿ مف كا

 الخارج.
، 1966يكنيك سنة  8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66األمر رقـ  -

 20المؤرخ في  23-06المتضمف قانكف العقكبات، المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 
 (.13ص. 84)ج.ر 2006ديسمبر 
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سبتمبر سنة  26المكافؽ  1395رمضاف عاـ  20المؤرخ في  59-75األمر  -
 ف التجارم المعدؿ كالمتمـ.يتضمف القانك  1975

 1976أكتكبر سنة  23المكافؽ ؿ 1396شكاؿ عاـ  29المؤرخ في  80-76األمر رقـ  -
 .1977أفريؿ  29/10المتضمف القانكف البحرم، الجريدة الرسمية رقـ 

ديسمبر سنة  9المكافؽ ؿ  1396ذم الحجة عاـ  17المؤرخ في  104-76األمر  -
 المباشرة. المتضمف قانكف الضرائب غير 1976

 األحكاـ والقرارات القضائية: -4

، ص 07، عدد1976، نشرة القضاة، 11/1971/ 23القرار دكف رقـ، المؤرخ في  -
46. 

، 02، عدد 1981، نشرة القضاة، 13/01/1981، المؤرخ في 24409القرار رقـ  -
 .111ص 

، 01، عدد1985، نشرة القضاة، 19/01/1982، المؤرخ في 26725القرار رقـ  -
 .90ص

، 01، عدد1989، المجمة القضائية، 07/02/1984، المؤرخ في 36446القرار رقـ  -
 .426. المرجع المادة 271ص

،  03، عدد 1990، المجمة القضائية، 27/01/1987المؤرخ في  51166القرار رقـ -
 .249ص

، 03، عدد 1990، المجمة القضائية، 19/01/1988، التاريخ 46312القرار رقـ  -
 .222ص

، 01، عدد 1992، المجمة القضائية، 16/02/1988، 48317 القرار رقـ -
 .160ص

،عدد 1993، المجمة القضائية، 12/04/1988، المؤرخ في 56435القرار رقـ  -
 .170،ص02

، 3، عدد 1992، المجمة القضائية، 22/05/1988، المؤرخ في 67370القرار رقـ  -
 .185ص
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، 04، عدد 1991لقضائية،، المجمة ا27/03/1990، المؤرخ في 64287القرار رقـ  -
 .257ص 

 .192، ص 3، عدد 1992، المجمة القضائية، 05/12/1991، 95441القرار رقـ  -

، 02، عدد 1997، المجمة القضائية، 23/04/1997، 152292القرار رقـ  -
 . 171ص

، المجمة القضائية، عف 152292،  رقـ 23/04/1997بتاريخ قرار المحكمة العميا،  -
 .173، 172، 171ص:  1999ة العميا، العدد الثاني، السنة قسـ الكثائؽ لممحكم

ممؼ رقـ  04/1997/ 23قرار الغرفة االجتماعية لممحكمة العميا المؤرخ في  -
 .1997سنة  02المجمة القضائية عدد  152292

، عدد 1999، المجمة القضائية، 6/01/1999، المؤرخ في 210912القرار رقـ  -
 .145، ص 02

، عدد 2003، االجتياد القضائي، 26/10/1999، المؤرخ في 195142القرار رقـ  -
 .202خاص، ص 

، 65، عدد 2010، نشرة القضاة،28/03/2000، المؤرخ في 241410القرار رقـ  -
 .275ص 

، 65، عدد 2010، نشرة القضاة، 28/03/2000، المؤرخ في 241410القرار رقـ  -
 .275ص 

، عدد 2000، المجمة القضائية، 25/07/2000، المؤرخ في 251929القرار رقـ  -
 .201، ص 02

، عدد 2003، االجتياد القضائي، 24/10/2000، المؤرخ في 253631القرار رقـ  -
 .553خاص، ص 

، عدد 2003، االجتياد القضائي، 26/06/2001، المؤرخ في 267823القرار رقـ  -
 .278خاص، ص 

 01، عدد 2002ية، ، المجمة القضائ23/10/2001، 270055القرار رقـ  -
 .371ص

، عدد 2002، المجمة القضائية، 01/10/2002، المؤرخ في 277625القرار رقـ  -
 .506، ص 02



  قائمة المصادر كالمراجع

  

364 

 

، عدد 2003، المجمة القضائية، 24/06/2003، المؤرخ في 302683القرار رقـ  -
 .383، ص 01

، 59،عدد 2006، نشرة القضاة، 20/07/2004، المؤرخ في 299034القرار رقـ  -
 .187ص 

، 2007، مجمة المحكمة العميا، 19/04/2006، المؤرخ في 361195لقرار رقـ ا -
 529، ص 01عدد 

، 02، عدد 2010مجمة المحكمة العميا،  21/01/2010، 638145القرار رقـ -
 .325ص
 قائمة المراجع: 

 قائمة الكتب:  -1
 الكتب القانونية العامة: - أ

عنابة، دار العمكـ لمنشر ، دط، تشريع العمؿ في الجزائربعمي، ) محمد الصغير(،  -
 كالتكزيع، دت.

سقكط الحؽ في العقاب بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف لبنراكم، ) نبيؿ عبد الصبكر(، ا -
 .1996،  دط، مصر، دار الفكر العربي ، الكضعي

الجزائر، دار  -، دط، عيف مميمة النظاـ القانكني لمكافحة الرشكةبكدىاف، ) مكسى(،  -
 . 2010اليدل، 

جرائـ الفساد جرائـ الماؿ  -الكجيز في القانكف الجزائي الخاصبكسقيعة )احسف(،  -
 دار ىكمة، ،جرائـ التزكير، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة عشر، الجزائر -كاألعماؿ

2012،2013 ، . 
، دط، اإلسكندرية، دار نظـ القسـ العاـ في قانكف العقكباتثركت، )جبلؿ(،  -

 .2012الجامعية، المطبكعات 
، مصر، دار النيضة 03، طالنظرية العامة لمقصد الجنائيحسني، )محمكد نجيب(،  -

 .1988العربية، 
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، القسـ العاـ، شرح قانكف العقكبات، شرح قانكف العقكباتحسني، )محمكد نجيب(،  -
 .1982، مصر، القاىرة، دار النيضة العربية، 1982القسـ العاـ، ط 

دراسة مقارنة،  أثر العمـ في تككيف القصد الجنائي،لستار يكنس(، الحمدكني، )عبد ا -
دار الكتب القانكنية، دار شتات لمنشر  اإلمارات، -، مصرالطبعة الحادم عشر

 . 2017كالبرمجيات، 
،  المسؤكلية عف فعؿ الغير، المبسكط في شرح القانكف المدنيالذن كف، ) حسف عمي(،  -

 .2006عماف، األردف، دار كائؿ، ،  ،  2006الجزء الرابع، الطبعة
 .1966النيضة العربية،  ،القاىرة، دط، مبادئ القانكف الجنائيراشد، )عمي أحمد(،   -

التأصيؿ القانكني لظاىرة اإلجراـ المنظـ في التشريع الدكلي ساعد، ) إلياـ(،   -
 .2017الجزائر، دار بمقيس،-، دط، الدار البيضاءكالكطني

، دط، دار البيضاء، الجزائر، دار بمقيس محاضرات في الحريات العامةسانة، )رابح(،  -
 .2018لمنشر، 

درا النيضة العربية،  مصر،، 1972، طأصكؿ السياسة الجنائيةسركر، )أحمد فتحي(،  -
1972. 

)الجريمة(،  دط، 1، القسـ العاـ، جشرح قانكف العقكبات الجزائرمسميماف، )عبد اهلل(،  -
 .1998المطبكعات الجامعية، الجزائرم، الجزائر، ديكاف 

، دراسة المسؤكلية الجنائية لقائميف بأعماؿ البناءالسف، )عبد الناصر عبد العزيز(،  -
 .   2014مقارنة، الطبعة األكلى، المنصكرة، مصر، دار الفكر كالقانكف، 

ارنة بيف ، دراسة مقالمسؤكلية الجنائية في ضكء السياسة الجنائيةسكيمـ، )محمد عمي(، -
 .2007التشريع كالفقو كالقضاء، الطبعة األكلى، اإلسكندرية، دار المطبكعات الجامعية، 

، دراسة تأصيمية تحميمية كتطبيقية نظرية دفع المسؤكلية الجنائيةسكيمـ، )محمد عمي(، -
 . 2007مقارنة، دط، اإلسكندرية، دار منشأة المعارؼ، 

، دراسة تحميمية الجنائية الناشئة عف اإلىماؿالمسؤكلية الشكرم، )عادؿ يكسؼ(، -
تطبيقية مقارنة، دط، مصر، دار الكتب القانكنية، دار الشتات لمنشر كالبرمجيات، 

2011. 
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دط،  قسنطينة،  الكسيط في شرح الجريمة المركرية كجرائـ المخدرات،صقر، )نبيؿ(،  -
 .2016الجزائر، دار اليدل، 

دكر اإلرادة في بناء القصد الجنائي في عبد المحسف، ) ىاني مصطفى محمد(،  -
، دراسة تأصيمية مقارنة، دط، القاىرة، مصر، دار القانكف الكضعي كالنظاـ اإلسبلمي

 النيضة العربية، دت.
، دب، دار المطبكعات 1998القسـ العاـ، ط قانكف العقكبات،عكض، )عكض محمد(،  -

 .1998الجامعية، 

الجرائـ الخطيرة بيف القانكف كالشريعة عمى ضكء بنكد االتفاقيات قادرم، ) أعمر(،   -
 .2017،  دط، الجزائر، دار ىكمة، كالتشريعات الخاصة ذات الطابع الجزائي

، دط، القاىرة، مطبعة فؤاد األكؿ، في المسؤكلية الجنائيةالقممي، )محمد مصطفى(، -
1948. 

، القسـ العاـ، المسؤكلية الجنائية شرح قانكف العقكباتالقيكجي، )عمي عبد القادر(،   -
  .2009كالجزاء الجنائي، الطبعة األكلى،  بيركت، لبناف، منشكرات الحمبي الحقكقية، 

تعميؽ عمى قانكف العقكبات الفرنسي الجديد الصادر سنة كامؿ، ) شريؼ سيد(،  -
معدلة، ، بعة الثانية، مصرالط القسـ العاـ،  ،1994كالمعمكؿ بو منذ أكؿ مارس  1992
2016 ،2017. 

، دط، القاىرة، مصر، دار النيضة جرائـ النشر في القانكف المصرمكامؿ، )شريؼ سيد(،  -
 .2010العربية، 

، القسـ العاـ، القاىرة، دط، دار النيضة شرح قانكف العقكباتمصطفى، )محمد(،  -
 .1979العربية، 

، دط، القاىرة، دار العامة في قانكف العقكباتاألحكاـ مصطفى السعيد، )السعيد(، 
 .1995النيضة العربية، 

 الكتب القانونية المتخصصة: - ب
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، دط، تيزم كزك، دار األمؿ، لمطباعة القانكف الجزائي لمعمؿبخدة، )ميدم(،  -
 .2014كالنشر

، دراسة مقارنة، قيكد اإلسناد في القانكف الجنائيالبريفكاني، ) دلشاد عبد الرحماف(،  -
 .2016دار الكتب القانكنية، دار شتات لمنشر، مصر اإلمارات، دط، 

، دراسة مقارنة، "، "المسؤكلية الجنائية بدكف خطأالجرائـ الماديةببلؿ، )أحمد عكض(،  -
 .1993القاىرة، دط، مصر، دار النيضة العربية، 

االقتصادية المستحدثة في المسؤكلية الجنائية عف الجرائـ الجمؿ، ) حاـز حسف(،  -
، دط،  المنصكرة، مصر، دار دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة اقتصاد السكؽ اإلسبلمي،

 الفكر كالقانكف.  
، دط، الخطأ الكاعي أك الخطأ مع التكقع في القانكف الجنائيحبشي، )مجدم أنكر(،  -

 دار النيضة العربية، دت. مصر،
 ،01ط جنائية عف أعماؿ كسائؿ اإلعبلـ،المسؤكلية الرمضاف، )رأفت جكىرم(،  -

 .2011دار النيضة العربية،  مصر،
األساس القانكني لممسؤكلية الجنائية لرئيس التحرير عف الجرائـ رمضاف، )مدحت(،  -

 دار النيضة العربية، ، دت. ، مصر، القاىرة، دط، التي تقع بطريؽ الصحؼ
مكتبة  مصر، اإلسكندرية،، 01ط ،المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيرزكي، )عبلء(،  -

 .2013الكفاء القانكنية، 
، المسؤكلية الجنائية الناشئة عف المشركعات االقتصادية الخاصة، )محمد سامي (الشكا -

  .دط، القاىرة، مصر، دار النيضة العربية، دت
، دراسة تحميمية، تأصيمية لمضمكف المبدأ مبدأ شخصية العقكباتطو، )محمكد أحمد(،  -

الثانية،  بعةطالكقكتو الدستكرية، كلمدل دستكرية المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، 
 .1992دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، 

، الطبعة األكلى، المسؤكلية الجنائية في المؤسسة االقتصاديةالعكجي، ) مصطفى(،  -
 .1982فؿ، مؤسسة نك بيركت، لبناف، 
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دراسة ، المسؤكلية الجنائية لمصحفي عف جرائـ النشرعثماف، ) حيا اسماعيؿ(،  -
 .دار الكتب القانكنية، دار شتات لمنشراإلمارات،  -مصر، دط، مقارنة

، دراسة أحكاـ رابطة السببية في الجرائـ العمدية كغير العمديةفكدة، )عبد الحكـ(،  -
دار الفكر  ،اإلسكندرية-شارع سكتير 30دط،عممية في ضكء الفقو كقضاء النقض، 

 .1997الجامعي، 
، ط المسؤكلية الجزائية عف الجرائـ االقتصاديةالمساعدة، )أنكر محمد صدقي(،  -

 .2009األكلى، األردف، دار الثقافة لمنشر، 
، دط، مصر، قانكف حرية الصحافة الفرنسيمصكر، )حساـ أحمد ىبلؿ(، آخركف،  -

 .2013العربية، دار النيضة 
، الطبعة األكلى، المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغيراليمشرم، )محمكد عثماف(،  -

 .1969مصر، دار الفكر العربي، 
، دار 01، ط الخطأ المفترض في المسؤكلية الجنائيةالييتي، )محمد حماد مرىج( ،  -

 .2005الثقافة كالنشر كالتكزيع، األردف، عماف، 
، دراسة مقارنة افتراض الخطأ كأساس لممسؤكلية الجنائيةسي(، كزير، ) عبد العظيـ مر  -

 .1988درا النيضة العربية، القاىرة، مصر في النظاميف البلتيني كاألنجمكأمريكي، دط، 
 الموسوعات: -2

المسؤولية الجنائية في قانوني العقوبات واإلجراءات الدناصكرم، )عز الديف(، آخركف،  -
 .2012المجمد األكؿ، دط، القاىرة ، مصر، دار الفكر العربي،  الجنائية،

المسؤولية الجنائية في قانوف العقوبات واإلجراءات الدناصكرم، )عزالديف(، كآخركف،  -
 .2012دار الفكر العربي، القاىرة، المجمد الثاني، دط،  الجزائية،

ألكؿ، قرارات المحكمة ، الجزء ااالجتياد الجزائري في القضاء الجنائيسايس، )جماؿ(،  -
 .2013منشكرات كميؾ،  الجزائر،العميا، الطبعة األكلى، 

، قرارات المحكمة الثاني، الجزء االجتياد الجزائري في القضاء الجنائيسايس، )جماؿ(،  -
 .2013منشكرات كميؾ،  الجزائر، العميا، الطبعة األكلى،
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 . 1959الدكتكراه، كمية الحقكؽ، مصر، 

سالـ،) رحاب عمر محمد محمد(، القانكف الجنائي االقتصادم بيف المطمقة كالذاتية دراسة  -
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فبلح، )خدكج(، المسؤكلية الجنائية لممسير في شركات المساىمة عمى ضكء التشريع  -

ف الخاص: كحدة قانكف األعماؿ، جامعة كالفقو كالقضاء، أطركحة لنيؿ الدكتكراه في القانك 



  قائمة المصادر كالمراجع

  

370 

 

عيف الشؽ كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية، الدار البيضاء،  -الحسف الثاني
2003-2004. 

أطركحة مقدمة لنيؿ درجة  المسؤكلية الجزائية لمصحؼ عف جرائـ النشر، كماؿ، ) فميح(، -
قانكف عقكبات كعمكـ جنائية، سـ القانكف العاـ، دكتكراه لعمكـ في العمكـ القانكنية، تخصص 

 .2019-2018، 01كمية الحقكؽ، جامعة اإلخكة منتكرم، قسنطينة 

المكافي، )عبد الرزاؽ(،  المسؤكلية الجنائية لمدير المنشأة االقتصادية الخاصة، رسالة  -
 .1999مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه، جامعة المنصكرة، مصر، 

د الحميد السيد(، المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير، رسالة مقدمة لنيؿ مطحنة، )خالد عب -
 .2001شيادة دكتكراه في الحقكؽ، جامعة القاىرة، كمية الحقكؽ، مصر،

نبيؿ، )أحمد زىير(، المسؤكلية الجناية المفترضة، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه في  -
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شيادة الماجستير، شعبة العقكد المدنية كالتجارية، قسـ القانكف الخاص، كمية الحقكؽ، 
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  :ممخص

ال مف تقررت مسؤكليتو الجنائية عف ـ بو قانكنا، أف  العقكبة شخصية ال يناؿ أذاىا إمف المسم
مف  الإنائية شخصية ال يتحمميا المسؤكلية الج ف  ، كمف المسمـ بو أيضا أالجريمة التي كقعت

قر المشرع الجزائرم ألؾ ك شريكا كتطبيقا لذأبكصفو فاعبل  ك ساىـ في ارتكابياأارتكب الجريمة 
مساءلة شخص عف جريمة ارتكبيا غيره ميما  دستكرم كقانكني فبل يمكف كمبدأشخصية العقكبة 
 كانت صمتو بو.

قر فييا العقكبات كبعض القكانيف الخاصة، أ نجد نصكصا تشريعية في قانكف إال أننا قد
بجريمة العقاب عمى شخص مف خبلؿ تسميط  ،المشرع ضمنيا المسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير

 خر.ارتكبت ماديا بكاسطة شخص آ

ا ىميالجنائية عف فعؿ الغير، كالتي مف أه التطبيقات كالصكر لنظرية المسؤكلية بالرغـ أف  ىذ
خذت نطاقا ضيقا فجاءت مقيدة بمجمكعة مف الضكابط كالشركط مسؤكلية المدير مسؤكؿ النشرية أ

صؿ شخصية العقكبة، إلى جانب مبدأ أف األ يا قد تصطدـ ببعض المبادئ الدستكرية كمبدأن  أال إ
فبل مجاؿ  ،براءة الذم يرفض افتراض الخطأ الجنائي كأساس ليذا النكع مف المسؤكليةفي المتيـ ال

كلذلؾ تبقى النصكص التشريعية  ،لقبكؿ أم استثناء عمى قاعدة دستكرية لـ يضعيا الدستكر نفسو
 المتضمنة لممسؤكلية الجنائية عف فعؿ الغير عرضة لمدفع بعدـ الدستكرية. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Résumé 

Il est admis que la punition est personnelle, elle n’incombe que la personne qui 
sa responsabilité pénale est engagée pour un crime commis, il est admis aussi que la 
responsabilité pénale est personnelle, elle n’incombe que celui qui a commis le crime 
ou participer a celle-là en tant que acteur ou partenaire et en application de cela le 
législateur algérien a reconnu la personnalisation de la punition en tant un principe 
constitutionnel et juridique, On ne peut pas questionner une personne sur un crime 
commis par une autre , quoi qu’il soit sa relation avec lui. 

 Malgré cela on trouve des textes juridiques dans le code pénal ou dans des lois 
spéciales ou le législateur a reconnu implicitement la responsabilité pénale sur l’acte 
des autres à travers la punition pour un crime qui a été physiquement commis par 
une autre personne. 

Malgré que les applications et les conceptions  de la théorie de la responsabilité 
pénale pour l’acte des autres, dont l’un des plus importants est la responsabilité de 
directeur  chargé de publication, qui a pris une gamme étroite, comme elle est 
restreinte a un ensemble  des mesures et conditions malgré qu’elle peut s’opposer à 
certain principes constitutionnels comme le principe de la personnalisation de punition  
en parallèle au principe de la présomption d'innocence qui refuse l’hypothèse de la 
faute pénale comme une base pour cette catégorie de responsabilité, aucun 
exception n’est favorisé sur un principe constitutionnel qui n’est pas décret par la 
constitution elle-même. 

Pour cela les textes législatifs contenant la responsabilité pénale sur l’acte des 
autres sont susceptibles de fins de non-recevoir pour motif d’être non 
constitutionnelles. 

       

 




