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طبيعة االعتامد املستندي وأثر الغش عىل التزام املرصف جتاه املستفيد
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(قدم للنرش يف 1432/2/5هـ؛ وقبل للنرش يف 1432/7/19هـ)
ملخص البحث .ضمن اجلوانب القانونية املتعددة لالعتامد املستندي ،تركز هذه الدراسة عىل جانبني مرتبطني
ببعضهام .فيتناول اجلانب األول الطبيعة القانونية لالعتامد املستندي للوقوف عىل التكييف القانوين لعالقة
املرصف باملستفيد من االعتامد املستندي .وذلك بتحليل اآلراء الفقهية املختلفة هبذا اخلصوص ،هبدف الوقوف
عىل مميزات وسلبيات تطبيقها عىل االعتامد لتحديد أفضل ما يتناسب منها مع ماهية االعتامد املستندي .وذلك
ملا له من أثر وارتباط بتحديد اآلثار القانونية املرتتبة عىل أطراف خطاب االعتامد .وتركز الدراسة يف جانبها
الثاين عىل مفهوم الغش وأثره عىل التزام املرصف جتاه املستفيد .فمام يثري اجلدل هو إجياد التوازن بني املحافظة
عىل مبدأ استقاللية العالقات الناشئة عن عملية االعتامد املستندي من ناحية ،وبني منع استخدامه كمظلة
لترصفات غري قانونية كالغش .لذا تتناول الدراسة بيان مفهوم الغش يف االعتامد املستندي من خالل توضيح
موقف األصول واألعراف املوحدة (النرشة رقم  )600من الغش يف االعتامد ،ثم باملقارنة والتحليل نستظهر
كذلك موقفي الفقه والقضاء املقارن ،وحتديد ًا القضاء األمريكي واإلنجليزي.

املقدمة

هو املرصف مصدر االعتامد .فريبط عقد البيع بني البائع

تعد االعتامدات املستندية وبدون شك أدوات حيوية

واملشرتي ،ويرتبط األخري مع املرصف بعقد فتح االعتامد،

خماطر االمتناع عن دفع الثمن أو عدم تسليم املبيع،

قيمة االعتامد املحددة سلف ًا بني املرصف واملشرتي اآلمر

وفعالة يف جمال التجارة الدولية .فهي تسهل عىل املشرتي
املستورد والبائع املصدر عملية البيع والرشاء بعيد ًا عن

حيث يلجأ طريف عقد البيع إىل إدخال طرف ثالث بينهام

وينشأ بني املرصف والبائع عالقة بموجب خطاب االعتامد
يكون االخري فيها مستفيد ًا .وللمستفيد حق احلصول عىل
برشط تقديم املستندات املحددة يف خطاب االعتامد،
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والتي تشمل مستند الشحن ووثيقة التأمني والفاتورة

مميزات وسلبيات تطبيقها عىل االعتامد يؤدي إىل حتديد

أمهية كبرية يف جمال التجارة الدولية كوسيلة لتسوية الثمن

فذلك له أثره وارتباطه بتحديد اآلثار القانونية املرتتبة

املتعلقة بالبضاعة املرسلة .وهكذا يكون لالعتامد املستندي
وحتقق مصالح كل من البائع واملشرتي ،وبمنأى عن

املشاكل واملخاطر التي عاد ًة ما ترافق البيوع الدولية.
املوضوع

مما سبق بيانه يتضح تعدد اجلوانب القانونية

وتنوع العالقات وإختالف االلتزامات واحلقوق املرتتبة

أفضل ما يتناسب منها مع ماهية االعتامد املستندي.
عىل أطراف عالقات االعتامد .يف حني أن أمهية تناول
مفهوم الغش وأثره عىل التزام املرصف قبل املستفيد

تكمن يف حقيقة أنه ،عالوة عىل أن غش املستفيد من
االعتامد يعد إخال ً
ال بمبدأ وجوب تنفيذه التزاماته
بحسن نية ،يرض بشكل عام باالعتامدات املستندية

والتعامل هبا كتقنية يف جمال تسوية الصفقات التجارية

عىل عملية االعتامد املستندي .وتبحث هذه الدراسة منها
حتديد ًا الطبيعة القانونية لالعتامد املستندي للوقوف عىل

وكصامم آمان الطراف البيوع الدولية .فضال عن

من االعتامد .وتركز الدراسة ،باإلضافة إىل ذلك ،عىل

األجدر دراسة ما إذا كان مبدأ االستقاللية حيول دون

التكييف القانوين الصحيح لعالقة املرصف باملستفيد
أثر الغش يف االعتامد املستندي عىل التزام املرصف جتاه
املستفيد.

أسباب االختيار

اإلرضار بحقوق املشرتي اآلمر .وعليه ،يكون من

تأثر التزام املرصف جتاه املستفيد ،أم أنه مبدأ غري مطلق

وبالتايل يمكن أن يرد عليه االستثناء.
املنهج واخلطة

يرتتب عىل الطابع الفردي واملمـيز لالعتـامدات

لتحقيق اهلدف املنشود س ُتقسم هذه الدراسة إىل

عليها التزامات وحقوق خمتلفة ،وتكتيس كل عالقة

متهيدي ملاهية االعتامد املستندي ،وذلك بتعريفه وبيان

املستندية وما ينشـأ عنها من عـالقات متعددة يرتتب
بإستقالل عن غريها من العالقات اآلخـرى .وهذا

ثالثة مباحث ،حيث نعرض بمنهج وصفي يف مبحث
أهم أنواعه ،ثم نتطرق للجانب التنظيمي له .وبمنهج

حتلييل نناقش يف املبحث األول التكييف القانوين

يثـري اجلـدل حول طبيعية تلك العالقات وتكييفها
قانوني ًا بام يتالءم مع حقيقتها .وأكثر ما يثر اجلدل

لالعتامد املستندي ،مستعرضني أهم النظريات القانونية

العالقات الناشئة عن عملية االعتامد املستندي من

وطبيعة االعتامد املستندي .ثم نركز يف املبحث الثاين

هو إجياد التوازن بني املحافظة عىل مبدأ استقاللية

ناحية وبني منع استخدام هذا االستقالل كمظلة

لترصفات غري قانونية كالغش من قبل طرف يسء النية

من ناحية أخرى.
األمهية

إن حتليل األراء الفقهية املختلفة حول الطبيعة

القانونية لالعتامد املستندي ،ومن ثم الوقوف عىل

التي جاء هبا الفقه ومدى جدواها ومالءمتها حلقيقة

عىل إشكالية أثر الغش يف االعتامد املستندي عىل التزام
املرصف جتاه املستفيد بالوفاء بقيمة االعتامد ،مع بيان

ماهية الغش يف االعتامد ،وموقف األصول واألعراف

املوحدة (النرشة رقم  )600من الغش يف االعتامد.
وباملقارنة والتحليل ،نستظهر أخري ًا موقف الفقه ثم

القضاء املقارن (األمريكي واإلنجليزي) من أثر الغش
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وإن كانت التعريفات الفقهيه والقضائية وكذلك

الترشيعية لالعتامد املستندي تتباين يف صياغتها ،إال أهنا
متفقة يف مضموهنا .فتشري إىل االئتامن املقدم من املرصف
للعميل وضامنته املتمثله يف حيازة املستندات ،إىل جانب

قبل الرشوع يف تناول موضوع البحث يلزمنا

حرص أطراف عملية االعتامد يف ثالث أشخاص

وبيـان أهـم أنواعها أو صورها ،ثم إجيـاز التنظيم

عن بعضها .فالطرف األول العميل اآلمر (املشرتي/

 -يستحسن  -التعريف باالعتامدات املستندية،

القانوين هلا.
ً
أوال :تعريف االعتامد املستندي

ُيـعرف االعـتامد املستـندى

()1

)Credit

يرتبطون ببعضهم بثالث عالقات خمتلفة ومستقلة

املستورد) يرتبط بالطرف الثاين املرصف بعقد فتح
االعتامد ،والطرف الثاين املرصف املنشئ لالعتامد يرتبط

(Documentary

بأنه «عقد يتعهد املرصف بمقتضاه بفتح

اعتامد بناء عىل طلب أحد عمالئه « ويسمى اآلمر»

لصالح شخص آخر (يسمى املستفيد) بضامن مستندات

بالطرف الثالث املستفيد من االعتامد (البائع/املصدر)

بخطاب االعتامد ،يف حني أن الطرفني األول والثالث

جيمعهام عقد األساس (البيع) .ويكون هناك عاد ًة
مرصف ٍ
ثان هو مرصف بلد املستفيد ،وهو الذي قد
يكون جمرد مرصف مراسل يبلغ االعتامد للمستفيد ،أو

متثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل(.)2
وع ّرف فقه ًا بأنه «االعتامد الذي يفتحه املرصف
ُ

قد يكون مرصف مؤيد أو معزز لالعتامد ليشكل بذلك

تنفيذه ،أي سواء كان بقبول الكمبيالة أو بالوفاء ملصلحة

ويكون تنفيذ املرصف لالعتامد املستندي بإحدى

بناء عىل طلب شخص يسمى اآلمر أي ًا كانت طريقة
عميل هلذا اآلمر ،وهو مضمون بحيازة املستندات املمثلة

لبضاعة يف الطريق أو معدة لإلرسال» ( .عوض1993 ،؛
القليويب2003 ،؛ اجلرب1418 ،؛ .(Klein, 2006

()1

It is also referred to as credit (as in the UCP 600).
The English name “letter of credit” derives from the
French word “accreditif”, a power to do something,
which in turn is derivative of the Latin word
“accreditivus”, meaning trust. Letter of Credit (LC
or L/C).

( )2ينـظر :قـرار رقم  ،1410/133املنـازعات املصـرفية
الصادر عن مؤسسة النقد العريب السعودي ،الطبعة األوىل
1427هـ ،واملبدأ رقم  71؛ واملادة ( )1/341من قانون
التجارة املرصي؛ واملادة  428من قانون املعامالت التجارية
اإلمارايت؛ واملادة  367من قانون التجارة الكويتي.

ضامنة إضافية للمستفيد.

طريقتني :األوىل أن يقترص دوره عىل اإلجراءات

املرصفية لفتح االعتامد لدى املرصف املراسل وسداد
قيمة االعتامد ،وذلك كخدمة مرصفية ،فيغطي العميل

اآلمر قيمة االعتامد بالكامل .أما الطريقة الثانية أن
ينفذ املرصف االعتامد كائتامن مرصيف ،فيسدد العميل

جز ًءا من قيمة االعتامد ويستكمل سداد الباقي كعملية

ائتامنية.
ثاني ًا :أنواع االعتامد املستندي

يمكن إجـام ً
ال تقسيمها من حيث قوة تعهد

املرصف املصدر (اعتامد قابل لإللغاء ،واعتامد غري قابل
لإللغاء) ،ومن حيث قوة تعهد املرصف املراسل (اعتامد
معزز ،واعتامد غري معزز) ،ومن حيث طريقة التنفيذ
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(اعتامد باالطالع ،واعتامد القبول ،واعتامد الدفعات)،

جتاه املستفيد بتنفيذ االعتامد متى قام األخري بواجباته

جزئيا ،واعتامد غري مغطى) ،ومن حيث الشكل (اعتامد

اآلمر باملستفيد.

ومن حيث التغطية (اعتامد مغطى كليا ،واعتامد مغطى
قابل للتحويل ،واعتامد دائري ،واعتامد ظهري ،واعتامد
مقابل) ،وأخري ًا من حيث وقت الوفاء (اعتامد منجز،
واعتامد مؤجل).

املنصوص عليها يف اخلطاب وبرصف النظر عن عالقة
()3

ويعد هذا النوع من االعتامدات املستندية األكثر
ذيوع ًا والصورة الغالبة هلا ،نظر ًا ملا يوفره للمستفيد من

طمأنينة وضامنة مؤكدة.

وال يمنع أن جيمع االعتامد الواحد أكثر من
صفة ،فيكون عىل سبيل املثال اعتامد مغطى كلي ًا بات

االعتامد املعزز أو املؤيد
يكون االعتامد معزز ًا أو مؤيد ًا إذا تدخل مرصف

كام يقرص املقام عىل بيان خمتلف صور االعتامدات

به املرصف املصدر لالعتامد ،فيضيف هبذا تأييده

ومعزز وقابل للتحويل ومنجز.

املستندية واآلثار القانونية املتعلقة بكل نوع منها ،وبالنظر
إىل موضوع البحث ،الذي يناقش فقط جانب ًا من جوانب
االعتامد املستندي املتعددة ،فسنقترص عىل إبراز أهم
ثالثة أنواع من االعتامدات ،وهي حتديد ًا االعتامد القابل

لإللغاء ،واالعتامد البات غري القابل لإللغاء (القطعي)،
واالعتامد املعزز أو املؤيد( .عوض ،1993 ،القليويب،

2003؛ اجلرب1418 ،؛ .)Klein, 2006
االعتامد القابل لإللغاء

هو االعتمـاد الذي بموجبه حيق للعميل أو

املرصف املصدر إلغاؤه أو تعديل رشوطه ىف أي وقت،

حتى ولو بعد إخطار املستفيد بخطاب فتح االعتامد.
ولكن يشرتط إخطار املستفيد بإلغاء االعتامد أو تعديله.
ويندر التعامل هبذا النوع من االعتامدات ،ألنه ال يعد

ضامنة مؤكدة للمستفيد.

االعتامد البات غري القابل لإللغاء (القطعي)

هو االعتامد الذي يتعذر تعديله أو إلغاؤه بعد

وصول خطاب فتح االعتامد إىل املستفيد إال بموافقة
مجيع أطراف االعتامد املستندي (اآلمر ،واملرصف،
واملستفيد) ،فالتزام املرصف التزام ًا مستق ً
ال بات ًا وهنائي ًا

آخر موجود ببلد املستفيد فيلتزم جتاه األخري بام يلتزم
وتعزيزه لالعتامد مما يعطي للمستفيد ضامنة إضافية.

وبذلك ،ورشيطة تقديم املستفيد املستندات املطلوبة
إىل املرصف املعزز وفق ًا ملا هو حمدد يف االعتامد ،فإن

تعزيز املرصف لالعتامد املستندي يشكل تعهد ًا هنائي ًا
وقاطع ًا من املرصف املعزز قبل املستفيد )4(.ويبدأ التزام
املرصف املعزز جتاه املستفيد من تاريخ استالم األخري

خلطاب فتح االعتامد ،ودون االعرتاض عليه رصاحة.
ومنذ هذا التاريخ يلزم إللغاء االعتامد أو تعديله موافقة

مجيع أطراف عملية االعتامد املستندي (املرصف املصدر

لالعتامد ،والعميل اآلمر ،واملستفيد ،واملرصف املعزز).
ثالث ًا :التنظيم القانوين لالعتامد املستندي
مل ينشأ االعتامد املستندي كنظام قانوين له أصوله

القانونية ،وإنام كنظام مرصيف أوجدته حاجة التجارة
الدولية .هلذا ليس له تقنني داخيل يف كثري من الدول،

( )3ينـظر :املبدأ رقم  ،94والقـرار رقم 1424/28هـ من
املنازعات املرصفية الصادر عن مؤسسة النقد العريب
السعودي ،الطبعة األوىل1427هـ ؛ واملواد ()10 ،9 ،7
من النرشة رقم  600من األصول واألعراف املوحدة.
( )4املادة الثامنة من األصول واألعراف املوحدة ،النرشة رقم .600
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بل البعض منها فقط.
خاضع ًا ملجموعة من األصول واألعراف املوحدة
()5

وحتى يومنا هذا ال يزال

لالعتامدات املستندية Uniform Customs & Practice for

Documentary Credits

واملعروفة اختصار ًا بـ )،(UCP

التي استحدثتها غرفة التجارة الدولية .فقد سعت
غرفة التجارة إىل توحيد القواعد واالحكام التي خيضع

هلا االعتامد املستندي .فكانت النتيجة إقرار األصول
واألعراف املوحدة املتعلقة باالعتامدات املستندية لعام
1933م يف فيينا ،وقد روجعت وعدلت عدة مرات

()6
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وحسنت أيضا فهم االعتامدات املستندية بإزالة الغموض

الذي كان يكتنفها .كام أن املادة الثالثة تضمنت بعض
املبادئ والتفسريات التي كانت منترشة سابق ًا يف مواد

خمتلفة من النرشة السابقة.

وقد أزيلت من النرشة رقم  600أحكام خمتلفة

متعلقة باالعتامدات املستندية القابلة لإللغاء (املادتان
 6و 8من النرشة رقم  ،)500نظر ًا لقلة استخدامها
عملي ًا؛ الفتقارها للضامنة الكافية للمستفيد.

ويالحظ أن هذه األصول واألعراف ال تتمتع

كان آخرها يف عام 2007م بإصدار املنشور رقم ،600

بأي طابع إلزامي ،فقوهتا مستمدة من اتفاق أطراف
االعتامد عىل الرجوع إليها يف عالقاهتم ،وكثري ًا ما

وتبسيطها ،ودمج عدة أحكام للحد من عدد مواد

االعتامد ما مل يتفق رصاحة عىل استبعادها .وتعد

ويعد هذا التنقيح السابع للقواعد منذ صدورها.

وتـتميز النـرشة األخـرية بتحسيـن الصـياغة

يتفقون عىل ذلك إىل درجة أهنا املنظمة لعالقات

األصول واألعراف ،فظهرت يف تسعة وثالثني مادة

األصول واألعراف املوحدة لالعتامدات املستندية،
وبحق ،جمموعة من القواعد اخلاصة األكثر نجاح ًا حتى

بدال من تسعة وأربعني مادة يف النرشة السابقة (رقم

قدرا من التعزيز والتامسك
 .)500ولقد أعطى هذا ً
واملنطق للقواعد.

وأضيفت مادة جديدة (املادة الثانية) لتعريف

بعض املصطلحات املستخدمة يف األصول واألعراف

املوحدة ،التي بدورها بسطت الصياغة إىل حد كبري،

( )5مـن ذلك املـواد مـن  367إىل  377من قـانون التجـارة
الكويتي لعـام 1980م؛ وقـانون املعـامالت التجـارية
اإلمـارايت ( )1993/ 18املواد من  428إىل 439؛ وقانون
التجارة املرصي املواد من  341إىل 350؛ واملادة اخلامسة
من قانون التجارة املوحد األمريكيThe US Uniform :
)109 - 5 Commercial Code (UCC
( )6كان أمهها يف اعوام1951 :م1962 ،م1974 ،م1980،م،
1993م .للمزيد حول تطور هذه األصول راجعW. Baker, :
“Dealing with letter of credit discrepancies”, 2000, p.
41 ; JI Corre, “Reconciling the old theory and the new

evidence”, 2000 , p. 256.

اآلن التي تم تطويرها للتجارة.

املبحث الثاين :التكييف القانوين
لالعتامد املستندي

تثري عملية االعتامد املستندي وما ينشأ عنها
من عالقات متعددة وآثار قانونية خالف ًا فقهي ًا حول
طبيعتها القانونية .فإذا كان عقد فتح االعتامد بني

العميل اآلمر واملرصف هو مصدر العالقة بينهام وما
يرتتب عليه من آثار قانونية ،فإن سبب دخول األول يف
هذه العالقة مرده الرشط اخلاص بتسوية الثمن الوارد

يف عقد األساس (البيع) مع البائع ،فيكتسب األخري
 وهو ليس طرف ًا يف عقد االعتامد  -حق ًا مبارش ًا ِقبلاملرصف بمجرد تسلمه خطاب فتح االعتامد ،والتزام

املرصف جتاه البائع املستفيد من االعتامد ال ينشأ إال
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بإصدار املرصف خلطاب االعتامد وإخطار املستفيد
به .وتبع ًا لذلك يلتزم املستفيد بتسليم املرصف
مستندات مطابقة ملا ورد يف خطاب فتح االعتامد .فام

وإعامل ذلك عىل االعتامد املستندي يقتيض

أن يكون املرصف ،يف عالقته باملشرتي اآلمر والبائع
املستفيد والتزامه يف مواجهته ،وكي ً
ال عن املشرتي يف دفع

أساس العالقة القانونية بني املرصف واملستفيد؟
حاول الفقه جاهد ًا حتديد املركز القانوين

املباعة منه وتسليمها للمشرتي اآلمر (املوكل)( .علم

أنظمة القانون املدين .ويف سبيل حتقيق ذلك ذهب إىل

والوكالة من أوىل النظريات التي قيل هبا يف تكييف

للمستفيد من االعتامد املستندي بالتأسيس وفق ًا إلحدى

الثمن للمستفيد وتسلم املستندات التي متثل البضاعة
الدين1968 ،؛ املحتسب.)1995 ،

اجتاهني  :األول ردها إىل إحدى النظريات العقدية ،يف
حني أن الثاين كيفها عىل أساس اإلرادة املنفردة .وبعيد ًا

التكييف  -يف رأينا  -يف ثالثة أوجه :األول أن عمل كل

بمعزل عن نظريات القانون املدين.

ينتهي بإمتام العمل أو بانتهاء األجل املحدد له .والثاين

عن هذا وذاك ُك ِّيف االعتامد املستندي يف اجتاه حديث

االعتامد املستندي( ،الفقي )2003 ،وتكمن وجاهة هذا
من الوكيل يف عقد الوكالة واملرصف يف فتح االعتامد

وحيث إن استقاللية عالقات االعتامد املستندي

التزام الوكيل بتعليامت املوكل يف عقد الوكالة يامثله التزام

العالقات ذات أمهية قانونية؛ ألن اآلثار القانونية املرتتبة

والثالث كام أن عقد الوكالة مقيد برشط تنفيذ الوكيل

هي أهم مميزات االعتامد ،فإن الطبيعة القانونية لتلك

املرصف برشوط فاتح االعتامد اآلمر جتاه املستفيد منه.

عىل كل عالقة مبنية عىل تكييفها التكييف القانوين
الصحيح .ونظر ًا ألن هذا البحث يتناول التكييف

املستفيد مقيد برشط تقديم األخري املستندات املطابقة

تلك النظريات ،بإفراد مطلب لكل منها ،لبياهنا وحتليل

إال أن ذلك ال يعني بالرضورة صحة واستقامة

القانوين لعالقة املرصف باملستفيد ،فإنه يتعني دراسة
مضموهنا ومدى مالءمة تطبيقها عىل االعتامد.

املطلب األول :النظـريات العـقدية لتكيـيف االعتمـاد
املستندي
ً
أوال :تكييف االعتامد املستندي بالرجوع إىل
عقد الوكالة

لتعليامت وأوامر املوكل ،فإن املرصف يف التزامه جتاه

لرشوط االعتامد املفروضة من قبل عميل املرصف اآلمر.

هذا التكييف ،فاملرصف يف عالقته باملستفيد يتعامل
كأصيل وليس كوكيل للمشرتي اآلمر .فض ً
ال عن

استقاللية العالقات الناشئة عن االعتامد املستندي ،بام
يف ذلك عالقة املرصف باملستفيد التي ينشئها خطاب
االعتامد ،يف حني تتالشى هذه االستقاللية يف العالقة

إن الوكالة كشكل من أشكال اإلنابة ما هي إال
عقد بمقتضاه يقيم املوكل شخص ًا آخر (الوكيل) مقام

خالف عالقة التبعية هذه ،ال يتأثر تنفيذ املرصف

باسم وحلساب املوكل ،فتنرصف الترصفات القانونية

عالوة عىل ما تقدم ،وبخالف االعتامد البسيط أو املايل،

نفسه يف إجراء الترصفات القانونية ،فيترصف الوكيل
لألصيل وليس الوكيل.

الناشئة عن عقد الوكالة بتبعية الوكيل للموكل .فعىل

اللتزامه جتاه املستفيد بعالقة املرصف بعميله املشرتي.
فإن وصف االعتامد «باالعتامد املستندي» مرده أنه
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قائم عىل املستندات وما متثله تلك املستندات ،فليس

والظاهر أن الكفالة تشابه االعتامد املستندي يف

التقييد ،ففي الكفالة استيفاء الدائن لدينه مقيد بتسليمه

لالعتبار الشخيص وجود يف نشوئه وتنفيذه ،فوفاة فاتح
االعتامد مث ً
ال ال حتول دون وفاء املرصف بالتزامه جتاه

مستندات الدين للكفيل ليستطيع األخري الرجوع عىل

االعتبار الشخيص ويتأثر باألسباب املسقطة للوكالة،

عىل قيمة االعتامد مقيد بتسليمه املستندات املطابقة ملا هو

املستفيد ،وهذا عىل خالف عقد الوكالة الذي يقوم عىل

كالوفاة أوفقد األهلية.
ثاني ًا :تكييف االعتامد املستندي بالرجوع إىل عقد
الكفالة

املدين املكفول ،ويف االعتامد املستندي حصول املستفيد

حمدد يف خطاب االعتامد للمرصف ليتمكن األخري من

الرجوع عىل العميل بقيمة االعتامد املدفوع للمستفيد.

ومع ذلك ،فإن هذا التكييف ال خيلو من النقد،

إن الكفالة هي ضم ذمة إىل ذمة يف املطالبة

فالتزام الكفيل يف عقد الكفالة التزام تابع اللتزام املدين

التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي هبذا االلتزام إذا مل

مستقل عن عقد األساس بني املشرتي والبائع .وهذا ما
أخذ به القضاء املقارن ،فاملرصف الذي يفتح اعتامد ًا

بتنفيذ التزام ،فهي عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ
يف به املدين نفسه( .السنهوري1984 ،؛ العمرويس،
 )1999وبتطبيق أحكام الكفالة عىل عقد االعتامد
املستندي فإن املرصف املصدر لالعتامد بمثابة كفيل

املكفول ،بينام التزام املرصف الناشئ عن خطاب االعتامد

مستندي ًا للوفاء بثمن صفقة متت بني تاجرين ال يعترب
وكي ً
ال عن املشرتي يف الوفاء للبائع بقيمة االعتامد ،كام ال

املستفيد بالوفاء بثمن البضاعة ،ويف حال ختلف

يعترب ضامن ًا أو كفي ً
ال يتبع التزامه التزام عميله املشرتي،
بل ُيعد التزامه يف هذه احلالة التزام ًا مستق ً
ال عن العقد

املرصف باعتباره كفيال يلتزم جتاه املستفيد بالوفاء

االعتامد متى كانت املستندات املقدمة اليه مطابقة ملا

متضامن مع املشرتي املكفول يف التزامه أمام البائع

املشرتي عن الوفاء بالتزامه بدفع ثمن البضاعة ،فإن

بالثمن (عوض ،)1993 ،وله حق الرجوع عىل
املشرتي يف اسرتداد املبلغ الذي دفعه .وبمقتىض هذه
الكفالة التضامنية ليس للمرصف الدفع بالتجريد ،أي

بالرجوع عىل العميل املشرتي وجتريده من أمواله قبل
مطالبة املرصف .فللبائع املستفيد الرجوع مبارشة عىل
املرصف بموجب خطاب االعتامد الذي أوجد الكفالة.

(الفقي.)2003 ،

وهناك من يرى أهنا كفالة من نوع خاص ختضع

ألحكام قانونية خاصة استقر عليها العرف املرصيف.

(الرشقاوي.)1989 ،

القائم بني البائع واملشرتي يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة

تضمنه خطاب االعتامد ،ودون أن يكون للبنك يف ذلك

أدنى سلطة يف التقدير أو التفسري أو االستنتاج .فتبعية
عقد الكفالة للعقد األصيل وجود ًا وعدم ًا ال تتناسب
()7

واستقاللية التزام املرصف املبني عىل خطاب االعتامد

جتاه املستفيد عن عقد األساس بني البائع (املستفيد)
واملشرتي (اآلمر) وما قد يشوبه من عيوب.
فض ً
ال عىل أن للدائن بموجب عقد الكفالة

احلق يف الرجوع عىل املدين دون الرجوع عىل الكفيل،
( )7القضـاء املـصـري ،نـقـض رقـم  443لسنة  45ق جلسة
 27/2/1984س  35ع 1ص.551
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وحوالة احلق تعترب عقد ًا ثنائي األطراف ينعقد برضا

معا .يف حني أن يف
أو الرجوع عىل الكفيل واملكفول ً
االعتامد املستندي يعد حق املستفيد جتاه املرصف حق ًا

الدائن األصيل والدائن اجلديد ،أما رضا املدين فليس

اآلمر املشرتي إال برشطني ،أوهلام إذا مل يوف املرصف

انتقال االلتزام ،وتتم بمقابل فتأخذ حكم البيع ،أو

مبارش ًا مصدره خطاب االعتامد وليس له الرجوع عىل
التزامه بدفع قيمة االعتامد ،وثانيهام يكون الرجوع

ركنا النعقاده .ومتثل حوالة احلق سببا من أسباب

بدون مقابل ،وتأخذ حكم اهلبة وتنرصف بالتايل إليها

عىل أساس اإلخالل بعقد األساس (البيع) وليس عىل

الرشوط املوضوعية والرشوط الشكلية التي حتكم

وبنا ًء عىل ما تقدم ،فإن الكفالة ال تتالءم وطبيعة

له فتأخذ حكم الوفاء بمقابل ،وتأخذ حكم الرهن إذا

أساس خطاب االعتامد.

التربعات .وقد يراد منها قضاء دين عىل املحيل للمحال

عمليات االعتامد املستندي.
ثالث ًا :تـكييف االعتامد املستـندي بالرجوع إىل

وبتطبيق ذلك عىل االعتامد املستندي ،يرى

إن حوالة احلق( )8هي اتفاق بموجبه ينقل الدائن

حمال إليه بحق سابق للعميل اآلمر املحيل لدى املرصف

دائنا مكانه .فللدائن أن حيول حقه إىل شخص آخر ،ما

ولكن األخذ هبذا التكييف خيالف مقتىض

حوالة احلق

ماله من حق قبل املدين األصيل إىل شخص آخر يصبح

قصد هبا إعطاء تأمني خاص.

()9

أنصار هذا الرأي أن املستفيد بمقتىض خطاب االعتامد

املحال عليه.

مل حيول دون ذلك نص قانوين أو اتفاق املتعاقدين أو

وحقيقة االعتامد؛ فهو جيعل من عقد فتح االعتامد (بني

أحدمها دائن لثالث ،فأحد املتعاقدين وهو الدائن
حميال ،واملتعاقد اآلخر حما ً
ال له ،والشخص الثالث هو

املستفيد ،وليس خطاب االعتامد املوجه من املرصف

طبيعة االلتزام .وتكون حوالة احلق باتفاق بني اثنني

املدين حما ً
ال عليه ،واحلق موضوع احلوالة حماال به.

( )8إىل جانب حوالة احلق هناك حوالة الدين التي تتم باتفاق
بني املدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين ،فهي اتفاق
املدين مع شخص آخر أن يتحمل عنه الدين ،واملحال
عليه بذلك مدين أصيل .ويالحظ أن القانون الروماين مل
يكن جييز حوالة احلق أو حوالة الدين ،فكان يعترب االلتزام
رابطة شخصية بني الدائن واملدين غري قابلة لالنتقال أو
التعديل أو النزول عن الدين الناشئ منها وإال اهنارت تلك
الرابطة ،وما كان من طريق النقضاء االلتزام إال بالوفاء أو
اإلبراء أو ميض الزمن .فلجأ الناس يف ذلك الوقت إىل
التجديد ليقضوا به عىل االلتزام القديم وينشئون آخرا
حمله خيتلف عنه يف حمله أو يف أحد أطرافه .ينظر( :وهدان،
 :1992ص .)43

املرصف والعميل اآلمر) مصدر التزام املرصف جتاه
للمستفيد .كام أن ذلك يعني أن للمرصف احلق يف
االحتجاج بالدفوع الناشئة عن عقد فتح االعتامد ضد
املستفيد ،وهذا يتناىف وأهم خصيصة من خصائص

االعتامد املستندي ،أال وهي استقاللية التزام املرصف
يف مواجهة املستفيد عن عالقته بالعميل اآلمر (فاتح
االعتامد) .فض ً
ال عىل أن جمرد فتح االعتامد ال يؤدي

بذاته إىل إبراء ذمة املشرتي من الثمن ما مل تدفع قيمة
االعتامد فع ً
ال للبائع .فللبائع أن يطالب املشرتي بالثمن

بناء عىل عقد البيع الذي يظل قائام وحيكم العالقة بني
( )9ينظر يف ذلك :املادة  303من القانون املدين املرصي؛ وفقهي ًا
راجع( :عدوي ،د.ت :ص 93؛ سعد :2000 ،ص 253؛
زكي :1990 ،ص .)911
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طرفيه ،بل وله هذا احلق ولو كان متسبب ًا يف امتناع

استقاللية عالقة املستفيد باملرصف عن عالقته بالعميل،

املستندات خالل مدة الضامن.
رابع ًا :تكييف االعتامد املستندي بالرجوع إىل

يف تنفيذ املرصف اللتزاماته ،وللمرصف باملقابل املطالبة
بالعمولة وقيمة الالعتامد( .علم الدين) 1993،

ينعقد االشرتاط ملصلحة الغري بني املشرتط
ً
مبارشا يرتتب يف ذمة
واملتعهد باكساب املنتفع ح ًقا

قانوين لطبيعة االعتامد املستندي أهنا  -وبحق  -تفرس
جوانب عدة من االعتامد ،فاستناد ًا إىل عقد فتح االعتامد

املرصف عن الوفاء بقيمة االعتامد نتيجة عدم تقديمه

االشرتاط ملصلحة الغري

وال حيول ذلك دون أن يكون للعميل نوع من الرقابة
.

وما يميز نظرية االشرتاط ملصلحة الغري كأساس

(املشارطة) يكون للعميل (املشرتط) حق مسألة املرصف

املتعهد ،ويلزم أن يكون للمشرتط مصلحة من االشرتاط
سوا ًء معنوية أو مادية .وينشأ للمنتفع ح ًقا مبارش ًا يف

يف حالة عدم إصدار خطاب االعتامد للمستفيد ،وليس

املشرتط واملتعهد ،فحق املنتفع يف مواجهة املتعهد يعتمد

باالمتناع عن الوفاء للمستفيد (املنتفع) .كام أنه ال أثر

أن يدفع يف مواجهة املنتفع بالدفوع املستمدة من العالقة

يف مطالبته بالوفاء باالعتامد.

مواجهة املتعهد منذ الوقت الذي يتم فيه االتفاق بني

أساسا عىل العالقة بني املشرتط واملتعهد ،وحيق للمتعهد
بينه وبني املشرتط.

له يف حالة االعتامد القطعي مطالبة املرصف (املتعهد)
إلفالس العميل عىل حق املستفيد املبارش جتاه املرصف
ومع ذلك ،فتطبيق نظرية االشرتاط ملصلحة

وبتطبيق نظرية االشرتاط ملصلحة الغري عىل

الغري ال يتالءم وطبيعة عمليات االعتامد املستندي،
نظر ًا للفروق اجلوهرية بينهام( .طه2001 ،؛ املحتسب،

املنتفع من االشرتاط .فاملشرتي يشرتط لصالح البائع،

فالتزام املتعهد يف االشرتاط ملصلحة الغري
مرتبط بعقد االشرتاط ،فاملتعهد يلتزم التزام ًا جديد ًا

االعتامد املستندي( ،)10فإن العميل اآلمر يقوم مقام
املشرتط ،واملرصف مقام املتعهد ،ويكون املستفيد هو
فيكون لألخري حق مبارش ضد املرصف بقبوله خطاب
االعتامد ،وعليه ال يستطيع املشرتي وال املرصف الرجوع

فيه .وبقيام املرصف مقام املتعهد جتاه املستفيد ،فإنه يلتزم
التزام مبارش جتاه األخري ،فيحق للمستفيد الرجوع عىل

املرصف مبارش ًة ومطالبته بالدفع حال تقديم املستندات
املطابقة لشـروط االعتامد .واملشرتط  -وفق ًا لنظرية
االشرتاط ملصلحة الغري  -يتعاقد باسمه ،وهو ما يوافق

( )10ينـظر عـىل وجـه اخلـصوص( :عـلم الـديـن:1968 ،
ص  ،)255-243حيث تبنى املؤلف نظرية االشرتاط
ملصلحة الغري مع التغيري فيها وفق ًا ملا يرى أنه يالئم طبيعية
االعتامد املستندي.

1995؛ أمحد1999 ،؛ الفقي)2003 ،

لصالح املنتفع ،إال أنه التزام غري مستقل عن عالقته
باملشرتط ،فللمتعهد التحرر من التزاماته جتاه املنتفع
إذا مل يوف املشرتط ما التزم به .بينام التزام املرصف

جتاه املستفيد يف االعتامد التزام جديد ومستقل عن
التزامه قبل املشرتي ،ويظل كذلك حتى ولو أخل
املشرتي (العميل) بالتزامه جتاه املرصف ،فض ً
ال عن
استقالل مصدر التزام املرصف جتاه املستفيد ،الذي

ينشأ عن خطاب االعتامد ،وليس عقد فتح االعتامد.

هذه االستقاللية يف العالقات الناشئة عن االعتامد هي
أهم ما يميز االعتامد املستندي.
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كام أن حق املستفيد يف احلصول عىل مبلغ االعتامد

أهيام بقيمة الدين .وهلذا تعد اإلنابة الناقصة وسيلة من

االعتامد ،وهذا ال يتوافق مع مضمون نظرية االشرتاط
ملصلحة الغري يف كوهنا تكسب املنتفع حق ًا وال حتمله

فاملدين األصيل يبقى ملتزما بالدين إىل جانب املدين

يقابله التزامه بتقديم املستندات املطابقة لرشوط فتح

أي التزام.

وبخالف رسيان نظرية االشرتاط ملصلحة الغري

بأثر رجعي ،فإن مسؤولية املرصف الناشئة عن خطاب

وسائل تدعيم الضامن للدائن ،ألنه يصبح للدائن مدينان
بد ً
ال من مدين واحد ،وليس ألي منهام الدفع بالتجريد،
اجلديد وال تربأ ذمته باإلنابة( .السنهوري1984 ،؛

عدوي ،د.ت؛ سعد2000 ،؛ رسور.)1985 ،

االعتامد جتاه املستفيد ترسي من وقت وصول خطاب

ولقد أخذ جانب من الفقه بنظرية اإلنابة كأساس
لالعتامد املستندي (طه ،)2001 ،وتطبيق ًا لذلك يكون

الغري أن ينقض املشارطة بعد قبول املنتفع هبا ،يف حني

لديه .فينيب املشرتي املرصف املدين له يف عقد االعتامد

االعتامد إىل علم املستفيد.
وأخري ًا ال حيق للمشرتط يف االشرتاط ملصلحة
أن االعتامد غري القطعي يعطي للعميل اآلمر حق إلغاء

املشرتي الدائن يف عقد االعتامد واملدين يف عقد األساس
(البيع) منيب ًا ،واملرصف مناب ًا ،ويكون البائع بذلك مناب ًا
بالوفاء للمناب لديه املستفيد الدائن للمرصف يف

االعتامد ،وللمرصف كذلك حق الرجوع فيه ما مل يقبله

خطاب االعتامد .فيحل املرصف حمل املشرتي (املنيب(

خامس ًا :تكييف االعتامد املستندي بالرجوع إىل

التزام املرصف املناب جتاه املستفيد (املناب لديه) يعد
التزام ًا جمر ًدا ،فليس للمرصف التمسك ِقبل املستفيد

املستفيد.

نظرية اإلنابة

يف وفاء الدين جتاه املستفيد املناب لديه( ،وبذلك فإن

ينقيض االلتزام عموم ًا بالوفاء ،وينقيض بام

بالدفوع التي تكون له ِقبل املشرتي اآلمر .ويالحظ أن

أواحتاد الذمة؛ كام ينقيض االلتزام دون وفاء باإلبراء،

وجود العالقة السابقة بني املشرتي والبائع بمقتىض

يعادل الوفاء سواء بالتجديد ،أواإلنابة ،أواملقاصة،
واستحالة التنفيذ ،والتقادم املسقط.

واإلنابة كسبب من أسباب انقضاء االلتزام بام

يعادل الوفاء قد تكون كاملة ،فيرتتب عليها التجديد،

وجود العالقة السابقة بني املنيب واملناب لديه تشابه

عقد األساس (البيع).
ُو ِ
نقد هذا االجتاه ألن مقتىض النظرية يقرتح
وحدوية دين كل من املنيب واملناب( .عوض)1993 ،

فاملنيب «املدين األصيل« يربأ من الدين بمجرد انعقاد

مع أن التزام املشرتي (املنيب) واملرصف (املناب)

باملدين األصيل ،وبالتايل ليس للمناب لديه قبل اإلنابة

والقول بأن االعتامد املستندي إنابة كاملة يقتيض

اإلنابة ،حللول املناب حمله وذلك نتيجة الستبدال املناب
أو بعدها إال مدين واحد .وقد تكون اإلنابة ناقصة
وتعني االستقاللية ،فيبقى املناب واملنيب ملتزمني جتاه

املناب لديه يف الوفاء بقيمة الدين ولألخري الرجوع عىل

خيتلف كل منهام عن اآلخر.

عدم قدرة البائع ،يف حالة ختلف املرصف عن الوفاء،

الرجوع عىل املشرتي لزوال التزامه بالتجديد ،وهذا

خيالف حقيقة عالقات االعتامد املستندي التي متكن
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البائع من الرجوع عىل املشرتي بالثمن عىل أساس عقد

استثنائي لاللتزام يف حاالت حمددة .واإلرادة املنفردة

ووفق ًا لنظرية اإلنابة يستطيع املناب (املرصف)

إحداث آثار قانونية متعددة )12(،ومن صورها الوقف،

اآلمر) ،وذلك يتعارض ومبدأ استقاللية العالقات

واستند جانب من الفقه إىل اإلرادة املنفردة يف

البيع بينهام.

االحتجاج بدفوع مستمدة من عالقته باملنيب (املشرتي
الناشئة عن االعتامد املستندي.

ترصف قانوين من جانب واحد ،وهي قادرة عىل
والوصية ،والوعد بجائزة.

()13

تكييف التزام املرصف جتاه املستفيد ،فمركز املرصف

وهذا ما حدا بجانب من الفقه لتبني اإلنابة

كالواعد بجانزة من حيث التعهد املستقل بأداء معني
إذا نفذ شخص عم ً
ال معين ًا ،فهو يف االعتامد تقديم

مطالبة املشرتي يف حالة ختلف املرصف عن الوفاء ،أو

اجلائزة .فالتزام املرصف ينشأ بإرادته املنفردة من حلظة

الناقصة كأساس لتفسري التزام املرصف جتاه املستفيد
يف االعتامد غري القابل لإللغاء ،ليظل للبائع احلق يف

املستندات وهو يف الوعد بجائزة العمل املستحقة به

يف حالة اإلفالس( .طه )2001 ،ففي اإلنابة الناقصة

إرساله خطاب االعتامد للمستفيد وعلم هذا به ،حيث

واملناب (املرصف) واحد ،ومن حق الدائن املناب لديه

انتهاء مدة صالحية االعتامد .هبذا التزام املرصف قائم

حمل التزام كل من املدين األصيل املنيب (املشرتي)

(البائع) الرجوع عىل أي منهام ،إال أن مصدر التزام كل

منهام مستقل عن اآلخر؛ فالتزام املدين األصيل مصدره

أن تعهد املرصف هنا بات بعدم رجوعه عن التزامه قبل
عىل فكرة اإلرادة املنفردة والعرف املرصيف.

وقد يكون هذا التكييف ،وبحق ،أقرب تكييف

يف العالقة األصلية بينهام (عقد األساس) ،أما مصدر

لعالقة املرصف باملستفيد ،فالتزام املرصف جتاه املستفيد

املطلب الثاين :نظرية اإلرادة املنفردة كمصدر استثنائي

كذلك لتفسري التزام املرصف املؤيد (املعزز) الذي ينشأ

التزام املرصف املناب هو عقد اإلنابة.
لاللتزام

إىل جانب العقد

()11

الذي يعدّ املصدر العام

لاللتزامَ ،عدّ ت بعض القوانني اإلرادة املنفردة كمصدر
( )11تارخيي ًا كان العقد حتى القرن التاسع عرش هو املصدر
الوحيد لاللتزام اإلرادي .إال أنه يف سنة 1874م قرر
أحد رشاح القانون النمساوي وجوب األخذ باإلرادة
املنفردة كمصدر لاللتزام بجانب العقد ،فأخذ هبا
القانون األملاين سنة 1900م ،ثم تأثرت بعض التقنينات
األخرى هبذه النظرية ،كالقانون السويرسي ،والقانون
اإليطايل .ينـظر( :الصدة1971 ،؛ املظفر ،مرجع سابق:
ص .)62-53

التزام مبارش وجمرد ،بل إن اإلرادة املنفردة تصلح

عن تأييده لالعتامد( .الفقي.)2003 ،

( )12كتصحيح عقد قابل لإلبطال كام يف اإلجازة ،وإلغاء عقد
معني كام يف الوكالة .وإىل إسقاط حق شخيص أو إهناء
االلتزام كاإلبراء الذي يؤدي إىل انقضاء الدين ،وقد تنشئ
حقا شخصيا أو التزاما يف ذمة صاحبها كام يف اإلجياب
امللزم .ينظر( :عبداهلل :2001 ،ص .)359
( )13ال يتوقف يف إنتاج آثاره إال عىل إرادة من صدر منه التعبري.
واملترصف باإلرادة املنفردة ال يستهدف من ترصفه إال
مصلحته دون أن تدخل مصلحة الغري يف حسبانه .لذا
ُعرفت أهنا «كل ترصف قانوين يستبد به طرف واحد».
ينظر( :املظفر ،مرجع سابق :ص  36وما بعدها).

158

عبداهلادي حممد سفر الغامدي :طبيعة االعتامد املستندي وأثر الغش...

غري أن هذا التكييف وإن كان يعتد باستقالل

وجود ثالثة أشخاص .وعىل أن هذا االجتاه أفلح يف

وحدة عمليات االعتامد املستندي .فنظرية اإلرادة
ٍ
باستقالل
املنفردة تنطبق عىل خطاب االعتامد ،ولكن

إىل عملية واحدة ،إال أنه أمهل عنرص استقاللية تلك

العالقات الناشئة عن االعتامد املستندي ،إال أنه يسقط

عن عقد فتح االعتامد الذي نشأ بسبب رشط يف العقد
األسايس بني املشرتي والبائع .فاملرصف يف تنفيذه

اللتزامه جتاه املستفيد ،الذي مصدره خطاب االعتامد،
إنام ينفذ يف ذات الوقت التزامه جتاه اآلمر املشرتي الذي
مصدره عقد فتح االعتامد .ونظرية اإلرادة املنفردة

بذلك تفصل بني مصدر التزام املرصف جتاه املستفيد

(خطاب االعتامد) وبني العالقة القائمة عىل عقد فتح
االعتامد التي اقتضت إصداره .كام أن جانب ًا من الفقه

نقد نظرية اإلرادة املنفردة بأهنا ليست أص ً
ال مصدر ًا من
مصادر االلتزام( .البارودي1991 ،؛ عوض.)1989 ،

املطلب الثالث :الطابع املميز لالعتامد املستندي

االعتداد بالعالقة التعاقدية ،ورد عمليات االعتامد

العالقات .فتبعية الوكيل للموكل يف عقد الوكالة هي
سمة وليست عارض ًا ،يف حني أن االستقاللية النامجة عن
عمليات االعتامد هي خصيصة وال جمال للتبعية فيها.

وعىل خالف العالقات ثالثية االشخاص يف القانون
املدين ،كاالشرتاط ملصلحة الغري ،التي تتميز بوحدة
املصدر ،فمصدر كل عالقة يف االعتامد املستندي مستقل

بذاته عن مصادر العالقات األخرى .فهناك عالقة
املشرتي بالبائع ومصدرها عقد األساس (البيع) ،وعالقة

املشرتي اآلمر باملرصف ومصدرها عقد فتح االعتامد ،ثم
هناك عالقة املرصف باملستفيد البائع ومصدرها خطاب

االعتامد ،ووجود كل مصدر وعدمه مستقل عن غريه،
وذلك بعكس عقد الكفالة الذي يرتبط وجود ًا وعدم ًا

ممَا تقدم ،تظهر إشكالية حتديد الطبيعة القانونية
لالعتامد املستندي بتكييفها وفق ًا لنظريات القانون

ومن جهة أخرى ،ويف محُ اولة لتفادي قصور

وحمل تطبيقها ،وليس بالرضورة أن ينسحب ذلك عىل
العمليات التجارية عام ًة ،واملرصفية خاصة .فال ينتقص

وإن كان قد أقام وزن ًا الستقاللية العالقات الناشئة عن

املدين .فوجاهة تلك النظريات وأمهيتها تكمن يف جمال

من هذه عدم مالئمة تطبيق األنظمة املدنية عليها.
فمحاولة تكييف االعتامد املستندي وفق ًا لنظريات
القانون املدين مل تؤت ثامرها ،فتفلح يف جانب وختفق
يف جوانب أخرى ،لتفسريها وجه ًا أو أكثر من وجوه
عالقات االعتامد وعدم اإلحاطة بغريه.

فمن جـهة ،تبني أي من النـظريات العقـدية

السابقة هي حماولة الستيعاب العالقات الثالثية الناشئة

عن االعتامد بردها إىل أنظمة القانون املدين التي تفرتض

بالعقد األصيل بني الدائن واملدين املكفول.

االجتاه األول ،تبنى البعض نظرية اإلرادة املنفردة
كأساس اللتزام املرصف ِقبل املستفيد .هذا التوجه
عمليات االعتامد املستندي ،غري أنه أسقط وحدة تلك
ٍ
بمعزل عن عقد
العمليات .فنظر إىل خطاب االعتامد

فتح االعتامد.

وجممل ذلك يقودنا إىل التساؤل عماّ إذا كان من

الرضوري إسناد الطبيعة القانونية لالعتامد املستندي إىل
إحدى نظريات القانون املدين؟ !
واستطراد ًا ،نقول ،إن كانت الرضورة تقتيض

ذلك ،فام من النظريات السابقة أقرب إىل تفسري التزام
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املرصف جتاه املستفيد من نظرية اإلنابة الناقصة ،مع

املطلب األول :مفهوم الغش يف االعتامد املستندي
من املستقر عليه قضا ًء( ،)14وفقه ًا استقاللية

اإلنابة مل تتجه إرادهتم إىل ذلك.

واملستفيد منه عن العالقة بني البائع واملشرتي التي

أهنا مقصورة عىل االعتامد املستندي غري القابل لإللغاء

(للنقض) ،مع األخذ بعني االعتبار أن أطراف تلك

العالقة املرصفية التي تنشأ بني املرصف مصدر االعتامد

وإن كانت الرضورة منتفية  -وهو ما نراه

مصدرها عقد األساس (البيع) ،فال جيوز للمرصف

عملية مرصفية ذات طبيعة قانونية خاصة تفرضها

البارودي ،1991 ،عوض ،1993 ،القليويب2003 ،؛

 -فإننا نؤيد االجتاه الذي يرى يف االعتامد املستندي

الرجوع عن االعتامد القطعي( .اجلرب1418 ،؛
علم الدين1993،؛ الفقي2003 ،؛ .)Klein, 2006

ظروف التجارة الدولية وحتكمها األصول واألعراف
املوحدة لالعتامد املستندي التي أعطته إطار ًا قانوني ًا

ولكن هل استقاللية عالقات االعتامد بمنأى

املرصيف أوجد التزام املرصف مبارش ًة جتاه املستفيد،

أحد أطراف العالقة وتستغل كمظلة لترصفات غري

متميز ًا( .اجلرب1418 ،؛ البارودي )1991 ،فالعرف
وهو التزام ذو طبيعة خاصة جيمع بني النظريات
السالف ذكرها ،وليس بالرضورة أن ينطوي بشكل

تام حتت أحدها.

عن أن يرد عليها استثناء ما ؟ أم أهنا قد توظف من قبل
قانونية كالغش ؟

إن التمسك بمبدأ استقالل العالقات التعاقدية

ال حيافظ فقط عىل الفصل بني تلك العالقات وما

قد يشوهبا من إخالل بااللتزامات املتولدة عنها ،بل

املبحث الثاين :الغش يف االعتامد وأثره يف

إنه حيول دون متسك بعض أطرافها بكل الوسائل

من غري املستبعد يف جمال التجارة الدولية أن

االستقاللية املطلقة أو املجردة عىل عمليات االعتامد

االعتامد هبدف احلصول عىل قيمة االعتامد دون الوفاء

جيعل منها مظلة لترصفات غري قانونية تكتسب هبا

التزام املرصف جتاه املستفيد

يتعرض املشرتي لتحايل وغش البائع املستفيد من
بواجب حسن تنفيذ التزاماته ،كإرسال بضاعة غري

مطابقة للمواصفات املتفق عليها ،أو تقديم مستندات
ختالف الواقع ،ويستغل املستفيد بذلك مبدأ استقاللية

العالقات الناشئة عن عملية االعتامد املستندي .لذا
سنتناول من خالل ثالثة مطالب ،عىل التوايل ،مفهوم
الغش يف االعتامد املستندي ،ثم موقف األصول
واألعراف املوحدة من الغش يف االعتامد ،وأخري ًا أثر
الغش عىل التزام املرصف جتاه املستفيد.

للتخلص من التزاماهتم .ولكن من جهة أخرى إصباغ
املستندي ،ودون أن يرد عليها استثناء أو تعطيل ،قد
حقوق ما كانت لتكتسب لوال أن كل عالقة يف عملية
االعتامد املستندي مستقلة عن األخرى .فمن هنا يثور

التساؤل عن حق املشرتي يف مطالبة املرصف عدم

دفع قيمة االعتامد للمستفيد ،رغم تقديمه املستندات
املطلوبة خالل فرتة صالحية االعتامد ،وذلك بسبب
الغش يف تنفيذ عقد األساس.

( )14القضاء املرصي ،نقض رقم  443لسنة  45ق جلسة
 27/2/1984س  35ع 1ص.551
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إن الغش يف االعتامد املستندي يقصد به الغش من

جانب املستفيد للحصول عىل مزية االعتامد .فالغش يف

أمام املحكمة التي طلب منها اآلمر املشرتي أمر ًا بمنع

املرصف من تنفيذ االعتامد .وبنا ًء عليه ،قرر القضاء
املقارن عدم مسؤولية املستفيد من االعتامد عن الغش

هذا الصدد هو ذلك الذي يشوب أو ينصب عىل تنفيذ
املستفيد اللتزاماته ،فتنفيذ املستفيد اللتزاماته تنفيذ ًا معيب ًا
وبسوء ٍ
نية بام يرض بحقوق ومصالح املشرتي من ناحية،

وإعفاء األصول واألعراف املوحدة للمرصف

عىل قيمة االعتامد .ففي العالقة بني املرصف واملستفيد

قبول املستندات التي تبدو يف ظاهرها غري صادقة أو

ومن ناحية أخرى بام حيققه من منفعة متمثلة يف احلصول
يكون أساس امتناع املرصف عن تنفيذ التزامه جتاه املستفيد

هو إخالل األخري بالتزامه بأن يكون حسن النية يف تنفيذه
اللتزامه بتقديم مستندات مطابقة خلطاب فتح االعتامد
املستندي؛ ففي سعيه إدخال الغش عىل املرصف إخالل

بالتزامه ،مما يربر للمرصف االمتناع عن تنفيذ االعتامد.

أما غش املستفيد جتاه العميل اآلمر ،فال يمكن
عالجه طبق ًا لقواعد االعتامد املستندي نظر ًا ملبدأ استقاللية

الصادر من الغري.

()15

من املسئولية عن صحة وصدق املستندات ال يعني
مزورة ،وإنام املقصود  -ودون إخالل املرصف بالتزامه
بفحص املستندات  -أنه ليس عىل املرصف أن يضمن

صحتها أو صدقها ما دام أن ما هبا من ٍ
عيب غري ظاهر.

ورفض الوفاء يف حالة الغش ليس بالرضورة

أن يتناىف ومبدأ استقالل االعتامد املستندي ،فهو وسيلة

حلامية املشرتي من سوء نية املستفيد وحماولته استغالل
مبدأ االستقاللية كمظلة ألفعال متعمدة قصد منها

العالقات ،ومن ثم يتم عالجه طبق ًا لقواعد عقد البيع،
لذلك يلجأ املشرتي أحيان ًا إىل ما يعرف بالضامن املقابل

عىل قيمة االعتامد ،ويرض بذلك بحقوق الطرف اآلخر

ويثور تساؤل آخر حول ما إذا كان الغش مسألة

املستفيد وموجب حلجب قيمة االعتامد مرده أن «الغش

بتحققها من الوفاء بقيمة االعتامد ،أم أهنا ذات طابع

ويف هذا السياق ،يعترب غش ًا عدم مطابقة بيان يف

حتى يضمن تنفيذ البائع اللتزامه بتسليم املبيع.

موضوعية  -برصف النظر عن مرتكبه  -يمتنع املرصف
شخيص حمصوره يف فعل أو علم املستفيد هبا.

إن الـرأي الغـالب يف الفقه (عوض)1993 ،

 -وهو ما نميل إليه  -أن واقعة الغش التي يعفى فيها

املرصف من التزامه جتاه املستفيد هي تلك التي تكون
من املستفيد أو بعلمه ،فالغش ال يكون مانع ًا من الوفاء
إال إذا كان املستفيد مسئو ً
ال عنه أو عىل علم به .فمبدأ

استقالل عالقات االعتامد املستندي يرد عليه االستثناء

املتمثل يف حالة الغش من جانب املستفيد وعلم املرصف
بذلك قبل وفائه الكمبيالة املستندية أو قام الدليل عليه

التنصل من واجب حسن تنفيذ التزاماته واحلصول

(املشرتي) .والغش كاستثناء عىل التزام املرصف جتاه
يفسد كل يشء».

ٍ
مستند للحقيقة ،كتاريخ الشحن أو بيان وزن أو عدد

أو وصف البضاعة .وكذلك عدم صدق املستندات،
كالتالعب مث ً
ال ببيانات سند الشحن .فالغش هبذا
الوصف يتعني أن يكون مانع ًا من تنفيذ االعتامد؛ ألن
()15

United City Merchants (Investments) Ltd. v. Royal
Bank of Canada, 1 Lloyd›s Rep. 604 (C.A. 1981),
(holding that beneficiaries were innocent of a third
party›s fraud); affd 1983 A.C. 168 (H.L. 1982) (Lord
Diplock emphasizing that a beneficiary is not liable
for fraud perpetrated by third parties).
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ٌ
مرهون
حق املستفيد يف احلصول عىل قيمة االعتامد

ولو تضمن االعتامد أي إشارة بأي شكل إىل ذلك العقد.
فاملرصف يعد من الغري بالنسبة لعقد البيع ،وغالب ًا ال

معطل ملبدأ االستقاللية وموجب قانوين لتعطيل

تطلبها العميل يف تعليامته وأدرجت يف خطاب االعتامد.

بتقديمه مستندات صحيحة وسليمة.
ويتعني َ
أال يخُ رج االستثناء عن سياقه ،فالغش

عملية االعتامد املستندي ،وليس وسيلة يرتكن إليها

املشرتي اآلمر ويتذرع هبا دون إثبات .فليس للمرصف
االمتناع عن الوفاء بنا ًء عىل طلب عميله اآلمر ملجرد
أن املستندات مث ً
ال ال تثبت حسن تنفيذ البيع .كام أن
االدعاء بوجود الغش غري ٍ
كاف بحد ذاته ،بل يلزم إثباته
بام ال يدع جما ً
ال للشك ،ويتعني أن يكون ذلك قبل تنفيذ
املرصف لالعتامد .وعىل املرصف ،متى أخطر بوقوع

الغش وقام الدليل عليه ،االمتناع عن تنفيذ االعتامد،
فالغش يفسد املستندات بام يمتنع معه قبوهلا .والفيصل
يف ذلك ليس جمرد ادعاء العميل اآلمر ،وإنام أمر بعدم

تنفيذ االعتامد من القضاء املستعجل.

يعلم رشوطه ليتمكن من تقدير أمهية بيان أو ورقة معينة
كام أن العبارات واملصطلحات الفنية اخلاصة بالبضاعة
أو تنفيذ البيع التي غالب ًا تتضمنها تعليامت العميل اآلمر

ليس بالرضورة أن حييط املرصف بامهيتها.
إضاف ًة إىل أن تعهد املرصف بالوفاء أو بالتداول

أو بأداء أي التزام آخر بموجب االعتامد ال يكون
خاضع ًا ألي ادعاءات أو حجج من طالب اإلصدار

ناجتة عن عالقاته باملرصف املصدر أو باملستفيد .كام أنه
ال حيق للمستفيد بأي حال من األحوال أن ينتفع من
العالقات التعاقدية القائمة بني املصارف أو بني طالب
اإلصدار واملرصف املصدر.

()16

وحرصت القواعد واألعراف أيض ًا عىل النص

املطلب الثاين :موقف األصول واألعراف املوحدة من

عىل أن املصارف تتعامل بمستندات وال تتعامل ببضائع أو

مل ّتعرف األصول واألعراف املوحدة الغش

أكثر من ذلك ،جل القوانني املنظمة لالعتامد املستندي ،إىل

الرصيح ،حيث إهنا تركت األمر للقوانني الداخلية

مسؤولية بشأن عيوب الشكل ،أو عدم كفاءة املستندات،

الغش يف االعتامد املستندي

يف االعتامد ،ومل تتناول حالة الغش يف االعتامد باملعنى
التي تتفق يف جتريم الغش ولكنها تتباين يف كيفية إثباته

والتعامل معه.
وج َل ما حرصت عليه األصول واألعراف
ُ
املوحدة  -يف كل نرشاهتا  -هو استقاللية االعتامدات
املستندية عن غريها من العقود والعالقات الداخلة يف

عملية االعتامد .فنصت الفقرة األوىل من املادة الرابعة من

النرشة رقم  600عىل أن االعتامد بطبيعته عملية مستقلة
عن عقد البيع أو غريه من العقود التي قد يستند إليها.

فاملصارف غري معنية أو ملزمة بمثل ذلك العقد حتى

خدمات أو أداء ما يمكن أن تتعلق هبا املستندات )17(.بل
جانب األصول واألعراف املوحدة ،ختيل املرصف من أية

أو عدم دقتها ،أو تزويرها.

ويالحظ أن األصول واألعراف املوحدة،

وإن كانت مل تتناول حالة الغش يف االعتامد ،إال أهنا
وضعت  -إىل ٍ
حد ما  -املانع من حتققه واإلفادة منه
وذلك عن طريق مهمة فحص املرصف للمستندات،
( )16الفقرة (أ ،ب) من املادة الرابعة من األصول واألعراف
املوحدة (النرشة رقم .)600
( )17املادة اخلامسة من األصول واألعراف املوحدة (النرشة
رقم .)600
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ٌ
مرهون بالتقيد بام يرد يف خطاب االعتامد.
مع أن ذلك

أن «قيام املرصف باسرتداد قيمة ما دفعه متوقف عىل

فالتزام املرصف باحرتام معيار الشكلية يف فحص

مراعاته للرشوط الالزم توافرها ،التي جيب أن تتطابق

وتنفيذه بحسن نية .وما من شك يف حرص املرصف

االعتامد املستندي للمستندات البديلة أو املامثلة التي

املستندات يقابله التزام البائع باحرتام ما ورد باخلطاب

عىل فحص املستندات ،ألنه سيتعذر عليه إلزام عميله
بقبول مستندات غري مطابقة ملا حدده العميل .وبالتايل

ليس للمرصف املطالبة بام دفعه للمستفيد ،بل قد ُيلزم
بتعويض العميل .فض ً
ال عىل أن املستندات الصحيحة
والسليمة متثل حيازة البضاعة املباعة التي تعد ضامن ًا

للمرصف إذا ما ختلف املشرتي اآلمر عن دفع حقوق
املرصف .لذا ،يف حالة ما إذا كانت املستندات ال تشكل

أي ضامنة ،فإن للمرصف احلق يف رفضها حتى ولو كان

مع املستندات املقدمة برصاحة ،وال يوجد أي مكان يف

توفر نفس الغرض».

()18

ومن ناحية أخرى ،يتعني أن تكون املستندات

متطابقة فيام بينها ويؤيد بعضها بعضا من حيث التواريخ
والبيانات األخرى ،وأ َّ
ال يناقض بعضها بعضا ،وإال
تعني رفضها؛ فالسالمة تكون يف ذات املستند وبالنظر
إىل املستندات املصاحبة له.

يرتتب عىل ذلك أن التزام املرصف بالتأكد

من مطابقة املستندات ال ينسحب إىل فحص مطابقة

لعميله اآلمر رأي خمالف.
واستناد ًا إىل الفقرة األوىل من املادة ( ،)14فإن

تنحرص بتنفيذ عقد فتح االعتامد ،دون أن متتـد إىل عقد

إذا كانت املستندات تشكل يف ظاهرها تقديام مطابقا أم

ولكن استقاللية االعتامد املستندي وعدم حتمل

املرصف ملزم بفحص املستندات وحدها  ،لتحديد ما

ال .فمهمة املرصف تنحرص يف فحص املستندات ظاهر ًيا

وليس عليه التحري عن صحتها ،ألنه ملزم بالفصل
يف سالمتها وكفايتها فور ًا أو يف وقت معقول .ويف

البضاعة للمستندات التي متثلها؛ فمسؤولية املرصف
األساس املربم ما بني املشرتي اآلمر والبائع املستفيد.

املرصف أية مسؤولية عن العيوب التي تشوب البضاعة

إذا كانت املستندات مطابقة للتعليامت الواردة يف خطاب
االعتامد ،ال يعني بأي حال عدم تطبيق املبادئ العامة

سبيل حتقيق ذلك يلزم عىل املرصف التأكد من مطابقة
املستندات متام ًا ملا هو مطلوب يف االعتامد .فتكون متفقة

فإن مسؤولية املرصف تبقى قائمة إذا رصف االعتامد وهو

ومصدرها وبياناهتا .وجيب أن تكون املستندات

الفقه والقضاء املقارن من أثر الغش يف التزام املرصف

مع رشوط االعتامد من حيث عدد األوراق وطبيعتها
سليمة يف ذاهتا ،ويف شكلها وبياناهتا ،وما حتمله من

توقيعات وتواريخ .فاملعيـار هنا معيار التطابق احلريف
للمستندات ،الذي يلزم املرصف بتنفيذ الرشوط
املنصوص عليها يف االعتامد حرفي ًا .وأكد ذلك القضاء

املقارن ،ففي قضيـة  ،Seymourبينَ القضاء اإلنجليزي

للقانون التي تستلزم التعامل بحسن نية .فإذا ثبت الغش،
عىل علم بالغش .وهذا يقودنا إىل التساؤل عن موقف

جتاه املستفيد .الذي سيكون موضوع املطلب الثالث.
أخري ًا ،يتعني القول إنه ليس صحيح ًا بالرضورة

موافقة ما جاء به الفقه
()18

)  Dolan, 1993؛(Barski, 1996

Midland Bank Ltd v. Seymour (1955) 2 Lloyd’s
Rep 147.
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بتأييده ما ذهبت إليه األصول واألعراف املوحدة من

املنصب عىل االعتامد .وليس يف اعتقادنا أن هناك من

لو أهنا أشارت عىل األقل إىل حالة الغش ،وتناولتها من

عىل االعتامدات املستندية من اخلرباء واملختصني التي

عدم تطرقها للغش يف االعتامد ،حيث كان من األفضل
جانب املصارف املصدرة لالعتامدات املستندية ،ببيان
مدى تأثري الغش عىل التزام املرصف جتاه املستفيد من
االعتامد .فام تناولته يف هذا اجلانب هو عدم إمكانية

الرجوع عىل املرصف باملسؤولية يف حالة ما إذا كان
املستند مزيف ًا أو مصطنع ًا إذا كان ظاهره ال يوحي بذلك.

كام ال يسأل املرصف عن املستندات من حيث دقتها ،أو

صحتها ،أو زيفها ،أو من حيث أثرها القانوين.

()19

وبالرغم من أن األصول واألعراف املوحدة
ليست ترشيع ًا باملعنى القانوين ،فإنه ال خالف عىل

ما هلا من أمهية بالغة يف عمليات االعتامد املستندي،
إىل درجة أن بعض الترشيعات ضمنتها يف قوانينها

الداخلية ،أو عىل األقل اعتمدت عليها وبشكل كبري
يف تقنني االعتامد املستندي ،نظر ًا ملا متثله من انعكاس

حقيقي للتعامالت والتجارب التجارية واملرصفية

عىل مر السنني .ولكن نجاح أي تقنني مرهون بقدر
ما يوفره من يقني وتطلعات املعنيني به ،وذلك بتقديم

أفضل احللول املمكنة للمشاكل القانونية التي يمكن
أن تظهر أو تكون نتاج ًا للموضوع حمل التقنني .ويف
ظل عدم تطرقها ملشكلة الغش يف االعتامد ،ال يمكن

القول إن األصول واألعراف املوحدة حققت توقعات
أطراف عملية االعتامد ،وتعاملت مع أهم ما قد يشوب

عالقاهتم ببعضهم ،ونعني بذلك الغش املصاحب أو
( )19املادة  34من األصول واألعراف املوحدة لالعتامدات
املستندية (النرشة .)600

هو أفضل للتعامل مع هذه اإلشكالية ومدى تأثريها
تكونت منهم جلان إعداد وصياغة تلك القواعد.
هلذا ليس من املستغرب أن ُينتقد حكم قضائي بعدم
انسجامه مع طبيعة االعتامدات املستندية أو أنه يتعارض
وخصائصها ،ألنه ال يمكن القول إن كل قايض خبري
متمرس باالعتامدات املستندية وحقيقة ما تقوم عليه

ومتثله.

املطلب الثالث :أثـر الغش عىل التـزام املصـرف جتاه
املستفيد :موقف القضاء املقارن

إذا قـدم املستـفيد للمرصف مستندات غيـر

سليمة ومطابقة لرشوط االعتامد فإن من واجب
املرصف رفضها .ولكن الوضع خيتلف يف احلالة التي
يقدم فيها البائع املستفيد مستندات يف ظاهرها سليمة

ولكنها يف احلقيقة ختالف الواقع بسبب غش املستفيد
أو بعلم منه .سنتناول هذه اإلشكالية وفق ًا للقضاء

املقارن والفقه.
ً
أوال :موقف الفقه بشأن الغش يف تقديم املستندات
يتوجب عىل املصارف لتأكد من صحة

املستندات املقدمة هلا وعدم تزويرها أو تزييفها ،لكن
القواعد واألعراف الدولية املوحدة مل تضع ح ً
ال

إلمكان رجوع املرصف عىل املستفيد الذي ارتكب
غشا .والغش عن طريق التالعب باملستندات بام

خيالف الواقع قد يكون حلظة صدور املستندات فيكون

هناك تغيري يف حقيقتها ،وقد يكون يف مرحلة الحقة
لصدورها بالتالعب بمحتوياهتا .وللمرصف إذا ثبت
أي من ذلك أن يرفض املستندات ويمتنع عن الوفاء
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للمستفيد .ولقد اختلفت اآلراء يف الفقه بشأن الغش

رهن عىل بضاعة من قيمة معينة ،فإن مصلحته هذه
له ٌ

فجانب من الفقه يرى أنه من حق املرصف
االمتناع عن دفع قيمة االعتامد متى كان الغش مؤكد ًا.

هبا .فخطاب االعتامد يتعلق باملستندات وحدها ،والتي

يف تقديم املستندات.

()20

وسندهم يف ذلك  -حسبام أوردوه  -حكم ملحكمة

ال تذكر يف خطاب االعتامد وال عالقة للمستفيد البائع

بموجبها يلتزم املرصف بالوفاء للمستفيد متى كانت

سليمة يف ظاهرها ،حتى ولو كانت هناك خمالفة بني
بيانات هذه املستندات والواقع ما دامت املخالفة ليست

النقص الفرنسية ،يف قضية كانت فيها البضاعة املباعة
ساعات من صنف جيد فأرسل البائع بد ً
ال منها صنف ًا

ظاهرة يف املستندات ،وذلك برصف النظر عن وجود

املباعة ساعات من النوع املتفق عليه يف عقد البيع

أمام املشرتي سيئ النية الذي يريد اإلفالت من التزاماته

رديئ ًا ،وقدم للمرصف مستندات تتضمن أن البضاعة
(األساس) .فتقدم املشرتي اآلمر بدعوى بعد أن وصلته

البضاعة غري املتفق عليها وقبل وصول املستندات .فكان
قرار القضاء الفرنيس أنه «وإن كان االعتامد املستندي
والبيع عقدين مستقلني ينشئ كل منهام التزامات خمتلفة

وأن عدم تنفيذ أحدمها ال يؤثر عىل العـقد اآلخـر ،فإن
األمـر خيتلف يف حـالة الغش» )21(.فوفق ًا للمحكمة يف
تلك القضية ،فإن الغش مل يفسد فقط عقد البيع وما
نشأ عنه ،بل امتد كذلك إىل رابطة املرصف باملستفيد

(البائع) .ويرى أصحاب هذا االجتاه أن هذا احلل
مقصور عىل حاالت الغش الثابت من جانب البائع،
ومن الصعب عىل أية حالة إثبات هذا الغش.

نزاع عىل البضاعة ذاهتا .والقول بغري ذلك يفتح الباب

بأن يدعي الغش من جانب املستفيد ليمنع الوفاء له.

ويتعني القول إنه متى أثبت املشرتي اآلمر
للمرصف بام ال يدع جما ً
ال للشك غش املستفيد ،فعىل
املرصف االمتناع عن الوفاء للمستفيد بقيمة االعتامد.

فالغش يف االعتامد من جانب املستفيد يرض بمصلحتي
املشرتي اآلمر واملرصف ،إضاف ًة إىل إخالله بالثقة التي

تقوم عليها األعامل التجارية عام ًة ،واألعامل املرصفية
خاصة .لذا فإن حالة الغش املثبتة وليس جمرد االدعاء
هبا ،هي التي توفر إجياد التوازن بني عدم إفادة املستفيد
من غشه بحجة احلفاظ عىل مبدأ االستقاللية ،وبني منع

الوفاء للمستفيد بقيمة االعتامد ملجرد ادعاء املشرتي

يف حني نقد جانب آخر من الفقه ذلك احلكم

اآلمر وجود غش .والقول بغري ذلك ال يرض بمبدأ

استقاللية عالقات االعتامد املستندي ،وهو ما أكدته

والتعامل باالعتامدات املستندية .هلذا يتعني أن يظل
االعتامد املستندي ضامن ًة وليس مظل ًة.
ثاني ًا :موقـف القضاء املقـارن بشأن الغـش يف

القضائي ،ملا فيه من خروج عىل ما استقر عليه من

األصول واألعراف املوحدة .وأن املرصف وإن كان

(( )20بريري :2001 ،ص 160؛ عوض ،مرجع سابق؛ طه،
 :2001رقم 666-662؛ القليويب :2003 ،ص 163؛
أمحد :1999 ،ص 384؛ الفقي :2003 ،ص 701؛
.)corr, 2000: P 988
( )21نق ً
ال عن( :موسى :1997 ،ص .)86

استقاللية عالقات االعتامدات املستندية فحسب ،بل

تقديم املستندات

تقليدي ًا ينأى القـضاء املقـارن عن املساس

باستقاللية العالقات الناجتة عن عمليات االعتامد
املستندي ،نظر ًا ملا يراه يف االعتامدات املستندية ومدى
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فعاليتها وأمهيتها بأهنا متثل «رشيان احلياة للتجارة
الدولية» )22(.ولكن ذلك مل يمنعه أحيان ًا من جتاهل
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غش ًا ،واستقاللية عالقته باملرصف ال ينبغي أن متتد

لتحميه وبالتايل يستفيد من غشه ،حيث أوضح القايض

تلك االستقاللية ،أو عىل األقل تعطيلها ،بالتدخل

(شينتاج « :(Shientagأن مبدأ استقالل التزام املرصف
الناشئ عن خطاب االعتامد جيب أ َّ
ال يمتد ليحمي البائع

حالة غش ،ألنه يعترب الغش يف االعتامدات املستندية

ولكن اإلشكالية التي أثارهتا هذه القضية أنه ال

يف العالقة بني املرصف واملستفيد من االعتامد بمنع

وفاء األول للثاين ولو من باب االستثناء متى وجدت

«رسطان التجارة الدولية».

()23

لذا ،سنعرض ملوقفي

القضاء األمريكي واإلنجليزي من حالة الغش يف

االعتامد ،وذلك ببيان املنهج أو التوجه املتبع لكل منهام

عن طريق حتليل ومقارنة بعض أهم األحكام القضائية
يف هذا اخلصوص.

عديم الضمري.»...

()25

يعرف ما إذا كان سبب احلكم هو الغش يف الوثائق أم
الغش يف العقد األسايس (البيع) .ومع ذلك ما يميز
هذه القضية وما نتج عنها أهنا تعد سند ًا قضائي ًا جلميع
القضايا املتعلقة بالغش يف االعتامد املستندي ،ليس يف
القضاء األمريكي فحسب ،بل كذلك يف الدول التي

أ) موقف القضاء األمريكي بشأن الغش يف تقديم

تأخذ بنظام الرشيعة العامة ( (Common Lawاملبنية عىل
السوابق القضائية .بل و ُقنن مضموهنا يف تقنني خاص

القضية كانت قد تعاقدت عىل رشاء كمية من البضائع

األمريكي ،عىل خالف القانون اإلنجليزي ،تقنني حلالة

املستندات :تعد قضية  )24(Sztejnمن أوىل القضايا املتعلقة
بحالة الغش املصاحبة لالعتامد ،حيث إن املدعية يف هذه

عىل أن يتم الدفع بموجب خطاب االعتامد بعد تقديم

الفاتورة وبوليصة الشحن .قدم املستفيد املستندات
متضمنة وصف ًا لذات البضاعة املتفق عليها ،ولكن
املدعي زعم أن البائع املستفيد احتيالي ًا مأل الصناديق
بامدة ال قيمة هلا بقصد حماكاة حقيقية للبضائع ،فسعى

بحالة الغش التي ترد عىل االعتامد .فتضمن الترشيع

الغش كاستثناء من مبدأ استقاللية عالقات االعتامد

املستـندي ،وذلك ضمـن قـانون التجـارة املـوحـد
)) .)Uniform Commercial Code (UCCوكانت املفردات
والصياغة مرنة وسلسة بام يعطي القضاء مرونة واسعة
يف التطبيق .فأعطت املحكمة املختصة السلطة القضائية

املدعي الستصدار أمر قضائي ملنع املرصف من دفع
مبلغ االعتامد عىل أساس أن البائع ارتكب غش ًا .وقد

يف املستندات املطلوبة بموجب خطاب االعتامد .ثم كان

Intraco Ltd v. Notis Shipping Corporation of Li-

هي املعنية بالغش يف االعتامد،

منحته املحكمة ذلك ،عىل اعتبار أن البائع قد ارتكب
()22

;beria: The Bhoja Trade (1981) 2 Lloyd’s Rep 256
R.D. Harbottle Ltd v. National Westminster Bank
Ltd, (1977) 2 All E.R. 862.

()23
()24

Standard Chartered Bank v. Pakistan National
Shipping (1998) 1 Lloyds Rep 684.
)Sztejn v J Henry Schroder Banking Corp, (1941
31 NY Supp 2d 631.

يف منع الوفاء بقيمة االعتامد إذا كان هناك غش أو تزوير

التعديل يف عام 1957م ،فأصبحت الفقرة  114من املادة

اخلامسة

)(UCC 5-114

وأضيف إىل منع الوفاء بقيمة االعتامد إذا كان هناك غش
أو تزوير يف املستندات املطلوبة عبارة «أو وجود غش يف

العملية» ” .“or there is fraud in the transaction.فكـانت
()25

)Sztejn v J Henry Schroder Banking Corp, (1941
31 NY Supp 2d 631. pp. 635
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اإلشكالية تكـمن يف تفـسري املقصود بـ «العملية» ،وما

املستندات ،وكذلك إذا كان تقديم املستندات من شأنه

NMC

ويف عام 2002م ،وبعد التعديل املشار إليه،

إذا كان يراد هبا عملية االعتامد أم عقد األساس.

وكان أول تطبيق للامدة املعدلة يف قضية

أن يسهل لغش مادي واضح وجيل.

 ،Enterprisesحيث سعت املدعية إىل منع الوفاء بقيمة

ُعرضت القضية

للمواصفات املتفق عليها يف عقد البيع (األساس).

االستقاللية ،رأت املحكمة أن الغش يف عقد األساس

االعتامد عىل أساس عدم مطابقة البضائع املرسلة

فذهبت املحكمة العليا إىل ما ذهبت إليه املحكمة يف
القضية السابقة ،ورأت إمكانية منع الوفاء ،عىل الرغم
من صحة املستندات ،بسبب الغش املرتبط بالعقد

األسايس (البيع) ،وكأهنا بذلك فرست عبارة «العملية»

عىل أنه يراد هبا عقد األساس.

وباملقارنة مل تؤسس املحكمة حكمها يف قضية

Shaffer

عىل أساس الغش يف عقد األساس ،ولكن

بسبب الغش يف املستندات املطلوبة بمقتىض خطاب
االعتامد .وأوضحت املحكمة أنه عىل الرغم من مبدأ

االستقاللية ،وأن املرصف غري ملزم بالتأكد مما متثله
املستندات املقدمة له ،فإن املحكمة متنع املرصف من

الوفاء لتمنع بذلك استخدام مبدأ االستقاللية من قبل

البائعني عديمي الضمري .ورأت أن املصلحة العامة
يف منع الغش أهم من تشجيع استخدام االعتامدات
املستندية.

()26

وكنتيجة لإلشكالية التي تسببت هبا تلك الفقرة

من التقنني التجاري املوحد ،تم تعديلها يف عام

1995م ،فأصبحت الفقرة  109من املادة اخلامسة
) (UCC 5-109هي املعنية بالغش يف االعتامد ،فللمحكمة

وبعد استعراض تاريخ استثناء الغش من مبدأ

يمتد إىل عالقة املرصف باملستفيد وحيرم األخري من
احلصول عىل قيمة االعتامد؛ وذلك ملنع اإلفادة من أي

سلوك ينطوي عىل غش.

()27

والظاهر لنا أن القضاء األمريكي يتبنى منهج ًا

واسع ًا يف تطبيق الغش كاستثناء من مبدأ االستقاللية.

حيث يتساوى الغش يف املستندات أو الغش يف تنفيذ
عقد األساس ،فالنتيجة املرتتبة عليهام تتمثل يف منع

الوفاء بقيمة االعتامد .فتغلب املصلحة العامة املتمثلة
يف حماربة الغش ،أ ًّيا كان نوعه أو ما يرد عليه ،وعدم

اإلفادة منه عىل مبدأ االستقاللية ،ويمنع استغالل هذا
املبدأ واستخدامه كمضلة لإلفادة من الغش.

ب) موقف القضاء اإلنجليزي بشأن الغش يف

تقديم املستندات :نظر القضاء اإلنجليزي ألول مرة
يف طبيعة ومدى الغش كاستثناء عن مبدأ االستقاللية

من خالل قضية  Mallasيف عام 1958م ،حيث
كان النزاع حول جودة البضائع وفق ًا لعقد البيع بني
املشرتي والبائع ،فلم تأخذ املحكمة بذلك كسبب ٍ
كاف
()28

لتطبيق استثناء الغش .وأوضحت بشكل جيل أن التزام

منع الوفاء بقيمة االعتامد يف حالة الغش أو التزوير يف

()27

Shaffer v. Brooklyn Park Garden Apartments,

()28

()26

(1977) 250 NW 2d 172.

Mid-America

عىل املحكمة العليا،

Mid-America Tire In v. PTZ Trading Ltd., 2000
Ohio App, 47 UCC Rep. Serv. 2d 853.
Mallas and Another v. British Imex Industries Ltd,
(1958) All ER 262.
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املرصف يف الوفاء بقيمة االعتامد هو التزام ال رجعة فيه،

ملبادئ القضاء اإلنجليزي جتاه الغش يف االعتامد هي

وأكد القـضاء اإلنجـليزي يف قـضيتي )(Edward

اإلنجليزي ،قد تعاقد مع رشكة فرنسية لرشاء أسطوانات

االعتامد املستندي ،وعدم رغبته التدخل يف العالقات

(املرصف) إصدار خطاب اعتامد لفائدة البائع .وبعد

وبرصف النظر عن أي نزاع بني املشرتي والبائع.

و ) (Harbottleعىل أمهية استقاللية العالقات الناشئة عن
الناشئة عن التجارة الدولية بام خيالف ويتعارض مع

ما جرت وتعارفت عليه ،وأن تدخل القضاء لتطبيق
استثناء عن املبدأ لن يكون إال يف حاالت استثنائية

تستلزم توافر أدلة قاطعة عىل حالة الغش.

()29

وكانت القضية الرئيسية يف القضاء اإلنجليزي

التي تتعلق بالغش كاستثناء عن مبدأ االستقاللية هي

قضية

City Merchants

.United

()30

ففي هذه القضية

امتداد لقضية  )31(،Discount Recordsحيث كان املدعي
ممغنطة وأرشطة تسجيل صويت ،وطلب من املدعى عليه

فحص املشرتي ملحتويات البضاعة املستلمة وبحضور
ممثل عن املرصف وجدها خمالفة متام ًا ملا ُاتفق عليه يف عقد
البيع من حيث النوعية والكمية واجلودة .فتقدم بدعواه

ملنع املرصف من الوفاء باالعتامد .فقررت املحكمة رفض

دعواه عىل أساس أن االدعاء بواقعة الغش دون إثبات
حتققها غري ٍ
كاف ملنع الوفاء بقيمة االعتامد.
وهبذا ،فإنه ليس من السهولة بمكان إعامل الغش

طالب املدعي املستفيد إلزام املرصف املصدر خلطاب

كاستثناء يرد عىل التزام املرصف جتاه املستفيد ويرتب

بقيمة االعتامد بسبب تالعب طرف ثالث بتاريخ بوليصة

يف هذا الشأن حمدودة أو تكاد أن تكون معدومة.

االعتامد دفع قيمة االعتامد ،ألن األخري رفض الوفاء

الشحن .ويف معرض تسبيبه للحكم أوضح اللورد

ديبلوك ) (Lord Diplockأن «استثناء عن مبدأ االستقاللية
يتعلق باملستندات التي يقدمها املستفيد وهو عىل علم

بعدم صحتها وسالمتها» .وتكمن أمهية هذه القضية أهنا

منع الوفاء بقيمة االعتامد ،فمرونة القضاء اإلنجليزي
بيد أنه يف قضية

()32

Czarnikow

كان هناك

توجه استثنائي وفريد ،حيث نظر القضاء إىل الغش

يف االعتامد املستندي عىل أساس أنه رشط ضمني يف
عقد فتح االعتامد بني املشرتي اآلمر واملرصف ،ويكون

حرصت الغش يف االعتامد املستندي الصادر من املستفيد

بذلك رشط ضمني يف خطاب االعتامد بأن يمتنع

فالغش كاستثناء عن مبدأ االستقاللية يقترص فقط عىل

ولكن املالحظ أن هذا يتعارض مع نص املادة ()34

أو بعلم منه ،فال يتضمن ذلك الغش الصادر من الغري.
غش املستفيد أو علمه به .وهذه القضية يف تأسيسها
()29

()30

Edward Owen Engineering Ltd v. Barclays Bank
Int›l Ltd.(1978) 1 Lloyd’s Rep 166; 1 All E.R. 976

املرصف عن دفع قيمة االعتامد يف حالة الغش الواضح.

من النرشة رقم  ،600التي أوضحت عدم مسؤولية
املرصف عن الشكل أو الكفاية أو الدقة أو الصحة أو

(C.A.1977); R.D. Harbottle Ltd v. National West-

()31

United City Merchants v. Royal Bank of Canada,

()32

minster Bank Ltd, (1977) 2 All E.R. 862.
(1983) 1 AC 168.

Discount Records Ltd. v. Barclays Bank Ltd., 1 All
E.R. 1071 (Ch. 1974).
Czarnikow Rionda Sugar Co v. Standard Bank
London Ltd, (1999) 2 Lloyd’s Rep 187.
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التزييف أو األثر القانوين ألي مستند ،أو عن الرشوط

ج) مقارنة التوجهني األمريكي واإلنجليزي من

إليه .واعتبار عدم الدفع يف حالة الغش الواضح جيعل
املرصف مسؤو ً
ال أمام املشرتي اآلمر إذا دفع االعتامد

األمريكي وتسبيباهتا املتعلقة بحالة الغش يف االعتامد

العامة أو اخلاصة املنصوص عليها يف املستند أو املضافة

مع وجود الغش ،حتى ولو مل يكن املرصف يعلم عنه.

بالتايل تبني هذا التوجه يعني أنه يف حالة الغش تكون
الدعوى القضائية ضد املرصف يف حالة دفع قيمة

االعتامد ،بسبب خمالفة الرشط الضمني.

وما لبث أن عدل القضاء ذلك التوجه ،وعاد

مرة أخرى يف قضية
سابق ًا ،حيث بينت حمكمة االستئناف اإلنجليزية ذلك

حيث الغش يف االعتامد :من استقراء أحكام القضاء
يتبني أن توجه القضاء االمريكي يرمي إىل أن الغش

الذي يرد عىل تنفيذ عقد األساس (البيع) أو الغش يف
سبب ٍ
كاف لعدم
املستندات املقدمة من قبل املستفيد
ٌ

وفاء املرصف بالتزامه جتاه املستفيد بدفع بقيمة االعتامد.
والظاهر أن موقف القضاء األمريكي هو «أن الغش
يفسد كل يشء» .ووفق ًا هلذا التوجه ،فإن حرص الغش

ليؤكد املبدأ الذي تبناه

كاستثناء عن استقاللية عالقات االعتامد املستندي يف

بالقول« :إن الغش استثناء ملبدأ االستقاللية املعرتف به

واضح ،ألن عملية االعتامد ذات صلة وثيقة بعقد

Montrod

يف القانون اإلنجليزي ...وينبغي أن يظل عىل أساس
الغش أو االحتيال من املستفيد أو من يسعى للحصول

عىل قيمة االعتامد» )33(.وبخالف التوجه السابق ،تكون
الدعوى القضائية وفق ًا هلذا التوجه ملنع املرصف من

الوفاء للمستفيد بسبب غش أو حتايل األخري أو علمه به.

الغش الذي يرد عىل املستندات هو حرص مبهم وغري

األساس ،فاالدعاء بوجود غش يف املستندات ال يتسنى
التحقق منه دون النظر يف مدى وكيفية تنفيذ املستفيد

اللتزاماته املنبثقة عن عقد البيع .فاالعتامد املستندي
ظهر إىل حيز الوجود بسبب العقد األساس ،وما يؤثر

عىل الثاين يتأثر به األول .هبذا يكون للطرف حسن النية

ونستشف مما سبق أن القضاء اإلنجليزي يتبنى
هنج ًا أو توجه ًا حمدود املدى يف اعتبار الغش استثناء يرد

من اإلفادة من سوء تنفيذ التزاماته املتفق عليها يف عقد

االعتامد املستندي .فيتعني توافر درجة مؤكدة من الغش

أو املستندات كفيل بمنع املرصف من الوفاء باالعتامد،

عىل خصيصة استقاللية العالقات الناشئة عن عمليات
لتطبيقه كاستثناء عن مبدأ االستقاللية ،وبالتايل كامنع

(املشرتي) القدرة عىل منع الطرف يسء النية (البائع)
البيع .فإثبات املشرتي لواقعة الغش يف عقد األساس

أو منع املستفيد من حتصيل قيمة االعتامد .والواضح

من الوفاء بقيمة االعتامد .كام أنه يأخذ بذلك إذا كان
الغش أو االحتيال منصب ًا عىل املستندات املقدمة من

باإلفادة منه عىل أي اعتبار آخر ،حتى ولو كان ذلك

البيع) أي تأثري يف منع الوفاء بقيمة االعتامد.

املعضلة أن ذلك قد يؤدي إىل اخللط بني االلتزامات

املستفيد ،وليس للغش املرتبط بالعقد األسايس (عقد
()33

Montrod Ltd v. Grundkotter Fleischvertriebs
GmbH, (2002) 1 All ER (Comm) 257.

أن القضاء األمريكي يغلب منع الغش وعدم السامح
خصيصة استقالل عالقات االعتامد املستندي .ولكن
املختلفة ،واخللط بني مصادرها .فيختلط التزام البائع

بحسن تنفيذ عقد البيع مع التزامه بتقديم مستندات
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صحيحة وسليمة ومطابقة خلطاب االعتامد ،مع أن

ويف هذا اإلطار حرصت األصول واألعراف
املوحدة يف نرشهتا رقم  ،600وحتديد ًا يف املادتني  14و ،34

احلق للمشرتي يف الرجوع عليه عىل أساس عقد البيع،

عن كفاية أو دقة أو صدق أو تزوير أو األثر القانوين ألي

التزامه األول منشؤه عقد البيع ،يف حني أن الثاين
مصدره خطاب االعتامد .وإخالله بالتزامه األول يعطي

يف حني أن إخالله بالتزامه الثاين يعطي احلق للمرصف

يف االمتناع عن الوفاء عىل أساس خطاب االعتامد.

باملقابل وعىل خالف القضاء األمريكي ،مل

يتوسع القضاء اإلنجليزي يف تعطيل التزام املرصف جتاه
املستفيد بالوفاء بقيمة االعتامد ملجرد وجود غش .وأيض ًا

عىل خالف ما ذهب إليه بعض رشاح القانون ،مل يستبعد
تأثر التزام املرصف بالوفاء بقيمة االعتامد يف حالة وجود
غش .فأخذت أحكام املحاكم اإلنجليزية موقف ًا وسط ًا
بني هذا وذاك .فتبنت توجه ًا مفاده أن امتناع املرصف

عن الوفاء بقيمة االعتامد ينحرص يف الغش الواضح
والبني الذي يرد عىل املستندات .وهذا التوجه حيسب له

أنه يثمن مبدأ االستقاللية يف عمليات االعتامد املستندي؛

فعالقة املشرتي اآلمر بالبائع املستفيد وما يشوهبا مستقلة

عن عالقة املرصف باملستفيد .فاملرصف يف عالقته هذه

يتعامل باملستندات فقط وال شأن له بام متثله تلك
املستندات ،وما إذا كانت تعكس احلقيقة والواقع.

عىل عدم مسؤولية املصارف يف عمليات االعتامد املستندي
مستند ،وال تتحمل أي مسؤولية عن الوصف ،والكمية،
والوزن ،واجلودة ،والتعبئة ،والتسليم ،للبضائع التي

متثلها املستندات .وال تسأل كذلك عن حسن أو سوء

نية األطراف أو أعامهلم ،أو مألهتم املالية .فدور املصارف
يف هذا الصدد ينحرص يف فحص املستندات ومطابقتها

برشوط االعتامد ،فاملرصف يضمن جمرد استيفاء مجيع
الرشوط ،وحينذاك يمكن الوثوق به لدفع قيمة االعتامد.
اخلامتة

وختام ًا ،نخلص إىل ما ييل:

 -1إن اآلثار القانونية املرتتبة عىل كل عالقة

مبنية عىل تكييفها التكييف القانوين الصحيح ،وحماولة
تكييف االعتامد املستندي وفق ًا لنظريات القانون املدين
مل تؤت ثامرها .وما من رضورة إىل رد الطبيعة القانونية

لالعتامد املستندي إىل إحدى نظريات القانون املدين.
فتبني أي من النظريات العقدية نجح يف اإلعتداد

إن املعضلة احلقيقية تكمن يف إجياد التوازن

بالعالقة التعاقدية ورد عمليات االعتامد إىل عملية

املستندية كوسيلة ناجحة وفعالة يف تسوية االلتزامات
ال بدي ً
وح ً
ال للثقة املعدومة بني أطراف التجارة الدولية

ومن ناحية أخرى تبني نظرية اإلرادة املنفردة حافظ
عىل استقاللية العالقات الناشئة عن عمليات االعتامد

مرتكبه منه ،وذلك باستخدام االعتامد املستندي ليس

وحقيقة االعتامد املستندي أنه عملية مرصفية ذات

احلقيقي بني املحافظة عىل ماهية وخصائص االعتامدات

من ناحية ،ومن ناحية أخرى بني منع الغش وإفادة
كوسيلة لضامن تنفيذ االلتزامات ،بل كغطاء جيني منه
الفائدة ويلحق بالطرف اآلخر الرضر.

واحدة ،إال أنه أمهل عنرص استقاللية تلك العالقات.

املستندي ،غري أنه أسقط وحدة تلك العمليات.

طبيعة قانونية خاصة تفرضها ظروف التجارة الدولية،
وأعطته املامرسة واألعراف إطار ًا قانوني ًا متميز ًا.
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 -2ويف ظل عدم تطرقها ملشكلة الغش يف

للمرصف .بذلك تنحرص مهمة املرصف يف الفحص

أطراف عملية االعتامد بالتعامل مع حالة الغش

املوضوعي للمستندات واملضاهاة بينها وبني ما متثله.

االعتامد ،مل حتقق األصول واألعراف املوحدة توقعات

املصاحب أو املنصب عىل االعتامد .ولعل جلان إعداد

وصياغة تلك القواعد هي أفضل من يتعامل مع هذه
اإلشكالية ومدى تأثريها عىل االعتامدات املستندية.
وعىل الرغم من ذلك ،فإنه مما ال شك فيه أهنا تعد من
أكثر القواعد اخلاصة نجاح ًا يف جمال التجارة الدولية.
وكوهنا نتاج جتارب وممارسات عملية وتعكس بواقعية

ما متثله ،فإن عدم إخضاع أطراف عملية االعتامد
املستندي عالقاهتم هلذه القواعد حييلهم إىل بديل غري

متاح.

الشكيل ،يف حني يتوىل الطرف املستقل الفحص
فليس من شأن املرصف وال يمتلك القدرة واخلربة

للتحقق من وجود أو عدم وجود وماهية الغش.
فدوره تقليدي وجيب أ َّ
ال يتعدى ذلك ،فإذا كان هناك
غش ظاهر يف املستندات املقدمة له من املستفيد ،فعليه

االمتناع عن الوفاء.
 -5أخري ًا ،التوسع غري املنطقي أوالتضييق
املتشدد يف إعامل الغش كاستثناء عن استقاللية التزام

املرصف جتاه املستفيد من شأهنام اإلرضار بعمليات
االعتامدات املستندية .لذا يفضل حرص امتناع املرصف

 -3ويتعني األخذ يف االعتبار أن إصباغ

عن الوفاء بقيمة االعتامد يف الغش الواضح والبني .ففي

قد جيعل منها مظلة لترصفات غري قانونية تكتسب

أن املرصف يف عملية االعتامد إنام يتعامل باملستندات

االستقاللية املطلقة عىل عمليات االعتامد املستندي
هبا حقوق ما كانت لتكتسب يف وجود استثناء حمدد

وبرشوط معينة .والغش يف االعتامد كاستثناء عن مبدأ
االستقاللية يتعني أ َّ
ال يكون حم ً
ال لالجتهادات املختلفة

يف التطبيق واآلثار القانونية املرتتبة عليه.
 -4وعملي ًا يمكن للمشرتي اآلمر احلد من غش

البائع املستفيد وسوء تنفيذه لعقد البيع بأن يعينَّ طرف ًا
مستق ً
ال (جهة معاينة) تتوىل عملية التأكد من صحة
وسالمة املستندات قبل تقديمها للمرصف ،والتأكد

كذلك من مطابقتها للواقع .فتتوىل الرقابة واإلرشاف
عىل تنفيذ املستفيد البائع اللتزاماته بمضاهات

املستندات املقدمة بحقيقة ووضع البضائع املتفق
عليها يف عقد األساس بني املشرتي والبائع .و ُيضمن

املشرتي رشوط خطاب االعتامد رشط توثيق واعتامد

ذلك الطرف مجيع املستندات املقدمة من قبل املستفيد

هذا التوجه اعتداد بمبدأ االستقاللية وانعكاس حلقيقة
وال شأن له بام متثله تلك املستندات ،وما إذا كانت

تعكس احلقيقة والواقع .وحيد هذا التوجه يف ذات

الوقت من األخذ باالستقاللية الالمتناهية.
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Abstract. This study focuses on the fraud and its impact on the bank’s commitment to the beneficiary of the
documentary credit. It deals first with the legal nature of the documentary credit by analyzing the different
jurisprudence views on the legal nature of the relationship of the bank and the beneficiary of the documentary credit,
as any theory has its own impact on such legal relationship. The study then focuses on the concept of fraud and its
impact on the bank’s commitment to the beneficiary. This is important since the legal dilemma is finding a balance
between maintaining the principle of autonomy of the relationships arising from the letter of credit, and preventing
its use as an umbrella for illegal actions (Fraud). Therefore, the study deals with the fraud exception from the point
of view of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (Bulletin No. 600) (UCP), as well as it
compares and analyzes the fraud concept according to jurisprudence and the American and English judiciary.
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األحكام اإلجرائية جلرائم اجللسات التي تقع من املحامي
«دراسة مقارنة»

أيمن فاروق عبد املعبود محد
أستاذ القانون اجلنائي املساعد ،معهد اإلدارة العامة
الرياض ،اململكة العربية السعودية
(قدم للنرش يف 1432/2/22هـ؛ وقبل للنرش يف 1432/7/18هـ)
ملخص البحث .تناول هذا البحث مسألة عىل درجة كبرية من األمهية وهي «األحكام اإلجرائية جلرائم
اجللسات التي تقع من املحامي» من خالل دراسة مقارنة بني القانون املرصي والقانون السوري والنظام

السعودي  .وقد حاول الباحث من خالل هذا البحث إجياد نو ٍع من التوازن – ملصلحة العدالة – بني مركز
أو وضع املحامي يف اجللسة وسلطة القايض فيها .وقد تناولنا هذا البحث من خالل مبحثني سبقهام مطلب
متهيدي تناول نشأة مهنة املحاماة وتطورها .أما املبحث األول فتناول القواعد اإلجرائية العامة يف جرائم
اجللسات ،واملبحث الثاين تناول التأصيل النظامي (الترشيعي) والفقهي لالستثناء اإلجرائي اخلاص بجرائم

املحامني يف اجللسة .ويف النهاية سجل الباحث أهم نتائج البحث وما انتهى إليه من توصيات.

مقدمة عامة

أتناول يف هذا البحث «األحكام اإلجرائية جلرائم

اجللسات التي تقع من املحامي» .وجرائم اجللسات هي

تلك اجلرائم التي تقع يف جلسة املحكمة .ومن أمثلتها
شهادة الزور ،والتعدي عىل هيئة املحكمة وما قد يقع
بني احلارضين من جرائم يف اجللسة.

ويعد تصدي املحكمة لنظر جرائم اجللسات
خروج ًا واضح ًا عىل مبدأ الفصل بني سلطة االهتام

وسلطة احلكم .إذ يصبح من سلطة املحكمة اختاذ
إجراءات معينة كتحريك الدعوى واحلكم فيها يف
نفس الوقت.وال خيفى أن قصد املنظم( )1من اخلروج
عىل هذه املبادئ هو احلفاظ عىل هيبة املحكمة وكفالة
( )1املنظم :يقصد به السلطة املختصة بوضع األنظمة (القوانني)
وهذا اللفظ هو املقبول رشعا وهو أيضا املعمول به
يف األنظمة السعودية .وهو يقابل يف القانون املرصي
والسوري لفظ (املرشع) وسوف نقترص يف البحث عىل
لفظ (املنظم).
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االحرتام الواجب هلا ،إذ إن هذه اجلرائم تنطوي

أمام مجهور احلارضين واملتقاضني .فقد خوهلا أن

هيبة واحرتام.

نفس الوقت .فمن يرتكب جريمة أثناء انعقاد اجللسة

بطبيعتها عىل انتهاك ملا ينبغي أن حتاط به املحكمة من

جتمع يف يدها مقومات سلطة االهتام واملحاكمة يف

وملا كان املحامي حيتل يف النظام القضائي
احلديث مركز ًا نظاميا أو قانوني ًا مه ًام ،فهو يعاون

اجللسة إذا خوهلا املنظم ذلك.

السليم للنظام (القانون) عليها ،وملا كان من املصلحة

احلاالت ،أو بمعنى آخر ،إن بعض األنظمة وهي تقرر

القايض يف الفهم الصحيح لوقائع الدعوى والتطبيق
أن يمكن املحامي من أداء واجبه يف حرية ،ودون أن

خيشى عقوبة فورية يوقعها القايض عليه ،دون أن يكون
يف ذلك أي مساس هبيبة القضاء ،فكان من الواجب أن

خيص املنظم جرائم اجللسات التي تقع منه بأحكام أو

قواعد إجرائية متفردة ،بحيث لو فرض وارتكب حمام
جريمة من جرائم اجللسات فإنه ال تنطبق عليه القواعد

اإلجرائية العامة يف هذا الشأن التي ترسي يف حق غريه

من األفراد وإنام تطبق عليه قواعد إجرائية خاصة
برشوط وضوابط معينة.
ً
أوال :أمهية موضوع البحث

حتـقيق العدالة مطـلب اجلـميع ،ومن أهـم
ضـامنات حتقيق هذه العدالة االهتامم باملحكمة ممثل ًة

فللمحكمة أن حترك الدعوى قبله أو حتكم فيها يف نفس
غري أن هذه السلطة ليست مطلقة يف مجيع

هذه السلطة رأت أن بعض األفراد الذين يامرسون

مهنة معينة وهي مهنة املحاماة قد تقتىض طبيعة
أدائهم لواجبهم يف الدفاع عن موكليهم أن تبدر منهم
بعض األلفاظ التي قد تعترب يف حكم القواعد العامة
جريمة ،لذلك فقد خصتهم هذه األنظمة بأحكام

إجرائية ختتلف عن األحكام العامة التي خيضع هلا بقية
األفراد احلارضين يف اجللسة هبدف التيسري عليهم يف

أداء واجبهم ،دون أن يكون يف ذلك إهانه للقضاء
أو انتقاص من سلطته ،ألن ذلك من مقتضيات حق

الدفاع.
ثاني ًا :مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث يف إجياد نو ٍع من التوازن

يف هيئتها وأعضائـها وموظـفيها .فللمحكمة هيبة
وكرامة يف نفوس اجلميع ،وخاص ًة املتقاضني .هذه

اجللسة وسلطة القايض فيها» .وجعل العالقة بني

القضاء.

تعاون واحرتام متبادل من أجل حتقيق العدالة ،ال

اهليبة وتلك الكرامة مطلبني ال تستقيم بدوهنام أمور

 ملصلحة العدالة  -بني «مركز أو وضع املحامى يفالقايض واملحامي أثناء سري إجراءات املحاكمة عالقة

لذلك فقد رضب املنظم  -يف مجيع األنظمة
والترشيعات ٍ -
بيد من حديد عىل كل من تسول له

عىل جمريات الدعوى أو بمعنى آخر وجوب أن يالقي

كبرية استهدف من ورائها احلفاظ عىل هيبتها وكرامتها

أو نظامي ًا معين ًا اقتىض منحه بعض الصالحيات الالزمة

نفسه االعتداء عىل هيئة املحكمة أو أحد أعضائها أو
موظفيها ،وأعطى للمحاكم  -وحسن ًا فعل – سلطة

عالقة يسودها التحكم من جانب القايض الذي يسيطر
املحامي من جانب القايض معاملة أفضل من املعاملة
التي يالقيها احلارضون يف اجللسة ألن له مركز ًا قانوني ًا
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ألداء واجبه برشط مراعاة آداب وأخالقيات مهنة

وإن كانت بعض هذه الدراسات قد تعرضت

ولقد أوجدت بعض الترشيعات واألنظمة هذا

مفصل واجبات املحامي بينام أشارت فقط إىل حقوق

واجبه يف الدفاع عن موكله .يف حني مل تنص بعض

أن الدراسات اخلاصة هبذا املوضوع متناثرة يف املؤلفات
اإلجرائية العامة ،ونظر ًا لقلة الدراسات املتعمقة

املحاماة ،واحرتام هيبة القضاء.

النوع من التوازن ومنحت املحامي حصانة يقتضيها
األنظمة والترشيعات عىل هذه احلصانة وتركت احلكم

عىل األمر لألحكام اإلجرائية العامة التي تطبق عىل
اجلميع حمامني ومتقاضني وبالتايل مل حتقق هذا التوازن،
ومازالت تطالب بتحقيق هذا التوازن والنص عليه

ترشيعات وأنظمة أخرى (ابن مقدام.)2005 ،
ثالث ًا :أهداف البحث
هيدف هذا البحث إىل األمور اآلتية:

 -1املشاركة يف تأسيس نظرة جديدة للمحامي

وبيان دوره يف حتقيق العدالة ،وتغيري النظرة التي كانت

ترى أن وجود املحامي يعقد القضية ويؤخر الفصل
فيها.

 -2بيان الفائدة النظامية أو القانونية من وراء أن

خيص املحامي بقواعد إجرائية معينة.

حلقوق وواجبات املحامي ،إال أهنا تناولت بشكل

املحامي بشكل خمترص ال يفي بالغرض ،باإلضافة إىل

ملوضوع األحكام اإلجرائية يف جرائم اجللسات التي

تقع من املحامي أثناء املحاكمة فقد دفعني هذا األمر إىل

الكتابة يف هذا املوضوع.
خامس ًا :نطاق البحث

سوف أقترص بعون اهلل تعاىل يف هذا البحث عىل

األحكام اإلجرائية اخلاصة بجرائم اجللسات التي تقع
من املحامي أثناء املحاكمة دون اخلوض يف األحكام
املوضوعية العامة التي تبني اجلريمة وحتدد أركاهنا

والعقوبات املقررة هلا.
سادس ًا :منهج البحث

تقوم الدراسة يف هذا البحث عىل أساس املنهج

التحلييل املقارن بني القانون املرصي والقانون السوري

 -3تكملة ما بدأه السابقون من الباحثني.

والنظام السعودي وذلك فيام يتعلق بموضوع البحث.

توافرت عدة دراسات سابقة ملوضوع املحاماة

– يف تقدير الباحث – اختالف يف وجهات النظر حول

عىل بحث تارخيـها وموقف الشـريعة اإلسـالمية

من ناحية وبني النظام السعودي من ناحية أخرى،

رابع ًا :الدراسات السابقة

بصفة عامة ولكن من نقاط القصور فيها أهنا اقترصت
واألنظمة منها ،ومل تفرد ملوضوع البحث ما يستحقه

من الدراسة.

ومن أهم هذه الدراسات( :زيد1987 ،م؛ سلامن،

1987م؛ زغـلول1991 ،م؛ آل خـريف2004 ،م؛

سعيدان2010 ،م).

وقد تم اختيار هذه األنظمة الثالثة عىل أساس أن هناك

موضوع البحث بني القانون املرصي والقانون السوري
ففى القانون املرصي والسوري املحاماة موجودة منذ
زمن بعيد ،وىف وقت يكاد يكون واحدً ا ،أما يف النظام
السعودي فظهور فكرة املحاماة بمعناها املعروف اآلن

مل تظهر إال منذ فرتة قريبة فمن هذه الناحية أرد الباحث

املقارنة بني هذه القوانني؛ هذا وتعتمد الدراسة عىل
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األنظمة والقوانني املعنية واملراجع العلمية ذات العالقة

وعىل ذلك أقسم هذا البحث إىل مبحثني،

السابقة الستخالص النتائج ومن ثم تقرير التوصيات

األول فأخصصه للقواعد اإلجرائية العامة جلرائم

ثم دراسة وحتليل املادة العلمية املستقاة من املصادر

يف حدود تلك الدراسة.
سابع ًا :مفاهيم أهم مصطلحات البحث

 -1األحكام اإلجرائية :هي تلك القواعد التي

حتدد كيفية استيفاء الدولة حقها يف عقاب املتهم ،أو هي
التي حتدد وسيلة ذلك وإجراءاته.

يسبقها مطلب متهيدي وهو نشأة املحاماة ،أما املبحث
اجللسات ،يف حني أخصص املبحث الثاين للتأصيل
النظامي والفقهي لالستثناء اإلجرائي اخلاص بجرائم

املحامني يف اجللسة .وذلك عىل النحو التايل:
مطلب متهيدي :نشأة املحاماة

املبحث األول :القواعد اإلجرائية العامة جلرائم

 -2جرائم اجللسات :هي تلك اجلرائم التي تقع

اجللسات.

 -3املحامي :هو شخص يفرتض فيه الدراية أو

والفقهي لالستثناء اإلجرائي اخلاص بجرائم املحامني

أثناء انعقاد املحكمة للنظر يف القضايا.

اإلملام بالقانون وأحكام الرشع يقوم بالدفاع عن املتهم

املبحث الثاين :التأصيل النظامي (الترشيعي)

يف اجللسة.

بتوكيل منه ،وال يشرتط لصحة عمله أن حيصل عىل

مقابل عن هذا الدفاع وأن كان من اجلائز أخذ املقابل.
وهو عىل ذلك ال يعد موظف ًا عام ًا بحسب األصل وإنام

هو صاحب مهنة.

 -4املحاكمة :هي اإلجراءات التي تبارشها

املحكمة ،وهي بصدد الفصل يف القضايا من سامع
اخلصوم والشهود وهي عىل العموم ما جتريه املحكمة

من حتقيق يف اجللسة وتسمى هذه املرحلة أيضا مرحلة
التحقيق النهائي (نفس املعنى :حسني.)1988 ،

 -5حتريك الدعوى :حتريك الدعوى :هو

اختاذ أول إجراء من إجراءاهتا وىف تعبري آخر «اإلجراء

الذي ينقل الدعوى من حال السكون التي كانت
عليه عند نشأهتا إىل حال احلركة بأن يدخلها يف حوزة
السلطات املختصة باختاذ إجراءاهتا التالية» (حسني،

.)1988

مطلب متهيدي :نشأة املحاماة

قديمة

إن فكرة االستعانة بمدافع (حمامي) فكرة

()2

تكاد ترتبط بوجود اإلنسان عىل األرض.

اإلنسان الذي جبل عىل املخاصمة واملجادلة ومن
()3

الثابت أن مهنة املحاماة باسمها وبشكلها وبتنظيمها
احلايل مل تكن معروفة لدى العرب قبل اإلسالم ،ولكن

كانت هناك بعض املظاهر التي يمكن أن نطلق عليها
جماز ًا مهنة املحاماة (الدفاع).
( )2انظر يف نشأة مهنة املحاماة املراجع اآلتية:
(زغلول1991 ،م :ص  3ومابعدها؛ زيد1987 ،م :ص 17
وما بعدها؛ سلامن1987 ،م :ص  37وما بعدها؛ آل خريف،
2004م :ص  21وما بعدها؛ سعيدان2010 ،م :ص 13
وما بعدها وهو خاص بنشأهتا وتطورها يف اجلزائر).
( )3وذلك مصدا ًقا لقوله تعاىل ﱫ  .....ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﱪ سورة الكهف آيه رقم (.)54
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فعندما ساد نظام التحكيم االختياري بد ً
ال من

وقد تطورت مهنة املحاماة يف العرص احلديث

كان ال يتقدم للتحكيم إال القادر عىل بسط وجهة

واجلهات القضائية واإلدارية وحق املشورة وخدمة

استعامل القوة واحلروب حلسم اخلالفات واملنازعات.
نظر وحجج اخلصوم .وكان يطلق عىل املدافع آنذاك
حجيج ًا أو احلجاج أو احلجيج أي صاحب احلجة

أو قوي احلجة واضح البيان قوي األسانيد (.زيد،

1987؛ اجلحني )2003 ،وكان يقوم هبذه املهمة أحيانا

شيخ القبيلة حيث كان من مهامه أن يدافع عن الضعفاء
واملظلومني من أبناء قبيلته يف جمال اخلصومات وغريها

من املظامل (آل خريف.)2004 ،

هذا وقد جاء يف القرآن الكريم إشارة إىل فكرة

االستعانة بمدافع (حمامي) يف قصة موسى وأخيه
هارون عليهام السالم مع فرعون وذلك يف قوله تعاىل:

ﱫﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧ

فقد أعطى املنظم للمحامني حق احلضور أمام املحاكم
موكليهم وأعطاهم كل التقدير واالحرتام (اجلحني،

.)2003

املبحث األول :األحكام اإلجرائية
العامة يف جرائم اجللسات

متهيد وتقسيم
بداي ًة أقرر أنني لن أتعرض للقواعد اإلجرائية

العامة يف جرائم اجللسات إال بالقدر الذي تقتضيه
طبيعة البحث يف املوضوع األصيل وهو «األحكام
اإلجرائية جلرائم اجللسات التي تقع من املحامي»

وقد خول املنظم رئيس كل حمكمة سلطة ضبط
اجللسة وإدارهتا ،واختاذ كافة اإلجراءات التي من

شأهنا حفظ النظام يف اجللسة .وقد نص قانون

ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

اإلجراءات اجلنائية املرصي يف املادة ( )243عىل أن

واملستفاد من هذه اآليات أن سيدنا موسى

ذلك أن خيرج من قاعة اجللسة من خيل بنظامها فإن مل

ﯲ ﯳ ...ﰀ ﱪ

()4

عليه السالم مل يكن ليستعني بأخيه هارون عليه السالم

للحرب والقتال ،وإنام طلب االستعانة به للدفاع عنه يف
التهمة املنسوبة إليه ،ألنه كان عليه السالم أفصح منه

لسانا وأوضح بيانا وأقوى حجة ،حيث كان يف سيدنا
موسى عليه السالم لثغة( .)5وقد عرف اإلسالم بعد

ذلك نظام الوكالة باخلصومة (املحاماة ).
( )4سورة القصص اآليات (.)33 ،34 ،35
( )5صعوبة يف النطق أو تعثر يف الكالم.

«ضبط اجللسة وإدارهتا منوطان برئيسها ،وله يف سبيل
يمتثل ومتادى ،كان للمحكمة أن حتكم عىل الفور بحبسه
أربع ًا وعرشين ساعة أو بتغريمه عرشة جنيهات ويكون
حكمها بذلك غري جائز استئنافه ،فإذا كان اإلخالل

قد وقع ممن يؤدي وظيفة يف املحكمة كان هلا أن توقع
عليه أثناء انعقاد اجللسة ما لرئيس املصلحة توقيعه من
اجلزاءات التأديبية وللمحكمة إىل ما قبل انتهاء اجللسة

أن ترجع عىل احلكم الذي تصدره»( )6وهو نفس نص
( )6وهـو القانون رقم  150لسنة  1950التي تم اسـتبداهلا
بالقانون رقم  29لسنة .1982
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املادة ( )104من قانون املرافعات املدنية والتجارية
املرصي رقم  13لسنة 1968
()8
جد ًا بينهام.

()7

مع اختالف بسيط

وقد نص نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي

رقم (م )39/وتاريخ 1422/7/28هـ عىل ذلك أيضا
هِ
وإداراتا
يف املادة ( )143حيث جاء فيها « ضبط اجللسة
ِ
وله يف سبيل ذلك أن خُي ِرج من قـاعة
منوطان
برئيسهاُ ،

عىل أن « -1ضبط اجللسة وإدارهتا منوطان برئيسها
الذي يتوىل توجيه األسئلة إىل اخلصوم والشهود

وللقضاة أن يستأذنوه يف توجيه ما يريدون من األسئلة.

   -2للرئيس أن خيرج من اجللسة من خيل بنظامها فإن مل

يمتثل ومتادى كان للمحكمة أن حتكم عىل الفور بحبسه
أربعا وعرشين ساعة أو بتغريمه عرش لريات حكام غري

قابل لطريق من طرق الطعن يبلغه الرئيس إىل النيابة

ِ
اجللسة من خُ ِ
بنظامها .فإن مل يمتثِل كان للمحكمة أن
يل
ُ
حتكم عىل الفور بسجنِه ُمدة ال تزيد عىل أربع وعرشين

ومعنى ذلك أن األنظمة حمل املقارنة نصت عىل

املادة ( )69من نظام املرافعات الرشعية رقم (م)21/

احلقيقة؛ فلها يف سبيل ذلك االستغناء عن بعض

ساعة ،ويكون ُحكمها هنائي ًا .وللمحكمة إىل ما قبل
ترجع عن ذلك ُ
انتِهاء اجللسة أن ِ
احلكم ».وهي تقابل
وتاريخ  1421/5/20هـ .

ونص قانون أصول املحاكامت اجلزائية السوري

العامة لتنفيذه».

أن إجراءات املحاكمة جترى حتت إرشاف املحكمة،
فهي التي توجهها يف االجتاه الذي تراه مناسب ًا لكشف
اإلجراءات إذا رأت أهنا غري ذات صله باملوضوع،

أو أهنا غري منتجة يف كشف احلقيقة (حسني)1988 ،

رقم  112وتاريخ 1950/3/13م يف املادة ()264

وهلا أيضا جعل اجللسة رسية إذا ما رأت أن يف العالنية
مساس ًا بالنظام العام واالدآب( )10وهلا أيضا أن تبعد

()9

ذلك (املادة  2/270من قانون اإلجراءات اجلنائية

عىل أن «يدير رئيس حمكمة اجلنايات اجللسة ويتخذ
التدابري الالزمة حلسن سري املحاكمة» ونص يف املادة

( )139من قانون أصول املحاكامت املدنية السوري

( )7واملادة ( )104مرافعات سبق تعديلها بالقانون رقم  23لسنة
 – 1992اجلريدة الرسمية العدد  22مكرر يف 1992/6/1
– واستبدلت الفقرة األوىل بالقانون رقم  18لسنة 1999
اجلريدة الرسمية العدد  19مكرر (أ) يف .1999/5/17
( )8متثل هذا االختالف يف قانون املرافعات يف وجوب مراعاة
قانون املحاماة ،حيث مل يرد النص عىل ذلك يف قانون
اإلجراءات اجلنائية .ومبلغ الغرامة يف قانون املرافعات
مخسني جنيه ًا ،أما يف نص قانون اإلجراءات اجلنائية فهو
عرشة جنيهات .وسوف يتم بيان هذا النص يف مكانه من
البحث.
( )9الصادر باملرسوم الترشيعي رقم ( )84يف 1953/9/28
املعدل بالقانون رقم ( )1لسنة 2010م.

املتهم عن قاعة اجللسة إذا وقع منه تشويش يستدعي

املرصي ،واملادة  396من قانون أصول املحاكامت
اجلزائية السوري ،واملادة 158من نظام اإلجراءات

اجلزائية السعودي) وعىل كل حال جيوز للمحكمة اختاذ

كافة اإلجراءات التي من شأهنا ضبط اجللسة وإدارهتا
وحفظ النظام فيها.

وتأكيدا حلق املحكمة يف ضبط اجللسة وإدارهتا

خول هلا املنظم سلطة رفع الدعوى اجلنائية واحلكم فيها
يف نفس الوقت وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع أثناء
( )10انظر املادة 268إ.ج مرصي ،وهي تقابل املادة 155إ.ج
سعودي.
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انعقاد اجللسة ،أي ًا كان نوع املحكمة (سالمة2005 ،؛

أنه «إذا وقعت جنحة( )12أو خمالفة( )13يف اجللسة ،جيوز

وسوف يتم تقسيم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب،

فيها بعد سامع أقوال النيابة العامة و دفاع املتهم .وال

جرائم اجللسات يف القانون املرصي ،وىف املطلب الثاين:
نتناول نفس األحكام يف القانون السوري ،وأخري ًا

إذا كانت اجلريمة مـن اجلرائم املنصوص عليها يف املواد

 )14( 9 ،8 ،3من هذا القانون أما إذا وقعت جناية(،)15

جرائم اجللسات يف النظام السعودي .وذلك عىل النحو

بدون إخالل بحكم املادة  )16(13من هذا القانون .ويف

اخلملييش.)2001 ،

أتناول يف املطلب األول :األحكام اإلجرائية العامة يف

املطلب الثالث :أتناول فيه األحكام اإلجرائية العامة يف

التايل:

املطلب األول :األحكام اإلجرائية العامة جلرائم اجللسات
يف القانون املرصي
ً
أوال :املحاكم اجلنائية

باستـقراء نص املـادة ( )243إجراءات جنائية

– سبق عرضها  -يتضح أن املنظم (املرشع) املرصي
نص فيها عىل جريمة اإلخالل بنظام اجللسة و فرق بني
ما إذا كان مرتكب اإلخالل أحد احلارضين أو العاملني

يف املحكمة .وأعطى للمحكمة إذا وقع اإلخالل من
أحد احلارضين سلطة اإلخراج أو الطرد من قاعة
اجللسة فإن مل يمتثل هلذا األمر فإن للمحكمة أن حتكم

عليه مبارشة دون حتقيق باحلبس ملدة أربع وعرشين

ساعة أو بتغريمه عرشة جنيهات.

أما إذا كان مرتكب اإلخالل أحد العاملني

باملحكمة فإن للمحكمة أن توقع عليه أثناء اجللسة

ما لرئيس املصلحة توقيعه من اجلزاءات التأديبية.

ونصت املادة ( )11()244من اإلجراءات اجلنائية عىل

( )11معدلة بالقانون  353لسنة1982م  .راجع أيضا املادة
( )217من قانون اإلجراءات اجلنائية الليبي التي تنص عىل
أنه «إذا وقعت جنحة أو خمالفة يف اجللسة جيوز للمحكمة
أن تقيم الدعوى عىل املتهم يف احلال وحتكم فيها بعد سامع
أقوال النيابة العامة ودفاع املتهم .وال يتوقف رفع الدعوى

للمحكمة أن تقيم الدعوى عىل املتهم يف احلال ،وحتكم

يتوقف رفع الدعوى يف هذه احلالة عىل شكوى أو طلب

يصدر رئيس املحكمة أمرا بإحالة املتهم إىل النيابة العامة

= يف هذه احلالة عىل شكوى أو طلب إذا كانت اجلريمة من
اجلرائم املنصوص عليها يف املواد  9 ،8 ،3من هذا القانون
(وهي جرائم الشكوى واإلذن والطلب).
( )12يقصد باجلنح :تلك اجلرائم املعاقب عليها باحلبس والغرامة
التي يزيد أقىص مقدار هلا عىل مائة جنيه (م  )11من قانون
العقوبات املرصي.
( )13يقصد باملخالفات :اجلرائم املعاقب عليها بالغرامة التي
ال يزيد أقىص مقدار هلا عىل مائة جنيه (م  )12من قانون
العقوبات املرصي.
( )14وهي اجلرائم التي ال تستطيع النيابة العامة رفع الدعوى
فيها إذا مل يتقدم املجني عليه بشكوى أو إذن أو طلب
كجرائم السب والقذف.
( )15واجلناية تعد من أخطر اجلرائم فعقوبتها باملقارنة باجلنحة
واملخالفة تعد جسيمة جد ًا .وقد عرف املرشع املرصي
اجلناية يف املادة (  )10من قانون العقوبات بقوله «اجلنايات
هي اجلـرائم املعـاقب عـليها بالعـقوبات اآلتية :اإلعـدام
 السجن املؤبد  -السجن املشدد  -السجن» وهي تشبه يفالنظام السعودي اجلرائم الكبرية وبالتحديد جرائم احلدود
والقصاص وبعض جرائم التعزير .حيث إن العقوبة يف
بعض جرائم التعزير قد تصل إىل القتل.
( )16وقد نصت املادة ( )13من قانون اإلجراءات اجلنائية
عىل أن «ملحكمة اجلنايات أو حمكمة النقض يف حالة نظر
املوضوع إذا وقعت أفعال من شأهنا اإلخالل بأوامرها ،أو
باالحرتام الواجب هلا أو التأثري يف قضائها أو يف الشهود،
وكان ذلك يف صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى
اجلنائية عىل املتهم طبق ًا للامدة .»11
=

182

أيمن فاروق عبد املعبود محد :األحكام اإلجرائية جلرائم اجللسات...

مجيع األحوال حيرر رئيس املحكمة حمرضا ،ويأمر

شخيص أو طلب أو إذن .إذ ال تعترب اجلريمة قارصة عىل

1971؛ اجلوخدار)1992 ،

إلخالهلا باالحرتام الواجب هلا و إخالهلا بنظام اجللسة

بالقبض عىل املتهم إذا اقتىض احلال ذلك» (سالمة،
وباستقراء نص هذه املادة يتضح أن املنظم

(املرشع) املرصي فرق بني اجلنحة و املخالفة من ناحية
وبني اجلناية من ناحية أخرى.

 -1سلطة املحكمة يف حالة وقوع جنحة أو

خمالفة يف اجللسة :أعطى املنظم للمحكمة اجلنائية إذا

ار ُتكبت جنحة أو خمالفة يف جلستها أثناء انعقادها سواء
وقعت اجلريمة (اجلنحة أو املخالفة) عىل هيئتها أو

أحد أعضائها أو العاملني فيها أو عىل أحد احلارضين
يف اجللسة سلطة حتريك الدعوى اجلنائية يف شأهنا .وال
تقترص سلطتها عىل ذلك فقط ،وإنام هلا كذلك أن تقوم
بإجراءات التحقيق (االبتدائي) واملحاكمة وتصدر

احلكم بالعقوبة عىل املتهم هبا يف نفس اجللسة إن شاءت

رشيطة أن تسمع أقوال النيابة العامة ودفاع املتهم.
(سالمة2005 ،؛ حسني )1988 ،فسامع أقوال النيابة
العامة واجب يف املحاكامت اجلنائية.

()17

املجني عليه وحده وإنام تعترب واقعه أيضا عىل املحكمة

أيضا ( مصطفى1970 ،؛ اجلوخدار.)1992 ،

كام أن القيود السابقة من شكوى أو طلب أو إذن

ترد عىل سلطة النيابة العامة وهي مل حترك الدعوى يف

هذه األحوال وإنام حتركها املحكمة (حسني1988 ،؛

مصطـفـى1970،؛ سـالمـة2005 ،؛ عبـدالستـار،
.)1975

 -2سلطة املحكمة يف حالة وقوع جناية يف

اجللسة :إذا كانت اجلريمة التي وقعت أثناء انعقاد
اجللسة جناية فال يكون للمحكمة إال أن حترك الدعوى
دون احلكم فيها .ولقاىض التحقيق أو النيابة العامة
بعد ذلك مطلق الترصف .فال إلزام عىل النيابة أن تأمر

بإحالة الدعوى إىل املحكمة ألنه قد يتبني من التحقيق ما

يدعو إىل إصدار قرار بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى
اجلنائية .وليس للمحكمة أيضا أن جترب النيابة العامة أو

سلطة التحقيق عىل الترصف يف الدعوى عىل نحو معني.

وال يقيد املحكمة يف رفع الدعوى يف هذه

(مصطفى1970،؛ رسور1993 ،؛ حسني1988 ،؛

جيوز حتريك الدعوى فيها إال بناء عىل شكوى أو ادعاء

وقد أراد املنظم من وراء ذلك عدم حرمان املتهم

األحوال أي قيد كأن تكون اجلريمة من اجلرائم التي ال

( )17الطعن رقم 1175جلسة 46 1930/1/30ق مكتب
فني 1ع رقم ( )1ص .433وقد قضت أيضا بأنه «إذا كان
ممثل النيابة حارضا يف اجللسة ،فإن جمرد عدم إثبات أقواله
يف جرائم اجللسة ال يرتتب عليه بطالن اإلجراءات ،ذلك
أن اجلوهري يف هذا الشأن أن ممثل النيابة العامة لو كان
حارض ًا فيجب أن متكنه املحكمة من إبدائه أقواله وتستمع
إليها ،بحيث إذا مل ير هو إبداء أقوال فإن ذلك ال يبطل
اإلجراءات» طعن رقم  763جلسة 22 1953/1/1ق
مكتب فني 4ع رقم ( )2ص .317

عبد الستار1975 ،؛ اخلملييش. )2001 ،

من الضامنات التي متنح للمتهم بجناية.
ثاني ًا :املحاكم املدنية

وبالنسبة للمحاكم املدنية فقد حدد املنظم

املرصي هذه اإلجراءات يف املادتني ( )107 ،106من

قانون املرافعات املدنية والتجارية .فنصت املادة ()106
عىل أنه «مع مراعاة أحكام قانون املحاماة يأمر رئيس
اجللسة بكتابة حمرض عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها

وبام يرى اختاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة
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األوراق إىل النيابة العامة إلجراء ما يلزم فيها .فإذا

أو عاد بعد طرده أمر القايض بتوقيفه وإرساله مع األمر

اقتضت احلال أن يأمر بالقبض عىل من وقعت منه».

وعرشين ساعة عىل األكثر».

كانت اجلريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا

الصادر هبذا الشأن إىل حمل التوقيف فيبقى موقوفا أربعا

ونصت املادة ( )107عىل أنه «مع مراعاة أحكام

ونصت املادة ( )397عىل أنه « -1إذا ختلل

انعقادها جنحة تعدى عىل هيئتها أو عىل أحد أعضائها
أو العاملني باملحكمة وحتكم عليه فور ًا بالعقوبة.

أو جنحية أثناء املحاكمة أجرت املحكمة حتقيقا يف

قانون املحاماة للمحكمة أن حتاكم من تقع منه أثناء

وللمحكمة أيض ًا أن حتاكم من شهد زور ًا باجللسة

الضوضاء إهانة أو اعتداء آخر يستلزم عقوبة تكديرية

احلال وقضت بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا.

 -2خيضع حكمها هذا لطرق املراجعة التي ختضع هلا

وحتكم عليه بالعقوبة املقررة لشاهد الزور ويكون حكم
املحكمة يف هذه األحوال نافذ ًا ولو حصل استئنافه».

ونصت املادة ( )398عىل أنه «إذا كان اجلرم

(املرشع) املرصي  -بعد مراعاة أحكام قانون املحاماة

بتوقيف املدعى عليه وإحالته عىل النائب العام إلجراء

وبمطالعة هذين النصني يتضح أن املنـظم

 -قد وضع تفرقة أساسية بني نوعني من اجلرائم ،نوع

جيوز فيه للمحكمة املدنية أن حترك الدعوى وحتاكم
املتهم وحتكم عليه بالعقوبة ،ونوع ال متلك فيه املحكمة

إال حتريك الدعوى دون احلكم فيها .والنوع األول:

هو جنح التعدي عىل هيئة املحكمة أو أحد أعضائها أو
أحد العاملني هبا وجرائم شهادة الزور .والنوع الثاين:
يتسع لسائر اجلرائم التي ترتكب يف اجللسة وهذا يف

حالة ما إذا وقعت جريمة اجللسة من أحد اخلصوم أو
أحد احلارضين باجللسة.

املطلب الثاين :األحكام اإلجرائية العامة جلرائم اجللسات
يف القانون السوري

األحكام الصادرة عنها».

الواقع جناية نظم رئيس املحكمة حمرضا بالواقع وأمر

املقتىض».

واملستفاد من نصوص قانون أصول املحاكامت

اجلزائية السوري  -املواد سالفة الذكر  -أن املنظم فرق

بني فعل الضوضاء املجرد الذي من شأنه اإلخالل

فقط بنظام اجللسة وأعطى لرئيس املحكمة يف شأنه

سلطة العقاب عليه (بالطرد أو احلبس أربعا و عرشين

ساعة كحد أقىص) دون أن يلزمه باختاذ إجراءات
حتقيق معينة ،وبني املخالفة و اجلنحة وجعل من سلطة

املحكمة حياهلام إجراء التحقيق واملحاكمة وتوقيع

العقوبة املناسبة قانونا.

ومن ناحية ثالثة بني اجلناية وحرص سلطة

نصت املادة ( )396من قانون أصول املحاكامت

املحكمة بشأهنا يف عمل حمرض بالواقعة واإلحالة إىل

انعقاد املحكمة يف جلسة علنية أو أثناء إجراء حتقيقات

وبالنسبة للمحاكم املدنية فقد نصت املادة

اجلزائية عىل أنه «-1إذا بدر من أحد احلارضين أثناء

يف حمل ما عىل مرأى من اجلمهور عالمة استحسان
أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة كانت أمر

رئيس املحكمة أو املحقق بطرده - 2.فإذا أبى اإلذعان

سلطة التحقيق دون إصدار حكم فيها.

( )141من قانون أصول املحاكامت املدنية السوري

عىل أنه « -1يأمر رئيس اجللسة بكتابة حمرض عن كل
جريمة تقع أثناء انعقادها وبام يرى اختاذه من إجراءات
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التحقيق -2 .إذا كانت اجلريمة التي وقعت جناية أو
جنحة كان له إذا اقتضت احلال أن يأمر بالقبض عىل من

وقعت منه وإحالته إىل النيابة العامة».

ونصت املادة ( )142من ذات القانون عىل أن

«للمحكمة أن حتاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة
تعد عىل هيئتها أو عىل أحد أعضائها أو أحد موظفيها وأن
حتكم عليه فور ًا بالعقوبة -2 .وللمحكمة أن حتاكم من

شهد زور ًا باجللسة وحتكم عليه بالعقوبة املقررة لشهادة
الزور -3 .ويكون حكم املحكمة يف هذه احلاالت نافذ ًا
ولو حصل استئنافه» (اجلوخدار.)1992 ،

وباستقراء هذين النصني يتضح أن املنـظم

السوري مل يمنح املحاكم املدنية سلطة احلكم يف مجيع

اجلرائم التي تقع أثناء انعقاد جلساهتا ،وإنام أجاز

هلا املنظم ذلك بالنسبة جلرائم التعدي التي تقع عىل

هيئتها أو عىل أحد موظفيها ،أما اجلرائم األخرى فال
متلك املحكمة إال أن حترك الدعوى عنها وتتخذ بعض
اإلجراءات التحقيقية كالقبض عىل من وقعت منه

اجلريمة وأن حتيل اجلاين إىل النيابة العامة ( اجلوخدار،

.)1992

املطلب الثالث :األحكام اإلجرائية العامة جلرائم اجللسات
يف النظام السعودي

نص املنظم السعودي يف املادة ( )143من نظام

اإلجراءات اجلزائية –كام سبق عرضها -عىل سلطة

املحكمة يف ضبط اجللسة وإدارهتا وحفظ النظام فيه
وجعل من سلطتها أن خترج من قاعة اجللسة من خيل

بنظامها وإذا مل يمتثل كان هلا أن حتكم عليه باحلبس ملدة
ال تزيد عىل أربع وعرشين ساعة وهلا يف النهاية أن ترجع
عن هذا احلكم إىل ما قبل انتهاء اجللسة.

ونص املنظم السعودي يف املادة ( )144من نظام
اإلجراءات اجلزائية عىل أن «للمحكمة أن تحُ ِ
ـاكم من

تقع ِم ُنه يف أثنـاء ِ
ٍ
انع ِ
تعـد عىل هيئتِها أو
قادها جريمة
عىل أحد أعضائِها أو أحد موظفيهاُ ،
وحتكم عليه ِوفق ًا
للوجه الرشعي بعد سامع أقوالِه.
ونص يف املادة ( )145من نظام اإلجراءات

اجلزائية عىل أنه «إذا وقعت يف اجللسة جريمة غري

بحكم املادتني الثالثة واألربعني بعد املائة
مشمولة ُ
والرابعة واألربعني بعد املائة ،فللمحكمة – إذا مل تر
ِ
واالدعاء العام – أن
إحالة القضية إىل هيئة التحقيق

ُ
حتكم عىل من ارتكبها ِوفق ًا للوجه الرشعي بعد سامع
أقوالِه ،إال إذا كان النظر يف اجلريمة من اختِصاص
حمكمة ُأخرى ف ُتحـال القضية إىل تِلك املحكمة».
ونص يف املادة ( )146من نظام اإلجراءات
اجلزائية عىل أن «اجلرائم التي تقع يف اجللسة ومل ُ
تنظرها

ِ
للقواعد العامة».
نظرها ِوفق ًا
املحكمة يف احلال ،يكون ُ

ونص يف املادة ( )69من نظام املرافعات الرشعية
ِ
هِ
وله يف
وإداراتا منوطان
عىل أن «ضبط اجللسة
برئيسهاُ ،
ِ
سبيل ذلك أن خُيـ ِرج من قاعة اجللسة من خُ ِ
بنظامها،
يل
فإن مل يمتثِل ،كان للمحكمة أن ُ
حتكم عىل الفور بحبسه

ُمدة ال تزيد عىل أربع وعرشين ساعة ،ويكون ُحكمها
ترجع عن ذلك ُ
هنائي ًا ،وللمحكمة أن ِ
احلكم».
وقد نصت املادة ( )3/69من الالئحة التنفيذية

لنظام املرافعات الرشعية السعودي عىل أنه «إذا حصل

يف جلسة من اجللسات واقعه تستوجب عقوبة أحد

احلارضين – سوى ما خيل بنظام اجللسة – فيعد القايض
حمرض ًا بذلك ويكتب بإحالته مع املدعي العام ملحاكمته
لدى املحكمة املختصة».
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ونـص املنـظم السعـودي فـي املـادة ()16

من قرار رئيس جملس الوزراء رقم  190وتاريخ
1409/11/16هـ بشأن ِ
قواعد ا ُملرافعات واإلجراءات

أمام ديوان املظالمِ عىل أن «ضبط اجللسة ونِ ِ
ظامها
أي من
منوطان برئيس الدائرةُ ،
وله يف سبيل ذلك اتخِ اذ ٍّ

األول :فهو أفعال (جرائم) اإلخالل بنظام اجللسة

والتشويش عليها

()18

فقد منح املنظم للمحكمة يف

حالة ما إذا وقعت إحدى هذه اجلرائم أثناء انعقاد
جلسة املحكمة سلطة احلكم مبارشة ودون أي حتقيق

بإخراج مرتكبها أو طرده خارج قاعة اجللسة ،فإن مل
يمتثل هلذا األمر جاز للمحكمة أن حتكم عليه باحلبس

اإلجراءات التالية:
ِ
بنظامها،
 -1أن خُي ِرج من قـاعة اجللسة من خيل
فإن مل يمتثِل ومتـادى كان للدائرة أن ُ
حتكم عىل الفور

أن ترجع عن هذا احلكم .أما القسم الثاين :فهي جرائم

الذي ُت ِ
صد ُره.

وهذه الطائفة من اجلرائم للمحكمة احلق يف أن حتاكم
مرتكبيها وحتكم عليهم بالعقوبة املناسبة رشع ًا ،رشيطة

ِ
بحبسه أربع ًا وعرشين ساعة أو بتغريمه ( )200مائتـي
ترجـع عن ُ
ريال  .وللدائرة قبل انتِهـاء اجللسة أن ِ
احلكم

يأمر حمو ِ
العبارات اجلا ِرحة أو خُمالِفة
 -2أن ُ
أي ورقة أو ُم ِ
ذكرة ُيقدِّ ُمها
لآلداب أو النِظام العام من ِّ

اخلصوم يف الدعوى.

يأمر بكتابة حمرض عن ُكل خُمالفة أو
 -3أن ُ
جريمة تقع أثناء ِ
انعقاد اجللسة ،وعام قد حيدُ ث أثناء

ذلك من ٍ
تعد عىل الدائرة أو أحد أعضائها أو مُّمثِل
االدعاء أو أحد العاملني مع الدائرة ،ويحُ يل املحرض إىل
وله إذا اقتىض احلال
اجلهة ا ُملختصة التخِ اذ الال ِزم نِظام ًاُ .
يأمر بالقبض عىل من وقعت ِمنه هذه األفعال.
أن ُ
فاملالحظ أن هذه املادة – وحسن ًا فعل املنظم
السعودي – قد حددت سلطات املحكمة دون اإلشارة

إىل الرجوع إىل قواعد نظام اإلجراءات اجلزائية أو
قواعد نظام املرافعات الرشعية املعنية هبذا الشأن.

باستقراء نصوص نظام اإلجراءات اجلزائية

سالفة الذكر يتضح منها أن املنظم السعودي قسم
اجلرائم التي تقع يف اجللسة إىل ثالثة أقسام خول
للمحكمة يف كل قسم منها سلطات معينة  :أما القسم

مدة ال تزيد عىل أربع وعرشين ساعة وجيوز للمحكمة
التعدي عىل هيئة املحكمة أو أحد أعضائها أو موظفيها.

أن تقع اجلريمة أثناء انعقاد جلسة املحكمة.

()19

ريا القسم الثالث :يدخل فيها كل اجلرائم،
وأخ ً

عدا ما يدخل منها يف حكم املادتني (م 143/وهي
جرائم اإلخالل بنظام اجللسة ،و م 144 /إجراءات
جزائية وهي جرائم التعدي عىل هيئة املحكمة).

وقد منح املنظم للمحكمة إزاء هذه اجلرائم سلطة

تقديرية يف أن حتيل القضية إىل هيئة التحقيق واالدعاء

العام إلجراء التحقيقات الالزمة يف هذا الشأن أو أن
تتصدى هلا وحتكم فيها وفق ًا للوجه الرشعي رشيطة
أن تسمع أقوال املتهم قبل إصدار احلكم ،غري أنه عاد

وانتقص من سلطة املحكمة يف احلكم يف هذه اجلرائم
– إن هي رأت ذلك  -إذا كانت تدخل يف اختصاص
حمكمة أخرى غري تلك التي وقعت اجلريمة أمامها
ففي هذه احلالة يتعني عىل املحكمة أن حتيل القضية إىل
املحكمة املختصة نظام ًا بنظرها.
( - )18املادة ( )143من نظام اإلجراءات اجلزائية.
( - )19املادة ( )144من نظام اإلجراءات اجلزائية.
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واجلرائم التي تقع يف اجللسة ومل تنظرها املحكمة حال
()20
وقوعها فيكون نظرها وفق ًا للقواعد العامة.
وباستقراء نصوص نظام املرافعات الرشعية

يتضح منها أن املنظم السعودي مل يعط املحاكم الرشعية
– غري اجلزائية منها – سلطة االهتام و املحاكمة وإصدار

من قـاعة اجلـلسة ،فإن مل يمتـثل لألمـر فإن هلا أن حتـكم
عليه  -دون إجراء أي حتقيق -باحلبس ملدة أربع وعرشين
ساعة أو بتغريمه ً
مبلغا معينًا من املال (عرش جنيهات،

عرش لريات ،مائتي ريال) وهو ما نصت عليه املواد (243

من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي واملادة  104من

احلـكم – بخـالف جـرائم اإلخـالل بنـظام اجلـلسة

قانون املرافعات املرصي واملادة  396من قانون أصول

القايض إال إعداد حمرض بالواقعة وإحالة املتهم مع

أصول املحاكامت املدنية السوري ،واملادة  143من نظام

والتشويش عليها – ففي غري هذه اجلرائم ال يملك

املدعي العام ملحاكمته من املحكمة املختصة.
واألمر ال خيتلف كثري ًا أمام ديوان املظامل حيث ال
يملك قايض الديوان إال توقيع العقوبات اخلاصة باإلخالل

املحاكامت اجلزائية السوري واملادة  2/139من قانون
اإلجراءات اجلزائية السعودي واملادة  69من نظام املرافعات

الرشعية واملادة  16من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام

ديوان املظامل) وقد أضاف القانون املرصي أنه إذا كان

أربعا
بنظام اجللسة وهي الطرد من قاعة اجللسة أو احلبس ً
وعرشين ساعة ،وأضافت املادة ( )16من ِ
قواعد ا ُملرافعات

أن توقع عليه أثناء اجللسة ما لرئيس املصلحة توقيعه

بقوهلا «أو بتغريمه ( )200مائتي ريال».

حترك الدعوى وحتاكم املتهم وحتكم عليه بالعقوبة :وهو

واإلجراءات أمام ديوان املظامل عقوبة أخرى وهي الغرامة

مرتكب اإلخالل أحد العاملني باملحكمة فإن للمحكمة
من اجلزاءات التأديبية -2 .ونوع جيوز فيه للمحكمة أن

أما أي خمالفة أو جريمة أخرى تقع أثناء انعقاد

جنح التعدي عىل هيئة املحكمة أو أحد أعضائها أو أحد

أعضائها أو ممثل االدعاء أو أحد العاملني مع الدائرة فال

( 1/244من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي واملادة

اجللسة سواء كانت جريمة تعدي عىل الدائرة أو أحد

يملك رئيس الدائرة (رئيس املحكمة) إال عمل حمرض
بالواقعة متهيد ًا إلحالته إىل اجلهة املختصة الختاذ الالزم
يأمر بالقبض
نظاما .ولرئيس الدائرة إذا اقتىض احلال أن ُ

عىل من وقعت منه هذه األفعال.

()21

املطلب الرابع :املقارنة بني األنظمة الثالثة

باستقراء النصوص السابقة يف األنظمة الثالثة
يتضح اتفاق املنظم يف ٍّ
كل من مرص و سوريا و السعودية

عىل وضع تفرقه أساسية بني ثالثة أنواع من اجلرائم،
 -1نوع جيوز فيه للمحكمة أن تأمر باإلخراج أو الطرد

( - - )20املادة ( )146من نظام اإلجراءات اجلزائية.
( - )21املادة ( )16من ِ
قواعد ا ُملرافعات واإلجراءات أمام ديوان
املظالمِ .

العاملني هبا وجرائم شهادة الزور وهو ما نصت عليه املواد

 107من قانون املرافعات املرصي واملادة  1/397من
قانون أصول املحاكامت اجلزائية السوري واملادة  142من
قانون أصول املحاكامت املدنية السوري ،واملادة  144من
نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي) -3 .ونوع ال متلك
فيه املحكمة إال حتريك الدعوى دون احلكم فيها وهو يتسع

لسائر اجلرائم التي ترتكب يف اجللسة (حسني1988 ،؛

مصطفى )1970 ،وهو ما نصت عليه املواد ()2/244
من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي واملادة ()106

من قانون املرافعات املرصي واملادتان ( )398 ،396من
قانون أصول املحاكامت اجلزائية السوري واملادة ()141

من قانون أصول املحاكامت املدنية السوري واملادة من نظام

( )145اإلجراءات اجلزائية السعودي).
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وإن كان هناك فارق ًا بني نصوص قانون اإلجراءات

االختصاص العادية()23(.املرصفاوي2000 ،؛ سالمة،

خمالفة .أما الثاين :فهو يقترص عىل جنح التعدي عىل

وجيب عىل املحكمة  -كام سبق القول  -أن

وقانون املرافعات املرصي فاألول :يتناول أي جنحة أو

هيئة املحكمة أو أحد أعضائها أو أحد العاملني فيها
وشهادة الزور .كام أن قانون املرافعات يشرتط صفة

خاصة يف املجني عليه بأن يكون هيئة املحكمة أو أحد
أعضائها أو املوظفني باملحكمة خالف ًا لإلطالق الوارد يف
قانون اإلجراءات اجلنائية ،وهذا باستثناء شهادة الزور

(مصطفى1970 ،؛ املرصفاوي.)2000 ،

 ،2005اجلوخدار .)1992

تسمع أقوال النيابة العامة ودفاع املتهم قبل أن حتكم

عليه .وسامع أقوال النيابة العامة هنا ال ُيلزم املحكمة
باالستجابة إىل طلباهتا فيجوز هلا أن حتكم بالعقوبة
حتى ولو كانت النيابة العامة قد طلبت الرباءة ( حسني،

1988؛ اخلملييش.)2001 ،

وىف مجيع األحوال حيرر رئيس املحكمة حمرض ًا

وال يشرتط أن تصدر املحكمة حكمها يف جرائم

ويأمر بالقبض عىل املتهم إذا اقتىض احلال ذلك .وعىل

نفس اجللسة التي وقعت فيها اجلريمة ،فيجوز هلا

يرى رئيس املحكمة االكتفاء ببيان الواقعة يف احلكم،

التعدي عىل هيئتها أو أحد أعضائها أو موظفيها يف

بعد أن حركتها أن تؤجل النظر فيها .فاملهم أن تقيم
املحكمة الدعوى يف احلال ،والعلة من ذلك أنه قد تطرأ

ظروف تستوجب تأجيل نظرها أو تأجيل الفصل فيها

ما يبدو أن حترير املحرض هنا جوازي للمحكمة فقد
وكذا األمر بالقبض جوازي أيضا  .ويأمر الرئيس

بالقبض إذا خيش فرار املتهم أو تشويه أدلة االهتام.

(حسني1988 ،؛رسور1993 ،؛ املرصفاوي2000،؛

إىل يوم آخر وليس من الرضوري أن توقف املحكمة
نظر الدعوى األصلية وتنظر فور ًا يف دعوى اجلنحة

وال يقصد برئيس املحكمة رئيس املحكمة

تنرصف إىل حتريك الدعوى وليس إىل املحاكمة أو

املحكمة  .وإذا رأى قاىض التحقيق أو النيابة العامة يف

أو املخالفة التي وقعت يف اجللسة )22(.فالفورية التي
تطلبها املنظم املرصي مث ً
ال باستعامله تعبري «يف احلال»
احلكم (حسني 1988؛ مصطفى .)1970

سالمة.)1971 ،

االبتدائية أو رئيس حمكمة االستئناف وإنام املقصود
برئيس املحكمة هو رئيس اجللسة فع ً
ال أي ًا كانت
النهاية رفع الدعوى إىل املحكمة فال جيوز أن تنظرها

وختتص املحكمة التي وقعت أثناء انعقادها جريمة

حمكمة من بني أعضائها أحد ممن قرروا إقامتها.

ختوله ملحكمه أخرى ،كام لو كانت جنحة ختتص هبا حمكمة

واجلرائم إىل تقع يف اجللسة ومل تقم املحكمة
الدعوى فيها حال انعقادها يكون نظرها وفق ًا للقواعد

اجللسة أن تنظر فيها ،حتى ولو كانت قواعد االختصاص

اجلنايات استثناء (حسني 1988؛ عبد الستار)1975 ،
استناد ًا إىل أن قواعد االختصاص االستثنائي جتب قواعد
( )22وانظر الطعن رقم  1601جلسة  1932/5/26جمموعة
القواعد القانونية ق 2س 2رقم  2ص.577

(املرصفاوي2000 ،؛ مصطفى.)1970 ،

( )23وأشار املرصفاوي إىل أن هذا ما أمجع عليه الفقه اجلنائي.
وإن كان يرى العكس حيث إن قواعد االختصاص من
النظام العام وال تسوغ خمالفتها إال بنص رصيح.
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العادية أو العامة

()24

ٌ
مقابل يف
وهو نص مل يكن له

قانون حتقيق اجلنايات األهيل املرصي امللغى ،ومل يكن
هناك دا ٍع إليراده ألنه تطبيق للقواعد العامة يف حتريك

الدعوى اجلنائية والترصف فيها.والجيوز يف هذه احلالة

أيضا ألحد من أعضاء املحكمة أن يشرتك يف احلكم
يف الدعوى اجلديدة لسبق توافر املعلومات الشخصية

لديه عنها فيكون يف مركز يسمح له بأداء الشهادة فيها
وهناك تعارض بني صفتي الشاهد والقايض (مصطفى،

 1970؛ املرصفاوي.)2000 ،

املبحث الثاين :التنظيم الترشيعي والفقهي لألحكام
اإلجرائية جلرائم اجللسات التي تقع من املحامي

متهيد وتقسيم

ىف هذا املبحث سوف نبني التنظيم الترشيعي

لألحكام اإلجرائية جلرائم اجللسات التي تقع من
املحامي (املطلب األول) ثم نبني التنظيم الفقهي هلذه
األحكام (املطلب الثاين) وأخري ًا أتناول ضامنات
املحامي يف النظام السعودي (املطلب الثالث) وذلك

عىل النحو التايل:

الفرع األول :يف القانون املرصي

نصت املادة ( )245إجراءات جنائية عىل أنه

«استثناء من األحكام املنصوص عليها يف املادتني السابقتني

إذا وقع من املحامي أثناء قيامه بواجبه يف اجللسة وبسببه ما
جيوز اعتباره تشويش ًا خمال بالنظام ،أو ما يستدعي مؤاخذته
جنائيا حيرر رئيس اجللسة حمرضا بام حدث.

وللمحكمة أن تقرر إحالة املحامي إىل النيابة

العامة إلجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي

مؤاخذته جنائيا ،وإىل رئيس املحكمة إذا كان ما وقع منه
يستدعي مؤاخذته تأديبيا.

ويف احلالتني ال جيوز أن يكون رئيس اجللسة التي

وقع فيها احلادث أو أحد أعضائها عضوا يف اهليئة التي
تنظر الدعوى».

ونصت عىل نفس األحكام املادتان (،106

 )107من قانون املرافعات  -سبق عرض نصهام(-)25

مع مراعاة أحكام قانون املحاماة.

ونصت املادة ( )49من قانون املحاماة رقم

17لسنة  )26(1983عىل أن «للمحامي احلق يف أن يعامل
من املحاكم وسائر اجلهات التي حيرض أمامها باالحرتام

املطلب األول :التنـظيم الترشيعي لألحـكام اإلجـرائية

الواجب للمهنة .واستثناء من اإلحكام اخلاصة بنظام

سوف أتناول التنظيم الترشيعي لألحكام

قانوين املرافعات واإلجراءات اجلنائية إذا وقع من املحامي

جلرائم اجللسات التي تقع من املحامي

اإلجرائية جلرائم اجللسات التي تقع من املحامي يف

القانون املرصي (الفرع األول) ويف القانون السوري
(الفرع الثاين) وأخري ًا يف النظام السعودي (الفرع
الثالث) ثم نعقد مقارنة بني هذه األنظمة الثالثة (الفرع
الرابع) وذلك عىل النحو التايل:

( )24املادة ( )246إجراءات جنائية مرصي وهو نفس نص
املادة ( )146إجراءات جزائية سعودي.

اجللسات واجلرائم التي تقع فيها املنصوص عليها يف

أثناء وجوده باجللسة ألداء واجبه أو بسببه إخالل بنظام
اجللسة أو أي أمر يستدعي حماسبته نقابي ًا أو جنائي ًا ،يأمر

( - )25انظر ص 12من البحث.
( )26وقد وردتا هاتان املادتان يف الفصل األول من الباب الثاين
اخلاص بحقوق املحامني وواجباهتم ونصهام كالتايل .املادة
(-)49كانت تقابل املادة ( )96من القانون السابق رقم
 ،1968 /61واملادة ( )50كانت تقابل املادة ( )97من
القانون السابق.
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= «ال يسأل املحامي عام يصدر عنه أثناء اجللسة مما يقتضيه
العامة وخيطر النقابة الفرعية املختصة بذلك».
حق الدفاع».
ونصت املادة ( )50عىل أنه «يف احلاالت املبينة
والقانون التونيس نص يف الفصل السادس واألربعني من
القانون رقم 87لسنة  1989بشأن تنظيم مهنة املحاماة
باملادة السابقة ال جيوز القبض عىل املحامى أو حبسه
عىل أنه «ال ترتتب عىل املرافعات الواقعة أمام املحاكم
احتياطي ًا ،وال ترفع الدعوى اجلنائية فيها إال بأمر من
والكتابات املقدمة إليها أية دعوى من أجل السب أو
النائب العام أو من ينوب عنه من املحامني العامني
الشتم أو القذف أو النميمة كام وقع تعريفها بكل من
جملة الصحافة واملجلة اجلنائية إال إذا ثبت سوء النية .وإذا
األول ،والجيوز أن يشرتك يف نظر الدعوى اجلنائية أو
اقرتف املحامي ما يستدعي مؤاخذته جزائي ًا فعىل القايض
الدعوى التأديبية املرفوعة عىل املحامي أحد من أعضاء
املختص أن حيرر تقرير ًا بام حدث حييله عىل وكيل اجلهوية
()27
اهليئة التي وقع االعتداء عليها».
(كرئيس فرع النقابة) الذي يتوىل إهناء املوضوع إىل الوكيل
العام ليقرر يف شأنه ما يراه بعد إعالن رئيس الفرع اجلهوي
( )27أخذت أغلب الترشيعات العربية بمبدأ حصانة املحامي
املختص .وإذا كانت اجلريمة املقرتفة من املحامي تستهدف
عند أدائه لواجبه أمام املحاكم .ومن هذه الترشيعات
هيئة املحكمة فيمكن مقاضاته من طرف هيئه أخرى بعد
القانون السوداين (م 4،3،2،1/46من قانون املحاماة
استدعاء ممثل الفرع اجلهوي املختص للحضور مع مراعاة
لسنة  )1993الذي ينص عىل أنه « -1عىل الرغم من
مرجع النظر احلكمي».
أحكام أي قانون أخر ساري املفعول إذا وقع من املحامي
والقانون األردين ( م )3،1/40الـذي ينص عىل أن «-1
أثناء حضوره أمام املحكمة ألداء واجبه أو بسببه إخالل
يتمتع املحامي لدى املحاكم والدوائر والسلطات التي
بالنظام أو أي أمر آخر يستوجب مؤاخذته تأديبي ًا أو جنائي ًا
يامرس مهنته أمامها باحلرية التامة بحيث ال جيوز توقيفه أو
ترفع املحكمة اجللسة فور ًا ويقوم رئيس اجللسة بتحرير
تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته املهنية وال
حمرض بام حدث وحييله إىل رئيس اللجنة.
يتعرض املحامي جتاه هذه املحاكم والدوائر والسلطات
 - 2إذا رأى رئيس اللجنة ما يستوجب التحقيق حييل األمر إىل
التي يامرس مهنته أمامها إال للمسئولية التأديبية وفق
جملس شكاوى املحامني املنصوص عليه يف املادة ()54
أحكام هذا القانون.
الذي يتعني عليه مبارشة التحقيق خالل ثالثة أيام من
 -3ال جيوز تفتيش حما ٍم أثناء املحاكمة».
تاريخ تسلمه املحرض املشار إليه يف البند ( )1ثم يرفع
والقانون الفلسطيني (م )3،1 /39من قانون نقابة املحامني
املجلس حتقيقه إىل رئيس اللجنة.
النظاميني لسنة 1972الذى ينص عىل أن « -1يتمتع املحامي
 - 3لرئيس اللجنة بعد اطالعه عىل التحقيق أن يأمر باختاذ
لدى املحاكم والدوائر والسلطات التي يامرس مهنته أمامها
اإلجراءات اجلنائية إذا كان ما وقع من املحامي جريمة
باحلرية التامة بحيث ال جيوز توقيفه أو تعقبه من أجل أي
معاقب ًا عليها بموجب قانون العقوبات أو أي قانون آخر
عمل قام به تأدية لواجباته املهنية وال يتعرض املحامي جتاه
وأن حييل املحامي إىل جملس التأديب املنصوص عليه يف
هذه املحاكم والدوائر والسلطات التي يامرس مهنته أمامها
املادة ( )53إذا كان ما وقع منه جمرد إخالل بالواجب
إال للمسئولية التأديبية وفق إحكام هذا القانون.
والنظام ،وإال أمر بحفظ األوراق.
 -3ال جيوز تفتيش حمامى أثناء املحاكمة».
 - 4ال جيوز أن يكون رئيس اللجنة التي وقع فيها احلادث أو
والقانون اللبناين (م )73،72من قانون املحاماة اللبناين
أحد أعضائها عضو ًا يف اهليئة التي حتاكم املحامي جنائي ًا أو
حيث تنص املادة ( )72عىل أن «حق الدفاع مقدس ،فال
تأديبي ًا».
يسأل املحامي ،وال يرتتب عليه دعوى بالذم أو القدح أو
والقانون الليبي (م/17أ) من القانون رقم  10لسنة
التحقري من جراء املرافعات اخلطية أو الشفهية التي تصدر
عنه ما مل يتجاوز حدود الدفاع».
=
 1990بشان إعادة تنظيم مهنة املحاماة التي تنص عىل أنه =
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باستقراء هذه النصوص يتضح أن املنظم

املرصي قد أوجب احرتام املحامي ومهنته من قبل

املحاكم وسائر اجلهات األخرى التي يتعامل معها.

( )28وتأكيدا لذلك خصه بأحكام إجرائية معينة بالنسبة
جلرائم اجللسات التي تقع منه ختتلف عن تلك األحكام

العامة – كام سبق بياهنا  -التي خيضع هلا اخلصوم
واألفراد احلارضين يف اجللسة .فبالنسبة للمحامي يأمر
رئيس اجللسة التي وقع عليها االعتداء بتحرير مذكرة

بام وقع من املحامي وإحالتها إىل النيابة العامة إلجراء
التحقيق معه وإخطار النقابة الفرعية التي يتبعها هذا

املحامي ،وال جيوز للنيابة العامة  -بحجة استكامل
التحقيق  -القبض عىل املحامي أو حبسه احتياطيا .

وإذا رأت بعد حتقيقاهتا أن ما وقع من املحامي يشكل
جريمة جنائية ،فال تستطيع رفع الدعوى يف هذه احلالة

إال بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من املحامني

العامني األول .والدعوى التي ترفع عىل املحامي
يف هذا الشأن سواء كانت جنائية أو تأديبية ال جيوز

أن يشرتك يف نظرها أحد من أعضاء اهليئة التي وقع

االعتداء عليها.

= وتنص املادة ( )73عىل أنه «ال جيوز التوقيف االحتياطي
يف دعوى الذم أو القدح أو التحقري التي تقام عىل حمامي
بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته مهنته،
وال جيوز أن يشرتك برؤية الدعوى أحد قضاة املحكمة التي
وقع فيها احلادث».
( )28ويف املقابل أوجب عىل املحامي أن يراعي يف خماطبته
املحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقري الالزم وأن
يعمل عىل أن تكون عالقته بأعضاء اهليئات القضائية قائمة
عىل التعاون واالحرتام املتبادل( .املادة  )67من قانون
املحاماة املرصي ،كام أوجب عليه االلتزام بآداب وتقاليد
مهنة املحاماة (املادة  )62من قانون املحاماة املرصي.

واجلدير بالذكر أن األخطاء التي قد تقع من
ً
خطأ تأديبي ًا يتمثل يف
املحامي ال تعدو أن تكون إما
ً
خطأ جنائي ًا
التشويش واإلخالل بنظام اجللسة وإما
يشكل جريمة يف قانون العقوبات .وىف احلالتني ال جيوز
لرئيس اجللسة إال أن حيرر حمرض ًا بام حدث وحييله إىل

النيابة العامة (أبو عامر ،د .ت).

وهذا ما يستفاد من نص املادة ( )245إجراءات

جنائية مرصي

()29

فاملحكمة اجلنائية ال متلك إزاء

املحامي الذي تقع منه جريمة يف اجللسة  -ما دام أن وقع
منه يف اجللسة كان أثناء قيامه بواجبه وبسببه  -اجلمع

بني سلطتي اهتامه واحلكم عليه كام هو احلال حني
( )29وهي تقابل املادة ( )217من قانون اإلجراءات اجلنائية
الليبي واملادة ( )138من قانون املرافعات الليبي ،واملادة
( )46من قانون املحاماة السوداين لسنة  1993وكانت
تقابل املادة ( )44من قانون املحاماة السوداين الصادر سنة
 .1970وىف النظام الليبي تنحرص سلطة املحكمة يف إحالة
املحامي إىل قاىض التحقيق إلجراء التحقيق معه (م)218/
إجراءات وإذا كانت املحكمة مدنية ووقع من املحامي ٍ
تعد
عىل هيئتها أو أحد أعضائها أو موظفيها إحالته إىل سلطة
التحقيق للتحقيق معه (م)138/مرافعات (انظر :سالمة،
 :1791ص  ،)97ويف النظام السوداين طبق ًا للامدة ()46
من قانون املحاماة السوداين لسنة  1993وكانت تقابل املادة
( )44من قانون املحاماة السوداين الصادر سنة  1970أنه
عىل الرغم من أحكام أي قانون آخر ساري املفعول تقترص
سلطة املحكمة عىل جمرد حترير حمرض بام حدث وحييله
إىل رئيس اللجنة (جلنة قبول املحامني) وإذا رأى رئيس
اللجنة ما يستوجب التحقيق حييل األمر إىل جملس شكاوى
املحامني ثم يرفع املجلس حتقيقه إىل رئيس اللجنة ،ولرئيس
اللجنة بعد اطالعه عىل التحقيق أن يأمر باختاذ اإلجراءات
اجلنائية ضد املحامي إذا كان ما وقع منه يعد جريمة أو حييل
املحامي إىل جملس التأديب إذا كان ما وقع منه جمرد إخالل
بالواجب والنظام وإال أمر بحفظ األوراق( .انظر :عوض،
 :1980ص 398؛ مراد ،د.ت :ص  279وما بعدها).
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تقع اجلريمة يف اجللسة من شخص آخر سواه .فكل

( )2،1/396حيث تقترص سلطة املحكمة إذا كان
اجلاين يف مثل هذه اجلرائم حمامي ًا عىل جمرد عمل حمرض بام

وإذا كانت املحكمة مدنية ووقع ٍ
تعد من

بصورة من هذا املحرض .وهذا االستثناء يربره ضامن
حرية املحامي يف أداء واجبه كام ً
ال (اجلوخدار.)1992 ،

معه وهذا ما يستفاد من نص املادتني ()107،106

لعام  2010واملتعلق بتنظيم مهنة املحاماة( )31عىل أنه

ما بوسع املحكمة هو إحالة املحامي إىل النيابة العامة

إلجراء التحقيق معه.

املحامي عىل هيئتها أو أحد أعضائها أو موظفيها،
أحالته املحكمة إىل سلطة التحقيق إلجراء التحقيق

من قانون املرافعات ،فال متلك املحكمة أن حتكم عليه
يف اجللسة أو أن تتوىل التحقيق معه( )30كام هو احلال

بالنسبة لألفراد العاديني( .هبنام1984 ،؛ حسني،

1988؛ عبيد ،د.ت).

الفرع الثاين :يف القانون السوري

نصت املادة ( )143من قانون أصول املحاكامت

املدنية عىل أنه «ال ختل أحكام املادتني  141و 142

بالنصوص القانونية اخلاصة باملحامني».

هذا ومل ترد أي إشارة إىل نصوص خاصة باألحكام

اإلجرائية جلرائم اجللسات التي تقع من املحامي يف
اجللسة ضمن نصوص قانون أصول املحاكامت اجلزائية

غري أن نص املادة (  ) 143من قانون أصول املحاكامت
املدنية يطبق عىل املسائل اجلزائية باعتباره الرشيعة العامة

حدث ،واإلحالة إىل النيابة العامة ،وإبالغ جملس الفرع

وقد نصت املادة ( )78من القانون رقم ()30

«  ...د -إذا بدر من املحامي أثناء املحاكمة ما يعترب
تشويشا خمال بالنظام وموجبا للمسؤولية التأديبية أو
اجلزائية ينظم رئيس املحكمة حمرضا ويرسله إىل النيابة

العامة ويرسل صورة عنه إىل رئيس جملس الفرع.

هـ -تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق وتبلغ

رئيس جملس الفرع ليوفد من يمثل الفرع يف التحقيق.

و -ال جيوز أن يكون رئيس املحكمة التي وقع

فيها احلادث وال أحد أعضائها من اهليئة التي حتاكم

املحامي»... .

باستقراء وحتليل نص املادة ( )143يتضح أن

األحكام اإلجرائية العامة التي نصت عليها املادتان
( )142 ،141ال تطبق عىل املحامي إذا ارتكب جريمة
من جرائم اجللسة املنصوص عليها يف هاتني املادتني،
وذلك ألنه استثنى النصوص اخلاصة باملحامني.

التي جيب أن تطبق يف حالة خلو قانون أصول املحاكامت
اجلزائية من نص حيكم الواقعة ،فض ً
ال عام ورد يف هذا

واألحكام التي نصت عليها املادة ( – )141كام سبق

يقيد ما ورد يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية من

التي تقع أثناء انعقاد اجللسة وسلطة رئيسها يف إصدار

الشأن يف قانون تنظيم مهنة املحاماة وهو قانون خاص
أحكام عامة.

وعىل هذا يتضح أن قانون أصول املحاكامت

بياهنا – هي سلطة املحكمة يف عمل حمرض باجلرائم

أمر بالقبض عىل من وقعت منه اجلريمة ،واإلحالة إىل
النيابة العامة  .واملادة ( – )142كام سبق بياهنا – نصت

اجلزائية السوري يستثني املحامي من تطبيق نص املادة

عىل األحكام اإلجرائية اخلاصة بجنح التعدي عىل هيئة

( )30وانظر يف نفس املعنى الطعن رقم  14جلسة 1940/1/25
ق 11مكتب فني س 5رقم  2ص.278

( )31وهو نفس نص املادة ( )78من قانون تنظيم مهنة املحاماة
السابق رقم ( )39لسنة 1981م.
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املحكمة أو أحد أعضائها أو أحد موظفيها ،وشهادة

التنفيذية لنظام املحاماة نصت عىل أن «عدم املساءلة

الزور ،وسلطة املحكمة يف أن حتاكم من وقعت منه
اجلريمة وحتكم عليه بالعقوبة فور ًا ويكون حكمها نافذ ًا

أو العامة» وكذا نص املادة ( )4/69من الالئحة

وباستقراء نص املادة ( )78من قانون تنظيم

حصل منه إخالل بنظام اجللسات من املحامني فإن

ولو حصل استئنافه.

مهنة املحاماة يتضح أن سلطة املحكمة يف حالة ما إذا
وقع من املحامي تشويش ًا يعترب خم ً
ال بالنظام ،وموجب ًا
للمسئولية التأديبية أو اجلنائية تقترص عىل عمل حمرض

بالواقعة ،وإرساله إىل النيابة العامة إلجراء التحقيق

فيها ،وإرسال صورة إىل رئيس جملس الفرع ،ليقوم
األخري بإيفاد من يمثل الفرع يف التحقيق ،وال جيوز أن

يكون رئيس املحكمة التي وقع فيها احلادث وال أحد

أعضائها عضوا يف اهليئة التي حتاكم املحامى.
الفرع الثالث :يف النظام السعودي

نصت املادة ( )13من نظام املحاماة السعودي

الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )38/وتاريخ

1422/7/28هـ عىل أنه «مع ُمراعاة ما ورد يف املادة
للمحامي أن يس ُلك الطريق التي
الثـانية عرشة(ُ )32

الدفاع عن ِ
نـاجحة يف ِ
يراها ِ
موك ُله ،وال جتوز ُمساءل ُته
اَّ
يستلزمه حق
عم يو ِر ُده يف ُمرافعتِه كتابي ًا أو ُمشافهة ممِّ ا
ُ
ِ
الدفاع».

املشار إليها يف املادة ال حيول دون رفع الدعوى اخلاصة

التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية نصت عىل أنه «من

جمازاته بالعقوبة املنصوص عليها يف هذه املادة – احلبس
الفوري ملدة ال تزيد عىل أربع وعرشين ساعة – ال يمنع

من تطبيق العقوبات عليه املقررة يف نظام املحاماة.
فاملستفاد من هذه املادة تشديد العقاب إذا كان الذي
أحدث اإلخالل باجللسة حمامي ًا.
وأن املادة ( )144إ.ج سعودي – كام سبق

عرضها  -قد أعطت للمحكمة سلطة حماكمة من تقع

منه يف أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ عىل هيئتها أو عىل أحد
أعضائها أو أحد موظفيها وحتكم عليه وفق ًا للوجه
الرشعي بعد سامع أقواله ،دون أي استثناءات .وعليه
فاملستفاد منها أهنا قد سوت بني املحامي وغري املحامي
يف اختاذ اإلجراءات واملحاكمة ،حيث مل ترد أي إشارة
فيها إىل استثناء املحامى من أحكام هذه املادة.

الفرع الرابع :املقارنة بني األنظمة الثالثة

بمقارنة األنظمة السابقة يتضح أن املنظم

املرصي والسوري أخرجا اجلرائم اخلاصة باملحامني

باستقراء هذا النص يتضح أن املنظم السعودي
أعطى للمحامي نوع ًا من احلصانة اإلجرائية بوصفه

من نطاق القواعد العامة التي حتكم جرائم اجللسات

غري كافية ،السيام وأن املادة ( )4 /13من الالئحة

أكثر حسام يف هذا الشأن من القانون السوري .وقد ظهر

للمحامي أن يتعرض
( )32نصت املادة ( )12عىل أنه «ال جيوز ُ
ِ
موك ُله أو محُ اميه،
لألمور الشخصية اخلاصة بخصم
االتام بام ِ
وعليه أن يمتنِع عن السب أو هِ
يمس الرشف
والكرامة».

ال سيام املادة ( )50حيث منعت القبض عىل املحامي
أو حبسه احتياطي ًا ،وقيدت رفع الدعوى عن جرائم

حمامي ًا يمثل حق الدفاع إال أن هذه احلصانة يف تقديري

وأفرد هلا أحكاما خاصة ،وإن كان القانون املرصي

هذا احلسم واضحا يف نصوص قانون املحاماة املرصي

اجللسات التي تقع منه بأمر النائب العام أو بام ينوب
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عنه من املحامني العامني ُ
األول فقط  ،وعليه فال جيوز

وحتريك الدعوى فقط ولكن النيابة العامة أو سلطة

أما القانون السوري فهو وإن مل يسمح بالقبض عىل

يف التحقيق ،فلها أن تقرر بأن الوجه إلقامة الدعوى أي

املحامي يف جرائم اجللسات بيد النيابة العامة يف جمموع

وال متلك املحكمة أيضا عند إخالل املحامي

رفع هذه الدعوى من معاون أو وكيل أو رئيس نيابة.

املحامي أو توقيفه احتياطيا إال أنه جعل رفع الدعوى عىل

التحقيق حتتفظ بسلطتها التقديرية من حيث الترصف
حفظ الدعوى (حسني1988 ،؛ رسور.)1993 ،

أعضائها دون حتديد ،األمر الذي يمكن معه القول

بنظام جلستها أن تأمر بإخراجه أو أن حتكم عليه عند

أي عضو من أعضاء النيابة العامة – ويف تقديري  -هذا

حني يصدر هذا اإلخالل من شخص آخر غريه )33(.وإنام

بإمكانية رفع الدعوى عىل املحامي بشأن هذه اجلرائم من

انتقاص بعض اليشء من احلصانة اإلجرائية للمحامي،

ألن قرص رفع الدعوى عن جرائم اجللسات التي تقع من

املحامي – كام فعل القانون املرصي – عىل النائب العام
أو من ينوي عنه من املحامني العامني ُ
األول فقط هو

عدم امتثاله ألمرها باحلبس أو بالغرامة عىل نحو ما تفعله

كل ما متلكه هو إحالة املحامي إىل رئيس املحكمة الختاذ
الالزم يف سبيل املساءلة التأديبية.

وال جيوز – كام سبق -ال يف الدعوى اجلنائية وال

يف الدعوى التأديبية املقامة عىل املحامي أن يشرتك يف
نظرها رئيس اجللسة التي حدثت فيها اجلريمة أو واقعة

يف تقديري دعوة للتأين والتدقيق قبل رفع الدعوى عىل
املحامي نظر ًا ملا يمثله األخري من حق الدفاع.

اإلخالل بالنظام وال أحد من أعضاء املحكمة التي

– جرائم املحامني يف اجللسة – يف القانون املرصي املادة

واملادة (/78و) من قانون تنظيم مهنة املحاماة السوري.

وقد نصت عىل اإلجراءات اخلاصة هبذه اجلرائم

( )245من قانون اإلجراءات اجلنائية ،وهي تقابل
املادتني ( )50 ،49من قانون املحاماة وقد أشارت
املادتان ( )107 ،106مرافعات اللتان وردتا يف شأن
جرائم اجللسات إىل وجوب مراعاة أحكام قانون

املحاماة .واملادة ( )143من قانون أصول املحاكامت

املدنية السوري ،واملادة ( )78من قانون تنظيم مهنة

املحاماة السوري.

ويستفاد من هذه النصوص أن جرائم املحامني

إىل تقع يف اجللسة سواء ار ُتكبت يف جلسات املحاكم

اجلنائية أو جلسات املحاكم املدنية ختضع لذات

األحكام (حسني.)1988 ،

وجتدر اإلشارة إىل القول بأن املحكمة يف ظل

القانون املرصي والقانون السوري ختتص بتوجيه االهتام

كانت منعقدة يف هذه اجللسة (م  245إ.ج مرصي)،

(هبنام1984 ،؛ اجلوخدار.)1992،

فقد قدر املنظم املرصي والسوري أن من

املصلحة يف حالة وقوع اعتداء من املحامي عىل هيئة

املحكمة أو أحد أعضائها أن ُيفصل يف جريمتة هذه

يف جلسة

()34

غري تلك التي سيطر عليها التوتر الذي

ترتب عىل املشادة التي حدثت بني املحامي وعضو هيئة

املحكمة (حسني.)1988 ،

( )33قارن املادة ( )4/69من الالئحة التنفيذيه لنظام املرافعات
الرشعية.
( )34فقد قضت حمكمة النقض بأن «القانون مل حيتم إصدار
احلكم يف نفس اجللسة التي وقعت فيها جنحة اإلهانه ما
دام قد بدئ يف نظرها يف تلك اجللسة» انظر الطعن رقم
 1601جلسة  1932/5/26ق 2جمموعة القواعد
القانونية س 2رقم 2ص .577
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وألن اإلرجاء قد يتيح الصلح بني عضو هيئة

املحكمة واملحامي (حسني .)1988 ،واملحكمة قد
ترى يف مسلك املحامي تعدي ًا عىل هيئتها بينام ال يكون
يف حقيقته كذلك فكان من األفضل ترك سلطة التقدير

إىل جهة أخرى غريها (هبنام.)1984،

وال يشرتط يف النهاية أن تكون اإلهانة أو

االعتداء عىل هيئة املحكمة بكاملها  ،فيكفي إهانة أحد

أعضائها.

()35

أما املنظم السعودي فلم حيسم هذا الوضع

ومل ينص عىل إجراءات خاصة تتبع يف حالة ارتكاب
املحامي ما يستدعي مؤاخذته جزائي ًا أو تأديبي ًا كام فعل
القانون املرصي والسوري بل وأغلب الترشيعات

العربية.

ولعل نظرة املنظم السعودي هذه إىل مهنة

املحاماة يكشف عنها خطاب سامحة رئيس القضاة رقم

( )3/1253يف 1381/3/2هـ بشأن االستفسار الذي
ورد من وزارة اخلارجية حول عدد املحامني املعتمدين

وجهها أمام املحاكم الرشعية ،سواء كان كالم اخلصم

له أو عليه بدون أن حيتاج إىل ذكر النصوص التي حيتج
هبا ويوكل بعضهم من يريد دون أن يكون لدى هذا

الوكيل شهادة باملحاماة» (جريه.)1988 ،

ويكشف هذا اخلطاب أن املحاكم ال تعول كثري ًا
عىل مهنة املحاماة وأن التقايض ال يعتمد عليها اعتامد ًا

كبري ًا وذلك لألسباب التي أوضحها اخلطاب سالف

الذكر .وحتى بعد صدور نظام املحاماة رقم (م)38/

وتاريخ 1422/7/28هـ مل تتغري هذه النظرة – يف
تقديري  -إىل املستوى املطلوب.

ومع التأكيد عىل سالمة االعتبارات التي ساقها

هذا اخلطاب إال أن تطور احلياة وتشعب املعامالت
وتعقدها وتوايل األنظمة والقواعد املستجدة يدفع إىل

املحاكم بصنوف من املنازعات التي حتتاج بالقطع إىل
حما ٍم أمني يكون عون ًا للقايض عىل جتلية احلق وإظهاره

يف ضوء الظروف واملستجدات احلاصلة ،حتى يرسخ
عون للقايض والعدالة وليس وبا ً
اليقني بأن املحامي ٌ
ال
عليها (جريه.)1988 ،

لدى اجلهات الرشعية للتوكيل يف القضايا املختلفة فقد
جاء يف الكتاب املشار إليه رد ًا عىل ذلك ما يىل:

وعىل ذلك فاجلرائم التي تقع من حما ٍم يف اجللسة

الرشعية فليست مهنة املحاماة من األمهية بمكان من

إجراءات جزائية ،واملادة  69مرافعات رشعية) أثناء

«وأما عدد املحامني املعتمدين لدى اجلهات

الوجهة الرشعية ،ألن أحكام الرشيعة اإلسالمية مبناها
الصدق من اخلصمني يف املحاكمة ،وإظهار احلقائق عىل

( )35الطعن رقم 1887جلسة 1951/3/26ق  20جمموعة
القواعد القانونية س 2رقم  2ص .842فقد قضت بأنه
«ليس مما يستوجب نقض احلكم أن املحكمة – تربير ًا
لتغليظ العقاب عىل – املتهم اعتربت ما وقع منه أهانه هليئة
املحكمة مجيعها ثم انتهت يف وصفها إىل اعتبار ما وقع منه
اهانة ألحد أعضائها إذ ألفرق بني احلالتني».

طبق ًا لألنظمة السعودية (املواد 145 ،144 ،143
أدائه لواجبه أو بسببه حياسب عنها شأنه شأن أي فرد
عادي وقعت منه نفس اجلريمة يف اجللسة.

وال ريب أن هذا يؤثر عىل أداء املحامي لواجبه

وجيعله يف حرية وتردد ،األمر الذي يؤثر بالسلب عىل

مصالح اخلصوم الذين يرتافع عنهم هذا املحامي.لذلك

كان من املصلحة أن يمكن املحامي من أداء واجبه يف
حرية واطمئنان ،ودون أن خيشى عقوبة فورية توقع

عليه من قبل القايض من أجل أدائه واجبه أو بسببه.
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هذا وجتدر اإلشارة إىل أن من املبادئ األساسية

بشأن دور املحامني التي اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة
الثامن ملنع اجلريمة ومعاملة املجرمني املنعقد يف هافانا

يف الفرتة من ( 17اغسطس إىل  7سبتمرب )1990قد

نص املبدأ السادس عرش من هذه املبادئ عىل أن تكفل
احلكومات للمحامني ما يىل:
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هذا االستثناء ،وبعدها بيان رشوطه أو ضوابط تطبيقه،

وذلك عىل النحو التايل.

الفرع األول :احلكمة من االستثناء

الدفاع عن املظلوم رسالة سامية عظيمة،
خصوص ًا يف ساحة القضاء عندما يكون حبيس ًا يف
قفص االهتام ،وتعنى كافة الرشائع املتحرضة بكفالة

«(أ) القدرة عىل أداء مجيع وظائفهم املهنية بدون

حق الدفاع أثناء التحقيق واملحاكمة( .عبيد)1963 ،
فوظيفة املحامي – كام سبق البيان –( )36أقدم كثري ًا

(ج) عدم تعريضهم وال التهديد بتعريضهم

الفرنسية كام يرى البعض ،أو أهنا ترجع إىل اإلمرباطور

وغريها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايري

املجتمع اإلنساين بشكل عفوي مند القدم ثم تطورت

خوف أو إعاقه أو مضايقة أو تدخل غري الئق.
(ب) .....

للمالحقة القانونية أو العقوبات اإلدارية واالقتصادية
وآداب املهنة املعرتف هبا» (مراد ،د.ت).

كام نص املبدأ رقم ( )20من هذه املبادئ عىل

انه «يتمتع املحامون باحلصانة املدنية واجلنائية بالنسبة

للترصحيات التي يدلون هبا بنية حسنة ،سواء كان ذلك
يف مرافعاهتم املكتوبة أو الشفهية أو لدى مثوهلم أمام

املحاكم أو غريها من السلطات التنفيذية أو اإلدارية».

(مراد ،د.ت).

من لقبه .فهي ليست وليدة العرص احلديث أو الثورة
جستنيان كام يرى بعض رشاح القانون ،وإنام ظهرت يف

وتغريت بتطور العصور وتغريها حتى أصبحت باحلالة

التي عليها اآلن (سلامن.)1987 ،

لذلك فاملحامي حيتل يف النظام القضائي احلديث
مركز ًا قانوني ًا فهو يعاون القايض يف الفهم الصحيح لوقائع
الدعوى والتطبيق السليم للقانون عليها .ومن املصلحة

أن يمكن من أداء واجبه يف حرية ودون أن خيشى عقوبة
فوريه يوقعها القايض عليه بسبب أدائه واجبه (حسني،

وعىل هذا يتضح أن القانون املرصي والقانون

1988؛ جريه« )1988 ،فتوزيع املأمورية بني اثنني
(القايض واملحامي) ال يقبل تفاض ً
ال بينهام .فال القايض

إيامنا منها بأمهية دور املحامي يف املنظومة القضائية،

حلق الدفاع .وال املحامي يستطيع أن يتصور ملأموريته
رشف ًا بدون القايض الذي حيقق هذا الرشف ويعطيه

السوري بل وأغلب الترشيعات راعت هذا االستثناء
أو مبدأ حصانة املحامي ،وضمنته نصوص ترشيعاهتا،

خاصة يف عرصنا هذا الذي كثرت فيه النظم والقوانني
نتيجة تطور احلياة.

املطلب الثاين :التأصيل الفقهي لالستثناء اخلاص بجرائم
املحامني يف اجللسة

سوف أتعرض للتأصيل الفقهي لالستثناء اخلاص

بجرائم باملحامني يف اجللسة من خالل بيان احلكمة من

يستطيع أن يفهم لنفسه جال ًال بدون املحامي املشخص

صيغته النهائية امللزمة للناس(( »... )37عبيد.)1963 ،

( )36راجع ما سبق عرضه يف البحث حول نشأة املحاماة
وتطورها ص 6وما بعدها.
( )37من أقوال األستاذ مرقص فهمي املحامي يف مذكرة إىل
حمكمة النقض عن عالقة املحامي بالقايض.
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ويعني ذلك أن هناك بالقطع اختالف ًا أساسيا بني

الفـرع الثـانـي :شـروط أو ضـوابـط تـطـبـيـق هـذا

فيها وهذا االختالف يفرس احلكم اخلاص بجرائم

نحاول يف هذا الفرع بيان حدود سلطة املحكمة

وضع املحامي يف اجللسة ووضع غريه من احلارضين

املحامني يف اجللسة (حسني )1988 ،فهذا االختالف

يكسبه حصانة متيزه عن غريه .فهل تعد هذه األحكام
قيود ًا عىل سلطة املحكمة؟ بالقطع اإلجابة تكون بالنفي
ألن هذه احلصانة ال يكتسبها املحامي إال عند أداء واجبه
أو بسببه ،فهي حصانة إجرائية مرهونة بأداء واجبه يف

الدفاع ،ورشيطة احرتام القضاء وااللتزام بآداب وتقاليد

املحاماة (م ،62م )67من قانون املحاماة املرصي.

فاهلدف األسايس من هذا االستثناء هو

ضامن حرية املحامي حتى يؤدي واجبه عىل الوجه

األكمل يف حرية وطمأنينة (مصطفي1970 ،؛ عبد
الستار1977،؛ عبيد ،د.ت) ودون تردد (أبو عامر،

د.ت) باإلضافة إىل رعاية مهنة املحاماة بوصفها أداة
مساعدة يف حتقيق العدالة ،لذلك فقد استثنى املنظم
ما قد يقع من املحامي من ترصفات متثل خروج ًا عىل
واجبات مهنته واالحرتام الواجب للمحكمة( )38سواء

أكانت حمكمة جنائية أو مدنية من األحكام العامة
التي سلف عرضها ،وأفرد له أحكام خاصة به (ربيع،

2001؛ املرصفاوي.)2000 ،

( )38وقد جاء بتقرير جلنة اإلجراءات اجلنائية ملجلس الشيوخ
املرصي املؤرخ « 1949/1/27أن املحامي له مركز
خاص مغاير ملركز اجلمهور يف اجللسة وهو مركز املدافع
عن أحد اخلصوم يف الدعوى .وقد يدفعه حتمسه ألداء
واجبه إىل أن تبدر منه كلمة شديدة من غري قصد قد
يفرسها القايض تفسري ًا بعيد ًا عن املعنى الذي يقصده
املحامي .واحلكم عىل املحامي وهو يؤدي واجبه جيعل
موقف املحامي غاية يف الدقة أمام اجلمهور .ويمس كرامة
مهنة املحاماة نفسها».

االستثناء

يف حالة وقوع جريمة من جرائم اجللسات وكان اجلاين
فيها حمامي ًا .سبق أن أوضحت أن املحاكم عىل اختالف
جهاهتا ودرجاهتا جيوز هلا أن حترك الدعوى بصدد
جريمة وقعت أثناء انعقادها إذا كان اجلاين فرد ًا عادي ًا.

إما إذا كان اجلاين حمامي ًا فإن الوضع خيتلف .حيث إن

بعض الترشيعات قد استثنت املحامني من تطبيق هذه
القواعد وخصتهم بإجراءات معينة جيب عىل املحكمة
أن تلتزم هبا وهي إحالة املحامي إىل النيابة العامة أو

سلطة التحقيق إلجراء التحقيق معه بمعرفة هذه
السلطة (عوض1980 ،؛ اجلوخدار.)1992 ،

غري أن هذا االستثناء له ضوابط ورشوط جيب

أن تتوافر وإال فإن املحامي يعامل معاملة الفرد العادي
إذا ارتكب جريمة من جرائم اجللسات .وهذه الرشوط

أو الضوابط هي أن تكون اجلريمة قد وقعت أثناء انعقاد
اجللسة ،وأن يكون اجلاين حمامي ًا ،وأخريا أن تكون اجلريمة

قد وقعت من املحامي وهو يؤدي واجبه أو بسببه .وسوف
أتناول كل رشط من هذه الرشوط عىل النحو التايل:
ً
أوال :وقوع اجلريمة أثناء انعقاد اجللسة :جرائم

اجللسات – كام سبق – هي تلك اجلرائم إىل تقع يف

جلسة املحكمة أو جملس القضاء(.حسني)1988 ،
ويرى البعض أن جلسة املحكمة تتحدد بالزمان واملكان

الذي تنعقد فيه املحكمة ملبارشة إجراءات الدعوى

املطروحة (سالمة )2005 ،ويعني ذلك أن جرائم

اجللسات جيب أن ترتكب يف املكان الذي حدده القانون
أو النظام جللوس هيئة املحكمة فيه لالستامع للمرافعات

أو ملبارشة إجراءات الدعوى املطروحة.
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وحمكمة النقض املرصية متيل إىل هذا االجتاه فقد

قضت بأنه من املقرر أن ينتهي انعقاد اجللسة املحددة

لنظر كل قضيه عند قفل باب املرافعة فيها.
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ويستوي أن تكون اجللسة علنية أو رسية.

(حسني )1988 ،ويستوي أن يكون انعقادها بوصفها

قضاء حكم أو قضاء حتقيق أو قضاء إحالة(( .)40سالمة،

وبناء عليه إذا مل ترتكب اجلريمة إال بعد قفل

 )2005واملحكمة التي حترك الدعوى يف شأن جريمة

ولو ارتكبت حتت برص هيئة املحكمة ،حيث تنتهي كل

تفعل ذلك حتت رقابة حمكمة النقض (حسني) 1988 ،

باب املرافعة فهي ال تعترب من جرائم اجللسات حتى

جلسة عىل حدة بانرصاف القضاة من القاعة املخصصة

لالستامع (حسنى.)1988 ،

اجللسة هي التي ختتص بتقرير هذا التكييف هلا وهي
وعىل ذلك جيب العتبار اجلريمة من جرائم اجللسات
أن تقع أثناء انعقاد اجللسة باملعنى الواسع الذي سبق

غري أنه ال يلزم أن تكون اجللسة يف املكان املعد

ترجيحه والذي يتفق وطبيعة هذا االستثناء.
ثاني ًا :أن تكون جريمة اجللسة قد وقعت من

يف غرفة املداولة ،وكذلك تعد جلسة قانونية مكان

أن تقع اجلريمة أثناء انعقاد اجللسة باملعنى السابق
بل يلزم أن يكون اجلاين حمامي ًا حتى يستفيد من هذا
ٍ
سواء
االستثناء .واملحامي هو من يامرس مهنة املحاماة

لذلك أصال بمبنى املحكمة .فتعد جلسة قانونيه تلك
التي تقرر فيها املحكمة نظر الدعوى يف جلسة رسية
املعاينة املنعقدة فيه املحكمة ملبارشة إجراء من إجراءات

التحقيق النهائي (سالمة2005 ،؛ عكس ذلك حسني،

 )1988وذهب جانب آخر من الفقه إىل حتديد اجللسة
بفرتة جلوس القضاة وفرتة اجتامعهم للمداولة ،فلفظ
اجللسة ينرصف –طبق ًا هلذا الرأي -إىل الوقت الذي

يميض بني رفع اجللسة ودخول القايض إىل غرفة
املداولة (مصطفى1970 ،؛ املرصفاوي)2000 ،

والرأي األول أوىل بالتأييد والرتجيح ألنه حدد معنى
اجللسة بالنطاق الذي تتحقق فيه احلكمة من االستثناء

(عبد الستار.)1977 ،

( )39انظر الطعن رقم  562جلسة  1959/5/26جمموعة
أحكام النقض ق 29س 10رقم  1ص .853وقضت
أيضا بأن «توجيه هتمة شهادة الزور ينطوي يف ذاته عىل
معنى تنبيه اخلصم الذي تتعلق به هذه الشهادة إلعداد
دفاعه عىل ضوء ذلك مما يقتيض حصوله بالرضورة قبل
قفل باب املرافعة» .وانظر نفس الطعن السابق فقرة رقم ،2
وانظر نقض  1965/3/3جمموعة أحكام النقض س16
رقم  68ص. 319

حمام :ال يكفي لتطبيق االستثناء اخلاص بجرائم اجللسة

بأجر أو بدون أجر.

وقد كان املحامي يف السابق يف ظل قانون

املرافعات األهىل املرصي امللغى (املادة  )89ال يتمتع

بأي حصانة أو استثناء يف هذا الشأن .حيث كانت هذه

املادة األخرية تنص عىل توقيع العقوبة البدنية عىل كل
من حصل منه التشويش أي ًا كان( )41فقد قضت حمكمة

( )40فقد قضت حمكمة النقض بأن لقايض اإلحالة سلطة احلكم
فيام يقع من اجلنح يف اجللسة التي يعقدها .انظر الطعن
رقم  1601جلسة  1932/5/26ق 2جمموعة القواعد
القانونية س 2رقم  3ص.577
( )41فقد قررت حمكمة النقض بأن «(املادة  )89من قانون
املرافعات مل تشرتط إلمكان املحاكمة الفورية عىل جنحة
اجللسة إال قيام الصفة اخلاصة يف املعتدى عليه ومل تتعرض
لصفة املعتدي فأي ًا كان هذا املعتدي فهو مأخوذ بحكمها
فالقايض وعضو النيابة واملحامي والكاتب واملحرض
والفرد من األفراد أي منهم دخل اجللسة واعتدى عىل أي
من املشار إليهم يف املادة املذكورة .فللمحكمة معاقبته فور ًا =
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ثالث ًا :أن تكون جريمة اجللسة وقعت من املحامي

النقض آنذاك بأن القانون مل يستثن املحامي من املحاكمة
فور ًا إذا وقعت منه جنحة عىل املحكمة أو أحد أعضائها

وقت أداء واجبه أو بسببه :ال يكفي لتطبيق األحكام

أما الوضع اآلن يف مرص يف ظل قانون

اجلريمة أثناء انعقاد اجللسة وصفة املتهم كمحامي،

أو أرباب الوظائف فيها.

()42

اإلجراءات اجلنائية احلايل املادة ( )245وهي تقابل

املادتني ( )107،106من قانون املرافعات احلايل فقد
تم استثناء املحامي من أحكام هذه املواد وخصته
بإجراءات معينة ختتلف عن تلك التي تطبق عىل

األفراد العاديني ،كام نصت عىل ذلك أيضا املادتان

( )50،49من قانون املحاماة سالف الذكر )43(.وعىل
ذلك فاملحامي اآلن يف ظل القوانني سالفة الذكر يتمتع
بحصانة معينة عند مبارشته ملهنته ،وهذه احلصانة

مرشوطة بأن تكون عند أداء واجبه أو بسببه كام سنرى
يف البند ثالث ًا:
= بام يقىض به قانون العقوبات» .انظر الطعن رقم 1175
جلسة  1930/1/30جمموعة القواعد القانونية ق46
س 1رقم  4ص،434ص .435وقد ورد يف ص434
هامش  1ما نصه «أبدت حمكمة النقض يف هذا احلكم
أسفها عىل أال يكون للمحاكم العادية عىل املحامني سلطة
تأديب يف حدود متواضعة تستغني هبا عن تطبيق نصوص
قانون العقوبات عليهم بسبب ما يصدر منهم باجللسات
مما يعتربه القضاة مهين ًا هلم ،تلك النصوص التي ال جيدون
حلفظ كرامتهم من وسيله أخرى غري اللجوء إليها مع شدة
وقعها فيطبقوهنا وهم ملا يفعلون كارهون».
( )42انظر الطعن رقم  1601جلسة  1932/5/26ق 2جمموعة
القواعد القانونية س 2رقم  3ص.577
( )43وقد أخذت بذلك بعض الترشيعات العربية انظر
عىل سبيل املثال القانون السوداين والسوري والليبي،
واللبناين .ومل تأخذ هبذا االستثناء بعض النظم العربية
أمهها النظام السعودي (املادة  )144إجراءات جزائية
سعودي واملادة ( )4 /69من الالئحة التنفيذية لنظام
املرافعات الرشعية.

اإلجرائية اخلاصة بجرائم املحامني يف اجللسة وقوع

وإنام جيب باإلضافة إىل ذلك أن يرتكب جريمته أثناء
وجوده يف اجللسة ألداء واجبه أو بسببه طبق ًا لقانون
املحاماة وتكفي إحدى احلالتني ،أما إذا ارتكب جريمته

يف اجللسة يف غري هاتني احلالتني فشأنه شأن أي فرد

عادي (هبنام1984 ،؛ حـسني1988 ،؛ عبدالسـتار،

.)1977

وقد اختلف الفقه املرصي عند املقارنة بني

ما ورد بقانون املحاماة و ما ورد بقانون اإلجراءات

اجلنائية بخصوص جرائم اجللسات التي تقع من

املحامي يف اجللسة .فريى البعض(أبو عامر ،د.ت )
أن هناك فارق ًا كبري ًا بني ما ورد بقانون املحاماة وما
ورد بقانون اإلجراءات اجلنائية .فقد اشرتط قانون

املحاماة أن تقع اجلريمة من املحامي أثناء وجوده
باجللسة «ألداء واجبه أو بسببه» واشرتط قانون
اإلجراءات اجلنائية وقوع اجلريمة «أثناء قيامه بواجبه

وبسببه».

ويرى البعض اآلخر –وهو الراجح يف نظري-

أن االختالف بني أحكام قانون املحاماة وقانون
اإلجراءات اجلنائية بشأن جريمة اجللسة التي تقع

من املحامي اختالف بسيط ،حيث إن وجود املحامي

باجللسة ألداء واجبه هو مرحلة يف القيام هبذا الواجب

(رسور1993 ،؛ املرصفاوي2000 ،؛ عبيد ،د.ت؛
ربيع)2001 ،

وعىل كل حال فعند االختالف بني نصوص

قانون اإلجراءات اجلنائية ونصوص قانون املحاماة يتم
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تغليب أحكام قانون املحاماة عىل أساس أنه القانون
األحدث ،فض ً
ال عن أنه قانون خاص بمقارنته بقانون
اإلجراءات اجلنائية ،باإلضافة إىل أن قانون اإلجراءات

اجلنائية جعل االختصاص باختاذ اإلجراءات ضد

املحامي – بناء عىل إحالة املحكمة  -للنيابة العامة.
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املرافعات الرشعية يف هذا اخلصوص سلطة املحكمة يف
إخراج املحامي من اجللسة.

وال يغري من هذا الوضع شيئ ًا ما نص عليه نظام

املحاماة السعودي يف املادة ( )13منه – سبق عرضها
 من عدم جواز ُمساءلة املحامي اَّعم يو ِر ُده يف ُمرافعتِه

يف جمموع أعضائها ،ولكن قانون املحاماة حرص

يستلزمه حق ِ
الدفاع ،برشط مراعاة
كتابي ًا أو ُمشافهة ممِّ ا
ُ

النائب العام أو من ينوب عنه من املحامني العامني

تعرض املحامي لألمور الشخصية اخلاصة بخصم
ِّ
موك ُله أو محُ اميه ،وعليه أن يمتنِع عن السب أو االتهِّ ام

االختصاص برفع الدعوى اجلنائية ضد املحامي يف
األول (حسني1988 ،؛ ربيع.)2001 ،

املطلب الثـالث :ضمـانـات املحـامـي فـي النـظـام
السعودي

ما نصت عليه املادة ( – )12سبق عرضها – من عدم

بام يمس الرشف والكرامة.

ويف اعتقادي أن نص املادة ( )13من نظام املحاماة

باستقراء نصوص األنظمة السعودية التي سبق

السعودي بحالته الراهنة غري كاف إلقرار حصانة

جزائية واملادة ( )69من نظام املرافعات الرشعية،

أغلب الترشيعات العربية السيام وأن هذا النص أورد

عرضها يف البحث وهي املواد ( )144 ،143إجراءات
واملادة ( )16من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام

ديوان املظامل يتضح أن املنظم السعودي مل يستثن
املحامي من تطبيق أحكام هذه املواد أو حتى أفرد له

أحكام خاصة به ،بل سوى بينه وبني األفراد العاديني
وهذا ما يدل عليه التعميم الوارد يف املادة ( )143يف

قول املنظم «من خيل» وما ورد أيضا يف املادة ()144

من لفظ «من تقع منه» بمعنى أنه يستوي أن يكون
اجلاين حمامي ًا أو خصام أو أي فرد من أفراد اجلمهور

احلارضين اجللسة.

بل نرى أن املنظم نص يف املادة ( )4/69من

الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية – كام سبق

بياهنا  -عىل تشديد العقاب عىل املحامي حيث تطبق
عليه عقوبة احلبس مدة ال تزيد عىل أربع وعرشين

ساعة والعقوبات املنصوص عليها يف نظام املحاماة.
كام يستفاد من نصوص اإلجراءات اجلزائية ونصوص

املحامي ،بل جيب النص عىل ذلك رصاحة كام فعلت
عبارة (ال جتوز مساءلته) أي املحامي .واملقصود بعدم
املساءلة التي نصت عليها هذه املادة املساءلة التأديبية

فقط ،بدليل أن نص املادة ( )4/13من الالئحة التنفيذية

لنظام املحاماة نصت كام سلف بياهنا  -عىل أن «عدم
املساءلة املشار إليها يف املادة ال حيول دون رفع الدعوى
اخلاصة أو العامة» أما املساءلة أو العقوبة اجلزائية فلم

حيسمها هذا النص ،ومن ثم فهي ختضع للقواعد العامة
الواردة يف نظام اإلجراءات اجلزائية ونظام املرافعات

الرشعية وقواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان
املظامل .األمر الذي يصبح فيه مركز املحامي مساوي ًا ملركز

أي فرد من أفراد اجلمهور احلارضين يف اجللسة .ويف هذا

ما يقطع بأن املحامي يف النظام السعودي ال يتمتع بأي
حصانة سوى عدم املساءلة التأديبية.

وهذه النصوص يف تقديري -حتتاج إىل تعديل

يتضمن النص رصاحة عىل حصانة املحامي ،وحتديد
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إجراءات خاصة تطبق عليه ،تقدير ًا لواجبه واحرتام ًا
ملهنة املحاماة .وال يعد ذلك قيد ًا عىل سلطة املحكمة

مبارش املحامي وبشكل غري مبارش اخلصوم أو املتقاضني

الذين يلجئون للمحامي.

ألن ذلك كله برشوط وضوابط معينة أخصها  -كام

وقد فطنت أغلب الترشيعات إىل هذه احلقيقة

أثناء انعقاد اجللسة ،وأن تكون أثناء أدائه لواجبه أو

بسببه .وعىل املستوى العاملي قررت األمم املتحدة

سلف بيانه  -أن تقع اجلريمة أو اإلخالل من املحامي
بسببه كام فعلت أغلب الترشيعات العربية ونصت عليه
املبادئ الصادرة عن األمم املتحدة سالفة البيان.

مع رضورة النص  -كام فعل القانون املرصي -

عىل وجوب أن حيرتم املحامي القضاء ويلتزم بآداب
وتقاليد املحاماة.

فقررت حصانة املحامي وخاصة عند أداء واجبه أو

مبدأ حصانة املحامي واعتربته مبدأ عامل ًيا وضامنة
أساسية لألفراد ،وقد ظهر ذلك واضح ًا جلي ًا يف املبادئ
األساسية بشأن دور املحامني التي اعتمدها مؤمتر األمم
املتحدة الثامن ملنع اجلريمة و معاملة املجرمني.

غري أن إقرار هذه احلصانة جيب أال يتحول بأي

ويف النهاية وبعد عرض النصوص التي حتكم

حال من األحوال يف أي مرحلة من مراحله إىل أداة

اإلجراءات اجلزائية ،ونظام املرافعات الرشعية،

عالقة تعاون وتساند من أجل حتقيق العدالة ال عالقة

جرائم اجللسات يف النظام السعودي يف كل من نظام
واإلجراءات أمام ديوان املظامل يتضح أن وضع
املحامي يف اجللسة حيتاج إىل نوع من التنظيم الذي

يكفل للمحامي أداء واجبه عىل الوجه األكمل ،ودون
خوف من عقوبة يوقعها القايض عليه بسبب دفاعه عن

موكله.

اخلامتة

للنيل من هيبة القضاء ونزاهته؛ فالعالقة جيب أن تكون
تنافر وتناحر بني القايض واملحامي ،فهام طرفا العملية

القضائية وعىل أكتافهم حتيا العدالة وتزدهر.

وعىل كل حال فقد أعطت مجيع الترشيعات
للمحكمة  -أي ًا كانت  -السلطة الالزمة للذود عن
ٍ
معتد تسول له نفسه االعتداء
هيبتها وكرامتها ضد أي

عىل هيئة املحكمة أو عىل أحد أعضائها أو موظفيها.

فقد أعطتها سلطة الطرد أو اإلخراج من قاعة

تعترب مهنة املحاماة من أجل املهن وأعظمها

اجللسة واحلبس ملدة معينة ،هذا إذا كان ما وقع أمامها

واألخذ بناصية الضعيف والدفاع عن رشف األفراد

إذا كان ما وقع يف جلستها يشكل جريمة جنائية (جنحة

ألن رسالتها حتقيق العدالة بالوقوف إىل جانب املظلوم
وحياهتم وحرياهتم وأمواهلم .وملا كان املحامي هو

سيد مهنة املحاماة فكان من الواجب أن يتمتع بقدر من
احلصانة اإلجرائية أمام املحكمة متكنه من أداء واجبه
دون خوف أو تردد .ومما الشك فيه أن هذه احلصانة
هلا أثرها اإلجيايب عىل مصالح املتقاضني الذين يتوىل

املحامي مهمة الدفاع عنهم .فهذه احلصانة ختص بشكل

جمرد إخالل بنظام اجللسة أو تشويش أو ضوضاء .أما
أو خمالفة) فمن حقها أن حترك الدعوى قبل اجلاين
وحتكم عليه بالعقوبة املقررة جلريمته يف نفس اجللسة

إن شاءت.

وإذا كان ما وقع أمامها هو جناية فإن سلطة

املحكمة تقترص عىل جمرد حتريك الدعوى دون احلكم
فيها .هذا كله إذا كان اجلاين فرد ًا عادي ًا أما إذا كان اجلاين
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حمامي ًا فإن الوضع خيتلف حيث إن املحكمة ال متلك إزاء
جريمة املحامي التي تقع يف اجللسة إال حتريك الدعوى
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 -2مبدأ حصانة املحامي يعترب مبدأ عاملي ًا،
وضامنة أساسية لألفراد وظهر ذلك واضح ًا جلي ًا يف

اجلنائية قبله دون احلكم فيها.
وال يعد ذلك غ ً
ال ليد املحكمة وتقييد ًا لسلطتها

مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلريمة ومعاملة

املرشع أو املنظم يف أغلب الترشيعات أن أداء املحامي

إىل 7سبتمرب.)1990

يف إدارة اجللسة وإنام هو نوع من احلصانة اإلجرائية قدر

لواجبه ال يكون عىل الوجه األكمل إال بإقراره.

فالقايض و املحامي وجهان لعملة واحدة فنادر ًا

جد ًا يف العرص احلايل أن يستغني أحدمها عن اآلخر فبهام
مع ًا ترسو سفينة العدالة إىل بر األمان.
فإذا حدث ما يعكر صفو هذه العالقة الطيبة

املبادئ األساسية بشأن دور املحامني التي اعتمدها

املجرمني املنعقدة يف هافانا يف الفرتة من (17اغسطس
 -3أغلب الترشيعات راعت هذا االستثناء أو مبدأ

حصانة املحامي ،وضمنته نصوص ترشيعاهتا كام وضح

من نصوص الترشيعات التي سلف عرضها يف البحث.

 -4من استقراء نصوص األنظمة السعودية يف

هذا الشأن يتضح أن املحامي يف النظام السعودي ال

كان من املصلحة بل من الواجب أن تنظر واقعات

يتمتع بأي حصانة سوى عدم املسألة التأديبية.

عليها أو عىل أحد أعضائها أو موظفيها .وحتى يحُ سم
هذا اخلالف يف جو وجلسة (مكان ًا وأعضاء) غري تلك

أو مبدأ حصانة املحامي (حصانة إجرائية) جاهدة نحو

هذا اخلالف جهة أخرى غري تلك التي وقع االعتداء

التي سيطر عليها التوتر الذي ترتب عىل املشادة التي

حدثت بني املحامي وعضو هيئة املحكمة التي وقع
عليه االعتداء.

ويف النهاية نخلص من خالل هذه الدراسة

املقارنة «لألحكام اإلجرائية جلرائم اجللسات التي تقع

من املحامي» إىل بعض النتائج والتوصيات نوجزها

فيام يىل:
أو ًال :النتائج

 -5تسعى الترشيعات التي مل تقرر هذا االستثناء

تقنني هذا املبدأ وتعزيز دور املحامي يف أدائه لواجبه،

إيامنا منها بأمهية رسالة املحامي ودوره يف إرساء دعائم
العدالة ،فض ً
ال عن أن مبدأ حصانة املحامي أصبح من
املبادئ العاملية وضامنة هامة لألفراد.
ثاني ًا :التوصيات

 -1نويص برضورة تقنني مبدأ حصانة املحامي

(حصانة إجرائية) يف النظام السعودي عىل غرار القانون
املرصي والسوري.

 -2النص رصاحة عىل عـدم خضوع املحامي

 -1اتفقت الترشيعات حمل املقارنة عىل ختويل

للقواعد العامة يف شأن جرائم اجللسات ،ما دام أن ما

واحلكم فيها يف حالة وقوع اجلريمة (جنحة أو خمالفة)
أمامها أثناء انعقاد اجللسة إذا كان اجلاين فرد ًا عادي ًا ،وإذا

وإنام جيـب أن خيـضع لقواعد خاصة كام أوضحت
سلف ًا.

املحكمة سلطة ضبط اجللسة وإدارهتا ورفع الدعوى

كانت اجلريمة جناية فتحال إىل النيابة العامة للتحقيق

فيها.

وقع منه يف اجللسة كان بمناسبة أدائه لواجبه أو بسببه،

 -3النص رصاحة يف القانون السوري والنظام

السعودي عىل وجوب مراعاة املحامي آلداب مهنة
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املحاماة وأخالقياهتا وواجباته يف احرتام هيبة القضاء،

العام أو من أحد نوابه  .وجيب أال يشرتك يف نظر الدعوى

 -4تعديل نصوص األنظمة السعودية اخلاصة

من أعضاء هيئة املحكمة التي وقع االعتداء عليها أو

املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل التي نظمت

اجلزائية اخلاصة أقول يف هذه األحوال يتقدم صاحب

كام فعل القانون املرصي.

باإلجراءات اجلزائية واملرافعات الرشعية وقواعد
مسألة جرائم اجللسات عىل نحو يضمن للمحامي أداء
واجبه عىل الوجه األكمل دون خوف أو تردد؛ ألن هذه

األنظمة باإلضافة إىل نظام املحاماة تعد األساس يف

عمل املحامي.

 -5نويص برضورة إضافة مادتني جديدتني

للباب الثاين من نظام املحاماة السعودي اخلاص
بواجبات املحامني وحقوقهم ،وأقرتح أن يكون مكاهنام

يف النظام بعد املادة التاسعة عرشة ،وتكون أرقامهام عىل

النحو التايل األوىل (املادة التاسعة عرشة مكرر) والثانية

(املادة التاسعة عرشة مكرر «أ») ،كام أقرتح أن يكون
نصهام عىل النحو التاىل( :املادة التاسعة عرشة مكرر)
تنص عىل أنه «مع مراعاة ما ورد يف املادة األوىل واملادة
التاسعة عرشة واستثناء من األحكام اخلاصة بنظام
اجللسات واجلرائم التي تقع فيها املنصوص عليها يف
نظام املرافعات الرشعية ونظام اإلجراءات اجلزائية
واملرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل إذا وقع

اجلزائية أو الدعوى التأديبية املرفوعة عىل املحامي أحد
أمامها» وإن قيل إن هذا النص ال يتوافق مع الدعاوى
احلق اخلاص بدعواه أو شكواه لرئيس هيئة التحقيق

واالدعاء العام أو من ينوب عنه الختاذ إجراءات رفع

الدعوى.

املراجع الرشعية

املراجع

آل خريف ،حممد بن عيل بن حممد .نظام املحاماة يف الفقه
اإلسالمي وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية.

د.م :دار كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع2004 ،م.

البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل .صحيح
البخاري .ط .2الرياض :دار السـالم للنـرش
والتوزيع1999 ،م.

اجلحني ،عيل بن فايز .املحاماة وحقوق اإلنسان يف
اإلسالم .الرياض :أكاديمية نايف العربية للعلوم
األمنية2003 ،م.

سلامن ،مشهور حسن حممود .املحاماة تارخيها يف النظم
وموقف الرشيعة اإلسالمية منها .عامن األردن:

من املحامي أثناء وجوده باجللسة ألداء واجبه أو بسببه
إخالل بنظام اجللسة أو أي أمر يستدعي مساءلته تأديبي ًا

دار الفيحاء1987 ،م.

حدث وحييلها إىل هيئة التحقيق واالدعاء العام وخيطر

وما نراه فيها .القاهرة :دار النهضة العربية ،د.ت،

أو معاقبته جنائي ًا ،يأمر رئيس اجللسة بتحرير مذكرة بام
وزارة العدل بذلك» (املادة التاسعة عرشة مكرر «أ»)

تنص عىل أنه «ىف احلاالت املبينة باملادة السابقة ال جيوز
القبض عىل املحامي أو توقيفه ،وال ترفع الدعوى

اجلزائية فيها إال بأمر من رئيس هيئة التحقيق واالدعاء

حممود ،أمحد صدقي .مهنة املحاماة بني املعارضة والتأييد
ص 12وما بعدها.

مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي
النيسابوري .صحيح مسلم .الرياض :دار السالم

للنرش والتوزيع1998 ،م.
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املراجع القانونية

أبو عامر،حممد زكي .اإلجراءات اجلنائية .اإلسكندرية:
منشأة املعارف ،د.ت.
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القاهرة :دار الكتاب احلديث2010 ،م .

سالمة ،مأمون حممد .اإلجراءات اجلنائية يف الترشيع
الليبي .بيـروت لبنان :دار الكـتب العـلمية،

ابن مقدام ،الطيب .إشكاليات مهنة املحاماة .الرباط

1971م ،ج.1

ال وحتلي ً
هبنام ،رمسيس .اإلجراءات اجلنائية تأصي ً
ال.

املرصي .القاهرة :دار النهضة العربية-2004 ،

اجلوخدار ،حسن .رشح قانون أصول املحاكامت

الطاموي ،سليامن .القضاء اإلداري ،الكتاب الثالث،

املغرب :دار السالم.2005 ،

اإلسكندرية :منشأة املعارف.1984 ،

اجلزائية .عامن األردن :مكتبة دار الثقافة للنرش

والتوزيع.1992 ،

ـــــــــــــــــــــ .اإلجراءات اجلنائية يف الترشيع
، 2005ج.1

دراسة مقارنة .القاهرة :دار الفكر العريب.1987 ،

عبدالستار ،فوزية .رشح قانون أصول املحاكامت

جريه ،عبداملنعم .نظام القضاء يف اململكة العربية السعودية.

اجلزائية اللبناين .بيـروت :دار النـهضة العـربية،

حسني ،حممود نجيب .رشح قانون اإلجراءات اجلنائية.

ـــــــــــــــــــــ .رشح قانون اإلجراءات اجلنائية.

احللو ،ماجد راغب .القضاء اإلداري .اإلسكندرية:

عبيد،رؤوف صادق .اإلجراءات اجلنائية يف القانون

اخلمليشى ،أمحد .رشح قانون املسطرة اجلنائية .ط.5

ـــــــــــــــــــــ .املشكالت العملية اهلامة يف

الرياض :مطبوعات معهد اإلدارية العامة.1988 ،

ط .2القاهرة :دار النهضة العربية.1988 ،
دار املطبوعات اجلامعية.1995 ،

الرباط :مطبعة املعارف اجلديدة ،2001 ،ج.2

ربيع ،حسن حممد .اإلجراءات اجلنائية يف الترشيع
املرصي .د.م :د.ن.2001،2000 ،

زغلول ،أمحد ماهر .الدفاع املعاون دراسات حول مهنة
املحاماة .د.م :د.ن1991 ،م،ج.1

زيد ،حممد إبراهيم .املحاماة يف النظام القضائي يف
الدول العربية .الرياض :دار النرش باملركز العريب
للدراسات األمنية و التدريب1987 ،م .

رسور ،أمحد فتحي .الوسيط يف قانون اإلجراءات
اجلنائية .ط .7القاهرة :دار النهضة العربية،

 ،1993ج.1

سعيدان ،عيل .دليل ممارسة مهنة املحاماة وأخالقياهتا.

.1975

القاهرة :دار النهضة العربية.1977 ،

املرصي .القاهرة :دار اجليل للطباعة ،د.ت.

قانون اإلجراءات اجلنائية .القاهرة :مطبعة هنضة

مرص ،1964 ،ج.1

عوض ،حممد حميي الدين .قانون اإلجراءات اجلنائية
السوداين معلق ًا عليه .القاهرة :مطبعة جامعة
القاهرة.1980 ،

مراد ،عبد الفتاح .ترشيعات املحاماة يف الدول العربية
ومستويات الدفاع والعدالة اجلنائية الدولية .د.م:

د.ن ،د.ت.

املرصفاوي ،حسن صادق .املرصفاوي يف أصول اإلجراءات
اجلنائية .اإلسكندرية :منشأة املعارف.2000 ،

مصطفى ،حممود حممود .رشح قانون اإلجراءات اجلنائية.
ط .10القاهرة :دار النهضة العربية.1970 ،
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أيمن فاروق عبد املعبود محد :األحكام اإلجرائية جلرائم اجللسات...

جمموعات األحكام

األحكام التي قررهتا حمكمة النقض املرصية

 -7نظام املحاماة السعودي الصادر باملرسوم امللكي
رقم (م )38/وتاريخ 1422/7/28هـ

 -1جمموعة القواعد القانونية ،س ،1ق0 1930 ،46

 -8نظام ديوان املظامل الصادر باملرسوم امللكي رقم

 -3جمموعة القواعد القانونية ،س ،2ق0 1932 ،2

 -9نظام تركيز مسؤوليات القضاء الرشعي رقم

 -2جمموعة القواعد القانونية ،س ،2ق0 48،1931

(م )51/وتاريخ 1402/7/17هـ

 -4جمموعة القواعد القانونية ،س ،5ق0 1940 ،11

( )109وتاريخ 1372/1/24هـ

 -6جمموعة أحكام النقض ،س ،10ق0 1959 ،29

الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم ( )190وتاريخ

 -5جمموعة أحكام النقض ،س ،4ق1953 ،22
القوانني واألنظمة

 -10قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل
1409/11/16هـ

 -1قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي رقم  150لسنة

 -11قانون أصول املحاكامت اجلزائية السوري رقم

 -2قانون العقوبات املرصي رقم  58لسنة 1937م

 -12قانون أصول املحاكامت املدنية السوري رقم

 1950م

 -3قانون املرافعات يف املواد املدنية و التجارية املرصي
رقم  13لسنة 1968م

 -4قانون املحاماة املرصي رقم  17لسنة 1983م

 -5نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي الصادر باملرسوم
امللكي رقم (م )39/وتاريخ 1422/7/28هـ

 -6نظام املرافعات الرشعية السعودي الصادر باملرسوم
امللكي رقم (م )21/وتاريخ 1421/5/20هـ

 112وتاريخ 1950/3/13م

( )84ىف 1953/9/28م واملعدل بالقانون رقم
( )1لسنة 2010م

 -13قانون تنظيم مهنة املحاماة السوري رقم  30لسنة
2010م
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The Procedural Provisions of Crimes that Fall Meetings of the Lawyer
“Comparative Study”
Ayman Farouk Abdul Maboud Hamad
Assistant Professor of Criminal Law - Institute of Public Administration
Riyadh - Saudi Arabia
(Received 22/2/1432 H; accepted for publication 18/7/1432H.)
Abstract. This research handled an issue of great importance named “The procedural provisions of crimes that fall
meetings of the lawyer” through a comparative study between Egyptian law, the Syrian law and the Saudi regime.
The researcher tried through this research to find some sort of balance for the sake of justice between the lawyer’s
position at the session and the authority of the judge. We handled this research through two sections proceeded
by a preliminary deal with the emergence of the legal profession and its evolution. The first section addressed the
public procedural rules in the crimes of sessions. The second section dealt with the regular rooting (legislative) and
idiosyncratic for the special procedural exception for the crimes of lawyers at the session. In the end, the researcher
registered the most important results of the research and the recommendations he reached.
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محاية حقوق الضحية يف مرحلة التحريات اجلنائية يف القانون اجلزائري
«دراسة مقارنة»

ساميت الطيب بن عبدالرمحان
باحث دكتوراه يف القانون اجلنائي
بكلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة احلاج خلرض باتنة
Smatitayeb@yahoo.fr

(قدم للنرش يف 1432/6/7هـ؛ وقبل للنرش يف 1432/11/27هـ)
ملخص البحث .هتدف الدراسة إىل معرفة االجتاه اجلديد الذي يرمي إىل االهتامم بحقوق ضحية اجلريمة أثناء
مرحلة التحريات ،ذلك أنه بالرغم من انتشار علم الضحية منذ أواخر النصف األول وبداية النصف الثاين من

القرن العرشين ،إال أن أغلب الترشيعات العربية ومنها الترشيع اجلزائري قد أمهل حقوقه يف مرحلة التحريات
مقارنة مع ما تم منحه للنيابة العامة واملتهم.
ومن النتائج التي تم التوصل إليها أن الفقه اجلنائي يسري نحو تكريس حقوق للضحية خالل مرحلة
التحريات ،من خالل إعطاء األولوية واألمهية لضحية اجلريمة من جانب الدولة عن طريق جهاز الرشطة
القضائية بوصفها ويل من ال ويل له ،كام توصلت الدراسة إىل رضورة إنصاف الضحية ومحايتها يف تعاملها
مع جهاز الرشطة القضائية واللجوء إىل هذه األخرية بدون أي عوائق إجرائية ،من خالل حسن استقباهلا
ومعاملتها ،فضال عن احلفاظ عىل املعامل احلقيقية للجريمة التي تسعى العدالة لتحقيقها ،وذلك لضامن حق
الضحية يف الدفاع عن مصاحله التي استهدفتها اجلريمة سيام املطالبة بالتعويض يف املراحل الالحقة من
الدعوى العمومية.

مقدمة

يكتشفون الضحية ويتعرفون عليها وأحيانا يكتشفون

حترص الدولة بمختلف أجهزهتا عىل إقرار األمن

اجلريمة وهنا أيضا يمكنهم الوصول إىل احلقيقة وبذلك

ومعاقبة مرتكبيها ،وهذا من خالل ما تقوم به من نشاط

وال شـك أن للـدور الـذي تـقوم به الشـرطة

والسكينة والوقاية من اجلريمة وضبطها حال وقوعها

بولييس عرب جهاز الرشطة ،فضباط الرشطة القضائية قد

يصلون إىل معرفة الضحية.

القضائية حلامية حقوق الضحية أمهية كبرية ،وهو يظهر
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جليا من خالل قيامها بوظيفتها ذات الثالثة أجنحة

هذا الضرّ ر ،ذلك أن اجلرائم املختلفة التي ترتكب يف

اجلريمة أم بعدها.

يف ارتكاهبا ،وبالرغم من ذلك فإن أغلب الترشيعات

– إدارية وقضائية واجتامعية – سواء كان قبل وقوع

املجتمع عادة ما يترضر منها أشخاص أبرياء ال ذنب هلم

وإذا كانت أمهية الدور الذي تقوم به الرشطة

ومن بينها املرشع اجلزائري مل تكن تعريهم اهتاممها

البحث والتحري عن اجلرائم وعن مرتكبيها ومجع

هو النظام اإلجرائي الذي اعتمده املرشع اجلزائري يف

القضـائية يف مرحـلة التحقيق التمـهيدي تكـمن يف
املعلومات عنها ،فإهنا من جهة أخرى تقوم بتهيئة

ملف القضية وتقديمه إىل النيابة العامة باعتبارها جهة

اإلرشاف واملتابعة عىل الرشطة القضائية لتقدير مدى
إمكان عرضها عىل جهات التحقيق أو احلكم بحسب
األحوال.

مكتفية بتعقب اجلاين وتوقيع العقاب عليه فحسب ،فام
محاية ضحية اجلريمة خالل مرحلة التحريات؟ وهل

تعد هذه احلامية بوضعها احلايل كافية وتسمح يف إثبات
حقوق الضحية للمطالبة هبا خالل املراحل الالحقة من

الدعوى العمومية ؟
أهداف الدراسة

وبـذلك فـإن إجـراءات مرحـلة التحـقيـق

خالل هذه املرحلة من الدعوى العمومية تكون

عىل الوصول للحقيقة ،إذ هي املرحلة التي تكشف

من طرف املرشع ومنها ما تم إغفاله ،وعليه فإن أمهية

التمهيدي توصف بأهنا إجراءات شبه قضائية تساعد

عن وقوع اجلريمة وتبني املسامهني فيها سواء كانوا
فاعلني أصليني أو رشكاء ،ومن ثمة فإن كل ما
يتوصل إليه من نتائج يف هذا املرحلة يعد مكسبا هاما

للضحية وضامنة أساسية يف إثبات حقوقها ومحايتها

أمام الرشطة القضائية وذلك متهيدا للمطالبة بجميع
حقوقها أمام القضاء اجلزائي وهذا نظري ما سببته له

اجلريمة من أرضار.

مشكلة الدراسة

لضحية اجلريمة عدة حقوق منها ما تم النص عليه
دراسة هذا املوضوع تكمن فيام ييل:

 -1إبـراز القـواعد العـامة التي تـطبق عىل

ضحية اجلـريمة والتي حتـقق له احلمـاية أثناء مرحلة

التحريات.

 -2معرفة الدور الذي منحه املرشع للرشطة

القضائية بخصوص محاية الضحية سواء من حيث
اإلجراءات أو من حيث محاية شخصه.

 -3منح الضحية الضامنات الكافية الستيفاء

إن اجلريمة ّ
تشكل اعتداء عىل حق املجتمع يف أمنه

حقوقها خالل مرحلة التحريات متهيدا للمطالبة

املجتمع يف توقيع العقاب عىل اجلاين ،ووسيلته لبلوغ

 -4إبراز مواطن الضعف والقوة يف اإلجراءات

واستقراره وطمأنينته وسكينته ولذلك يتولد عنها حق

هذا اهلدف هي الدعوى اجلزائية ،كام تشكل اجلريمة
يف غالب من األحوال اعتداء عىل حق أفراد املجتمع

فيتولد عنها ٌ
حق للمرضور يف اقتضاء التعويض عن

بالتعويض أمام القضاء اجلزائي.

اخلاصة بضحية اجلريمة خالل هذه املرحلة وتقديم ما
يمكن تقديمه من اقرتاحات يف هذا الشأن عىل ضوء ما
تقتضيه السياسة اجلنائية احلديثة.
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أمهية الدراسة
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وعليه فإننا نناقش يف هذا املقال أهم حقوق

إن أمهية هذه الدراسة نابعة أساسا من التحول

الضحية أمام الرشطة القضائية ،وذلك من خالل

جزائية فحسب ،بل أضحت سياسة تضامنية مع

األول) ،ثم نتطرق إىل حقوق الضحية املرتبطة بحامية

املعارص للسياسة اجلزائية املعارصة ،التي مل تعد سياسة

الضحية ،فبعد ما كان االهتامم باجلاين وبكيفية معاملته
ومحاية حقوقه والدفاع عنه ،تطورت إىل االهتامم بالضحية

ودوره يف الظاهرة اإلجرامية والعمل عىل محاية حقوقه.

فالبحث يف محاية حقوق ضحية اجلريمة جيد تربيره

يف ظل مقاييس العدالة اجلزائية التي أخلت مؤدياهتا

وممارساهتا باملقاييس املوضوعية حلقوق اإلنسان ،حيث
احتل اجلاين طيلة قرنني من الزمن اهتـام ًما ً
بالـغا لدى
املهتمني بالـدراسات العلـمية واألكاديمية يف جمال

اجلريمة وظهرت بعض العلوم التي ال هتتم إال باجلاين
وحقوقه مثل علم اإلجرام والعقاب ،أما ضحية اجلريمة

فقد أصبح نسيا منسيا ،ولذلك فقد آن األوان لرد
االعتبار حلقوق الضحية وذلك برفع الظلم الذي حاق به

جراء اجلريمة عىل أن تصبح محاية حقوقه قضية أساسية
وجوهرية باعتباره الطرف الضعيف يف الرابطة اإلجرائية
اجلزائية ،وذلك من خالل معرفة النظام اإلجرائي الذي

أقره الترشيع اجلزائري لضحية اجلريمة.

منهج الدراسة

إن دراسة هذا املوضوع يف جانبه العلمي

والعميل تقتيض استعامل منهج حتلييل مقارن من خالل

طرح املشكلة وعرض آراء وحلول الفقهاء ،وحتليل
تلك اآلراء واستخالص النتائج منها وطرح رؤيتنا

متى استدعى األمر ذلك ،وتوضيح أوجه االتفاق
واالختالف بني تلك اآلراء مقارنة بالترشيعات

األجنبية التي سبق وأن تناولت هذا املوضوع.

دراسة محاية حقوقها املرتبطة باإلجراءات (املبحث
شخصه (املبحث الثاين).

املبحث األول:

حقوق الضحية املرتبطة باإلجراءات

ال خيفى عىل أحد أن أمهية الدور الذي تقوم

به الرشطة القضائية السيام كفالة حقوق الضحية
املرتبطة باإلجراءات  -والذي يظهر من خالل قيامها
بوظيفتها اإلدارية والقضائية  -الذي يعترب اللبنة

األساسية واألوىل يف ضامن ومحاية حقوق الضحية
خالل الدعوى اجلزائية برمتها بداية بتلقي الشكاوى

والبالغات إىل غاية الوصول إىل معرفة اجلاين وحماكمته
وفق ًا للقانون ،إىل صدور حكم قضائي ينصف الضحية
ويثبت له كامل حقوقه ،لذا فإننا نتطرق يف هذا املبحث

إىل حق الضحية يف التبليغ والشكوى ،ثم نتناول احلق
يف محاية وحسن معاملة شهود الضحية ،وأخري ًا نتناول

حق الضحية يف الدفاع واالستعانة بمحام أمام الرشطة

القضائية.

املطلب األول :حق الضحية يف التبليغ والشكوى

نقترص يف دراستنا هلذا احلق من خالل التطرق

إىل بيان معنى البالغ والشكوى ثم إىل دور الرشطة
القضائية يف إقرار هذا احلق للضحية ،ثم نتناول حق

الضحية يف تقديم طلب من الرشطة القضائية للقيام

ببعض اإلجراءات االستقصائية ،وأخريا نتطرق إىل

توضيح أسباب عزوف الضحية عن التبليغ والشكوى.
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ً
أوال :معنى البالغ والشكوى

لقد عرف بعض الفقهاء البالغ بأنه «اإلعالم أو

عرفها البعض بأهنا« :البالغ الذي ُيقدّ مه
كام ّ
املجني عليه إىل السلطة املختصة طالب ًا بموجبه حتريك

 ،)1984كام عرفه البعض اآلخر بأنه إخطار أو إخبار

حرية النيابة يف حتريك الدعوى فيها عىل توافر هذا

نقل نبأ اجلريمة إىل مسمع الرشطة القضائية» (حمدة،
من شخص عن حدوث فعل خمالف للنظام العام
واآلداب العامة أو القانون واللوائح يستوجب تدخل

السلطات املختصة (عصام زكرياء ،)2001 ،ويقوم
بتقديم البالغات أي شخص شاهد وقوع اجلريمة أو

أي مؤسسة عمومية أو خاصة ،وقد يتم اإلخبار كتابة
أو شفوي ًا أو باهلاتف أو بكل وسائل االتصال األخرى
(معراج.)2000 ،

أما بالنسبة للشكوى فإن املرشع اجلزائري مل
يورد تعريف ًا حمدد ًا للشكوى ،بل إنه خـلط بني معنى هذا
املصطلح وغريه من املصطلحات ،حيث ذكر مصطلح

الشكوى يف نص املادة  72من قانون اإلجراءات
اجلزائية املتع ّلقة باالدعاء املدين أمام قايض الـتحقيق،

كام استعمل مصطلح الشكوى يف حمل الطلب يف
مواضع عدة منها نص املادة  164من قانـون العقوبات
املتع ّلقة بجرائم متعهدي التوريد للجيش الشعبي
الوطني وغريها من احلاالت األخرى ،كام مل يأت كل

من القانونني الفرنيس واملرصي بتعريف للشكوى وهو

األمر الذي حييلنا إىل ال ّتعاريف الفقهية التي قيلت يف
هذا الصدد.

وبناء عىل ما تقدّ م ُع ّرفت الشكوى بأهنا« :إجراء

قيد القانون
الدعوى العمومية ضد متهم معينّ بجريمة ُي ّ

اإلجراء» (حممد حممود.)1982 ،

وعليه فالشكوى هي إجراء يبارشه شخص

معني ،وهو املجني عليه يف جرائم حمددة يعرب به عن
إرادته الرصحية يف حتريك ورفع الدعوى اجلزائية

إلثبات املسؤولية اجلزائية وتوقيع العقوبة القانونية
بالنسبة للمشكو يف حقه (حممد سالمة ،د.ت؛ حممد

شعبان ،)2009 ،ويرى األستاذ « :Garraudأن الشكوى

الصادرة من طرف املترضر هي بالغ ولكنه شخيص»

(.)Garraud, 1907

كام عرف األستاذ حممد حمدة الشكوى« :بأهنا

تلك اإلخباريات التي يتقدم هبا شخص بالذات هو
املجني عليه يف اجلريمة أو املترضر منها» (حمدة1984 ،؛
عياد احللبي.)1996 ،

وهبذا املفهوم ختتلف الشكوى عن البالغ يف

جمرد مصدر معلومات عن اجلريمة
أن هذا األخري هو ّ
يصدر من أي شخص سواء كان معلوما أو جمهوال،
يتضمن إال أداء الواجب ا ُمللقى عىل عاتق
فالبالغ ال
ّ

األفراد بإخطار دون أن تتوفر لدى ا ُملب ّلغ إرادة القصاص

من اجلاين.

ومن جهة أخرى يالحظ أن الفقهاء هيتمون

بالتعريف بالبالغ والشكوى بالنظر إىل املتهم وبصفة

معينة عن إرادته يف رفع
ُيعبرّ به املجني عليه يف جرائم ّ
العقبة اإلجرائية التي حتول دون ممارسة السلطات

عامة دون ختصيصه ودون النظر إىل الضحية ومركزها.

العقوبات»( .حممد زكي.)1994 ،

يقوم بتقديم الشكوى لضباط الرشطة القضائية املجني

املختصة حلريتها يف املطالبة بتطبيق أحكام قانون

وحسب األستاذ معراج جديدي أن األصل أن
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عليه وإن تعذر األمر ألي سبب من األسباب حيل حمله

فوفق ًا هلذا النص يتعني عىل الرشطة القضائية

الشكوى ،وعىل رجال الضبطية القضائية املؤهلني قبول

نمور2005 ،؛ حممد زكي )1994 ،دون أن حيق هلا

أحد أقاربه ،وليس هناك مانع من أن يمثله حمام يف تقديم
هذه الشكوى وتسجيلها يف دفاتر خاصة (جديدي،
.)2000

لكن ما ذهب إليه األستاذ معراج جديدي يتناىف

مع الواقع العميل لكون أن املحامي ال يتأسس أمام
الضبطية القضائية وإذا حرض أمام هذه األخرية فإنه
يظهر بمظهر املجاملة فقط.

ومهام تعدّ دت التعاريف الفقهية فإهنا ت ّتفق

أن تتلقى ما يقدم إليها من بالغات وشكاوى (سعيد
رفضها بأية حجة ،وذلك حتى ولو تضمن البالغ أو

الشكوى عدم وجود فعل يشكل جريمة ،فاملرشع مل
يشرتط أن يسفر البالغ أو الشكوى عن اجلريمة فع ً
ال

(الشلقاين ،)1998 ،فضابط الرشطة القضائية ملزم
بقبول هذه التبليغات والشكاوى ،كام عليه أن يرسلها

فورا إىل النيابة العامة (حممد زكي.)1994 ،

فإذا حصل أن تقدم شخص ببالغ لضابط

مجيعها عىل أن الشكوى هي إجراء يصدر من شخص

الرشطة القضائية بخصوص جريمة وقعت عليه وهو
خمتص قانون ًا بالتحقيق فيها ،فال جيوز له االمتناع عن

ولذلك فإن مفهوم الشكوى كقيد إجرائي يعني زوال

املشتكي عىل جهة أخرى خمتصة كوكيل اجلمهورية أو
الدرك الوطني مث ً
ال ألن ذلك يعد ختليا عن واجب قانوين

معينة إىل جهة
حمدّ د  -املجني عليه  -بصدد جرائم ّ
حمدّ دة ،ويرتّب أثر قانوين يف نطاق اإلجراءات اجلزائية،

القيد الذي كان ُحيدّ من حرية النيابة يف حتريك الدعوى

العمومية ،وبتقديم الشكوى تسرتد النيابة العامة كامل
حريتها يف الترصف يف الدعوى ،فلها أن متيض يف

قرارا باحلفظ متى
إجراءات املتابعة كام هلا أن تصدر ً
ربره.
قامت أسباب ت ّ
ثاني ًا :واجب الرشطة القضائية يف تلقي وقبول
البالغات والشكاوى

قبول الشكوى أو رفض التدخل أو التخيل عنها بإحالة

األمر الذي يعرضه للمساءلة التأديبية أمام غرفة االهتام
تطبيق ًا ملقتضيات املادة  209من قانون اإلجراءات

اجلزائية فضال عن املساءلة اإلدارية (بلمولود.)2009 ،

ومن جهة أخرى تكاد كل القوانني جتمع عىل أن

التبليغ عن اجلرائم التي تصل إىل علم األفراد إىل مأمور
الضبط القضائي أو النيابة العامة ،يعد ح ًقا وليس واج ًبا

يمثل قبول التبليغ والشكوى من الضحية

عليهم إال يف اجلرائم املاسة بأمن الدولة ،كام هو مقرر يف

االستدالل ،وهذا ما نصت عليه املادة  17من قانون

وال يشتـرط القـانون شكـال معينا للتبلـيغ،

التزام ًا عىل ضباط الرشطة القضائية كعمل من أعامل

اإلجراءات اجلزائية بقوهلا «يبارش ضباط الرشطة
القضائية السلطات املوضحة يف املادتني  12و13

ويتلـقون الشكـاوى والبـالغات ويقـومون بجمع
االستدالالت وإجراء التحقيقات االبتدائية».

بعض قوانني اإلجراءات اجلنائية.

فيجوز أن يكون كتابة كام جيوز أن يكون شفاهة
(حمدة )1984 ،وقد يكون صادر ًا من شخص معلوم
أو من شخص جمهول فال يشرتط صفة معينة يف املبلغ
أو الشاكي ،إذ كام يمكن أن يكون من تقدم بالبالغ
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أو الشكوى هو املجني عليه فإنه يمكن أن يكون

العامة (عبد اللطيف الفقي ،)2001 ،كام يعد كل

أو قد يكون من عامة الناس (مرهج اهليتي،)2008 ،

القضائية بغرض محاية األشخاص أو األموال عند
طلبهم إمها ً
ال قد يشكل جريمة بمفهوم املادتني 109

مقدم البالغ أو الشكوى هو من ترضر من اجلريمة،
ومن ثم يمكن للرشطة القضائية أن تتلقى هذا البالغ

الذي قد يوجهها يف البحث والتحري عن احلقيقة

((G), Bouloc (B), 1996

 ،(Leasers (G), Stefaniوعىل

مأمور الضبط الذي تلقى البالغ أن يمحصه ويتأكد من
صحته ،ألن البالغ قد يتضمن حادث ًا ومهيا ال وجود
له أوقد يقصد به إزعاج السلطة وبلبلة األفكار ،ألن
البالغ قد يتقدم به شخص ويصور الواقعة تصوير ًا

خاطئ ًا وخمالفا للحقيقة قصد حتقيق مصلحة معينة

تقاعس أو هتاون و عدم التدخل من ضابط الرشطة

و  182من قانون العقوبات .وكام يقول أحد الفقهاء

«إن ضامنات احلامية تشجع عىل التعاون يف الدعاوى
القضائية» (بلمولود.)2009 ،

ويف هذا الصدد رتب القضاء الفرنيس املسؤولية

اجلزائية عىل ضابط الرشطة القضائية نتيجة عدم تدخله

يف الوقت املناسب عىل إثر شكوى قدمتها امرأة ضد
زوجها الذي كان يامرس عليها العنف باستمرار إىل أن

فقدت إحدى عينيها نتيجة أعامل العنف ،حيث اعترب

يصبوا إليها (حمدة.)1984 ،
وإعام ً
ال هلذا احلق يقتيض أي يكون التجاء

القضاء ضابط الرشطة القضائية الذي بلغ باالعتداء

مادية ،وأن تتاح له الفرصة يف التعبري بكل حرية عن

جريمة التهاون وعدم تقديم املساعدة لشخص يف

الضحية إىل السلطات بدون عوائق إجرائية ،أو تكلفة

وقائع الشكوى وعن مربرات قلقه ،وعىل رجال

الرشطة القضائية مساعدته يف اسرتجاع تفاصيل وقوع

اجلريمة حتى ولو كانت القضية تافهة يف نظرهم ،وال
جيوز أن يعامل وكأن له ضلع ًا يف وقوع اجلريمة إال إذا

املتكرر ومل يتدخل يف الوقت املناسب يكون قد ارتكب
حالة خطر املنصوص عليها يف املادة 182 :من قانون

العقوبات (بلمولود.)2009 ،

ويف هذا الصدد تقتيض الرضورة أن يتم إنشاء

مراكز الستقبال الضحية من اجلريمة بصفة عامة ويف

ثبت أنه ساهم بالفعل يف حدوثها ،مع عدم إرهاقه يف

اجلرائم املخلة باآلداب العامة بصفة خاصة ،ويقوم

فيهدر حقه مرتني ،األوىل بسبب اجلريمة والثانية

يشجع الضحايا عىل االتصال بالرشطة ،كام جيب عىل

تكرار احلضور لإلدالء بشكواه أو طول فرتة االنتظار
بسبب أجهزة العدالة اجلنائية (عبد اللطيف الفقي،

.)2001

كام أن لضحايا اجلريمة احلق يف تقديم شكواهم

ضد رجال الرشطة القضائية أنفسهم إذا وجدوا منهم
إمها ً
ال أو حتيزا ،ومن حقهم إبداء مالحظات عىل عمل

الرشطة فيام يتعلق بشكواهم ،بل فيام يتعلق بسياستها

بالعمل فيها ضابطات من الرشطة القضائية النسائية مما
هذه األخرية القيام بتوزيع أفضل للمعلومات املتعلقة

بنظام الرشطة القضائية وكذا حتسني العالقة بني هذه
األخرية واجلمهور ،مع وجوب أن يتلقى موظفو
الرشطة القضائية تدريب ًا لتوعيتهم باحتياجات الضحايا

ومبادئ توجيهية لضامن تقديم املعونة املناسبة والفورية

(عبد اللطيف الفقي.)2001 ،

جملة جامعة امللك سعود ،م  ،24احلقوق والعلوم السياسية( ،)2الرياض (2012م1433 /هـ)

ثالث ًا :حق الضحية تقديم طلب من الرشطة
القضائـية القـيام بـبعض اإلجـراءات
االستقصائية

213

هبم ،فقد يرجع ذلك إىل نوع اجلريمة ذاهتا كجرائم
اإلجهاض واجلرائم اجلنسية السيام ما يقع منها يف

مل يرد نص قانوين يعطي للضحية احلق يف أن

نطاق األرسة ،ذلك أن هذا النوع من اجلرائم يقع يف
اخلفاء وحتبذ الضحية التكتم عىل الفضيحة بد ً
ال من

بإجراءات التـقيص ،أي القـيام ببعض اإلجـراءات

عن التبليغ مرده اخلوف من انتقام اجلاين و ذويه ،أو

تطلب يف إفادهتا التي تديل هبا أمام الرشطة القضائية
االستقصائية التي من شأهنا املسامهة يف إثبات صحة

وقوع اجلريمة وعالقة املشكو منه هبا ،كطلب سامع
شاهد أو أكثر ،أو أن تطلب تكليف خبري أو أكثر إلثبات

ما حلق هبا من رضر ،أو إلثبات ما تدعيه ويدعم مواقفها
وأوجه دفعها ،وكذا طلب ضبط أشياء تعتقد الضحـية

أهنا تساهم يف إثبات اجلـريمة (حشمويش.)2006 ،

تدخل السلطات ملعاقبة اجلاين ،كام قد يكون اإلحجام
قد يكون االمتناع عن التبليغ راجعا إىل عدم االقتناع
باحلكمة من التجريم كاملرأة التي متكن أحد حمارمها من

مواقعتها ،وقد يعزف املجني عليه يف اجلرائم الناشئة

عن استخدام احلاسب اآليل عن التبليغ وذلك إلخفاء

أسلوب ارتكاب اجلريمة حتى ال يتم تقليدها من جانب
اآلخرين (عبداللطيف الفقي.)2001 ،

وجدير بالذكر أنه ال تلزم الشكوى النيابة العامة

املطلب الثاين :احلـق يف حـامية وحـسن معاملة شـهود

عليه مثل هذه الطلبات بام فيها طلب سامع شاهد أو تكليف

للشهادة يف املجال اجلنائي أمهية قصوى باعتبارها

برضورة سامع املشكو منه ،يف املقابل ال يوجد نص يمنع
خبري للقيام بمعاينة أو طلب إخضاع املشكو منه للمعاينة

الطبية ،أو إجراء الفحوصات املخربية عىل بعض العينات

املستخرجة منه إلخ  ...لكن هذه الطلبات تبقى غري ملزمة
للرشطة القضائية القائمة بإجراءات التحري لعدم وجود

نص يوجب إجابتها ،أو حتى جمرد الرد والتعليل عىل عدم

إجابتها ،وعليه نقرتح عىل املرشع أن ينص رصاحة عىل
حق الضحية يف التقدم بمثل هذه الطلبات خالل هذه

املرحلة عىل أن يبقى للقائم بالتحقيق األويل أن يقرر مدى

إجابتها مع وجوب تعليل سبب الرفض.
رابع ًا :أسبـاب عـزوف الضحـية عن التبلـيغ
والشكوى
يالحظ عملي ًا أن كثريا من ضحايا اجلرائم

يعزفون عن التبليغ عن هذه اجلرائم التي حلقت

الضحية

أحد الوسائل الالزمة إلثبات الوقائع املادية بجانب

الوسائل األخرى كاالعرتاف واخلربة واملعاينة ،و تعترب
شهادة الشهود هي الوسيلة املعتادة يف جمال اإلثبات

اجلنائي؛ وذلك ألن هناك بعض اجلرائم ترتكب عىل

نحو ال يتصور إثباهتا وإقامة الدليل عىل ارتكاهبا (حامد

الطنطاوي2000-1999 ،؛ عبد اللطيف الفقي،
2001؛  ،)Rassat, 2001كام أن االهتامم بسامع إفادات

الشهود واالستيضاح منهم عن كافة األمور املتعلقة
باجلريمة ناتج عن كون الشهود هم احللقة األوىل

من حلقات البحث والتحري ،وألهنم أول من رأى
احلادث وأقدر من غريهم عىل وصفه وتصوير كيفية

وقوعه (عياد احللبي1996 ،؛ نجيب حسني1998 ،؛
العاديل ،)2005 ،وبذلك سنتناول يف هذا املطلب دور
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الرشطة القضائية يف محاية شهود الضحية ثم دورها يف

حسن معاملتهم.
أو ًال :دور الرشطة القضائـية يف حـامية شهـود
الضحية

ما يالحظ عملي ًا خالل ممارسة رجال الرشطة

القضائية مهمتها هو إحجام الشهود عن اإلدالء
بالشهادة ،فقد يرجع إىل عامل اخلوف من املجرم
وانتقامه ،بل واخلوف من املجني عليه وأرسته ،ويظهر

ذلك يف بعض املجتمعات حيث جرت تقاليدها عىل

هذه األفعال أثرها أم مل تنتجه يعاقب باحلبس من سنة

إىل ثالث سنوات وبغرامة من  500إىل  2000دينار
أو بإحدى هاتني العقوبتني ما مل يعترب الفعل اشرتاك ًا

يف إحدى اجلرائم األشد املنصوص عليها يف املواد:
.)1(»232،233،235

يالحظ أن نصوص قانون اإلجراءات اجلزائية

تطرقت إىل محاية الشاهد بحد ذاته ومل تتطرق إىل محاية

شهود الضحية بصفة خاصة.

وإذا كان قانون العقوبات اجلزائري قد قرر محاية

خاصة للشاهد عىل هذا النحو فإن هذه احلامية للشاهد

حتريم الشهادة ،معتربة الشاهد كالفاعل سوا ًء بسواء،
وتنترش هذه التقاليد يف املجتمعات الثأرية ،كام قد يكون

تظل نظرية ما مل تقم الرشطة القضائية بدورها يف حماولة

واخلوف من الظهور أمام املحاكم ،أو اخلوف من

الشاهد ،كام جيب عىل الرشطة أن متنع بكل الطرق

اخلوف من املتاعب التي حتدث فيام بعد بسبب شهادته

منع هذه املؤثرات واحليلولة دون وقوع اإلكراه عىل

اتصال الشهود باجلاين حتى ال يؤثر عليهم ،وعىل

التورط إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم بسيطة ويعتقدون أهنا
ستنكشف حت ًام لدى اتصاهلم بالرشطة القضائية (عبد

الرشطة القضائية أن حترص عىل عدم اخللط بني الشهود

جيهلون أساليب الرشطة ومن ثم يرتددون يف مساعدهتم،

معامل احلقيقة التي تسعى العدالة إليها.

اللطيف الفقي ،)2001 ،ذلك أن الكثري من األفراد

كذلك خشية البعض من معاملة رجال الرشطة التي قد

تؤذهيم يف مشاعرهم ،وتالفيا لذلك ينبغي عىل ضباط
الرشطة القضائية توثيق الصالت بينهم وبني األفراد حتى

يؤيت ذلك ثامره يف كشف اجلريمة (خرايش.)2006 ،

حتى ال يؤثر بعضهم عىل بعضهم مما يؤدي إىل طمس
ويف هذا الصدد أجازت املادة  51من قانون

اإلجراءات اجلزائية لضباط الرشطة القضائية أن حيتجز
حتت املراقبة شخص ًا أو أكثر ممن أشري إليهم يف املادة

 50ملدة  48ساعة وذلك حرص ًا عىل مصلحة التحقيق

وقد نص قانون العقوبات اجلزائري عىل محاية

كخشية التأثري عىل الشهود أو إخفاء معامل اجلريمة

 236والتي جاء النص فيها عىل أنه «كل من استعمل

ويستحسن حلامية الشهود أن تؤخذ شهادهتم

الشاهد من املؤثرات التي قد يتعرض هلا ،وذلك يف املادة

الوعود أو العطايا أو اهلدايا أو الضغط أو التهديد أو
التعدي أو املناورة أو التحايل حلمل الغري عىل اإلدالء

بأقوال أو بإقرارات كاذبة أو عىل إعطاء شهادة كاذبة
وذلك يف أية مادة ويف أية حالة كانت عليها اإلجراءات
أو بغرض املطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء أنتجت

(الشلقاين.)1998 ،

فور سامع أقواهلم ،حتى نضمن عدم التأثري عليهم
( )1كام نص قانون العقوبات املرصي عىل محاية الشاهد من املؤثرات
التي قد يتعرض هلا وذلك يف املادة  187من قانون العقوبات،
كام نص نفس القانون يف املادة  300عىل محاية الشاهد من
اإلكراه الذي يقع عليه قبل أداء الشهادة حلمله عىل قول الزور.
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(عبداللطيف الفقي )2001 ،فضابط الرشطة القضائية

الثانية من املادة  97من قانون العقوبات وهو ما نصت

سامع أقوال اجلريان واخلدم واألقارب وكل من يمكن

فعىل رجال الرشطة القضائية امتصاص هذا

جيب أن يسمع أقوال احلارضين بمكان الواقعة ،وكذا
أن تكون لديه معلومات تتعلق بالوقائع موضوع اجلريمة
مع ضبطها يف حمرض ووجوب متحيصها للوقوف عىل
مدى صحتها ومطابقتها للواقع (الشلقاين1998 ،؛

بارش.)1986 ،
ثاني ًا :دور الرشطة القضائـية يف حـسن معاملة
شهود الضحية

جيب عىل رجال الرشطة القضائية أن حيسنوا

معاملة شهود الضحية حتى ال حيجموا عن الشهادة

فتضيع حقوق الضحية (محادو ،)2009 ،وحسن

املعاملة يتطلب من رجال الرشطة القضائية مالحظة أن
الشاهد أدرك واقعة معينة ،وأثناء قيامه بشهادته يعرتيه

عليه املادة  140فقرة  2من قانون اإلجراءات اجلزائية.

التوتر والقلق لدى الشاهد وهتدئته وذلك باحرتام

أحاسيسه ومشاعره ،وإقرار املساواة بني الشهود وعدم

التفرقة بينهم (عبداللطيف الفقي ،)2001 ،فالشاهد
متكرم بوقته ومتربع براحته يف سبيل اإلدالء بشهادته،

فمن الطبيعي أن ينفر من التاميز يف املعاملة بينه وبني
غريه من الشهود أو حتى اخلصوم (العاديل،)2005 ،
وإذا كان سامع الشاهد يتطلب وقت ًا كبري ًا فإنه جيب أن
يعطى هذا الشخص الراحة الكافية ليستجمع كافة

معلوماته إن أمكن (عياد احللبي ،)1996 ،ومن جهة
أخرى ينبغي عىل رجل الرشطة القضائية أن حيسن
إىل الشاهد إذا كان رج ً
ال مسنا أو امرأة تشعر باإلعياء

الكثري من اخلوف واالضطراب والقلق النفيس زيادة
عىل ضياع بعض من وقته وراحته فهو دائ ًام خيضع لنفسية

مع عدم إجهاده بتكرار احلضور أو االستخفاف به أو

(عبداللطيف الفقي2001 ،؛ بن بلقاسم.)2006 ،

فيتنكر للشهادة أو يديل هبا مبتورة (عبداللطيف

حساسة يكون فيها عىل استعداد لعدم اإلدالء بشهادته

وذلك حتى يديل الشاهد بشهادته وهو يشعر باالطمئنان
التقليل من شأن شهادته فكل ذلك يؤثر عىل نفسيته،

وجيب أن نميز يف حالة ما إذا كانت الرشطة

الفقي ،)2001 ،ألن الشاهد قد يقلق فيعرتيه اخلوف

يقوم ضابط الرشطة القضائية بتحليف الشاهد ،هذا

مجع االستدالالت ،ويؤثر هذا القلق عىل ذاكرة الشاهد

القضائية تقوم بمهامها يف إطار اإلنابة القضائية؛ فهنا
ما نصت عليه املادة  1/140من قانون اإلجراءات
اجلزائية التي جاء فيها عىل أنه «يتعني عىل كل شاهد

استدعي لسامع شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية احلضور
وحلف اليمني واإلدالء بشهادته».

واالضطراب حني يستدعى للشهادة وخاصة أمام سلطة

وخميلته ،فيؤثر ذلك عىل قوة التعبري لديه ،فتخرج شهادته

مشوشة ومن ثم يتعني تبديد اخلوف لديه من طرف
ضابط الرشطة القضائية من خالل ترصفات إنسانية
يشعر معها الشاهد أنه جاء ليخدم العدالة ويساعد يف

وجتدر اإلشارة إىل أنه مل حيرض الشاهد فإنه يمكن

إحقاق احلق ال ليحاكم ،ومثال ذلك األسئلة املتعلقة

جيرب الشاهد عىل احلضور بواسطة القوة العمومية وأن

أما بخصوص األسئلة التي توجه للشاهد

لضابط الرشطة القضائية بعد إخطار القايض املنيب أن
يطبق يف حقه العقوبات املنصوص عليها يف الفقرة

بلون املالبس أو حتديد املسافة الخ (...العاديل.)2005 ،

فيجب أن يرتك ليديل بكل ما لديه بدون مقاطعة ،فإذا
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خرج عن املوضوع فيجب لفت نظره فحسب للعودة

2004؛ خرايش ،)2006 ،ومع ذلك فقد راعى القانون

حتمل طابع التشويق لسامع الشهادة ،كام جيب عىل

احلقيقة فأجاز حتليف الشهود إذا خيف أال يستطاع فيام

إليه مع وجوب أن تكون األسئلة متعلقة بالواقعة وأن
ضابط الرشطة القضائية االلتزام باآلداب واألخالق

والرتفع عن الكلامت التي ختدش احلياء (عبداللطيف

الفقي2001 ،؛ العاديل )2005 ،مع العلم أنه ليس

حالة االستعجال التي تربر رضورة رسعة كشف
بعد سامع الشهادة بيمني وتبدو حالة االستعجال إذا
كان الشاهد مقب ً
ال عىل سفر بعيد ،أو كان املجني عليه،

أو الشاهد مرشفا عىل الوفاة (فتحي رسور1996 ،؛

هناك ما ُيلزم الشاهد أو املشتبه فيه باالمتثال أمام
الرشطة القضائية ،وأن استدعاءهم يتم يف الغالب يف

ويف هذا الصدد نصت املادة  2/29من قانون

ال جيوز اللجوء إىل القوة إلجبار الشهود عىل احلضور

مأمور الضبط القضائي) حتليف الشهود أو اخلرباء

صورة طلب حضور حيمله أحد رجال الرشطة ،كام أنه

أمام الضابط املحقق يف مرحلة االستدالالت (حامد

طنطاوي )2000-1999 ،عىل أن يذكر يف حمرض
الضبط امتناعهم عن احلضور يف حالة حصوله (حممد

جعفر.)2004 ،

كام ال جيوز ابتداء الشاهد بأسئلة معينة يف

تفصيالت التحقيق بل جيب أن يرتك الشاهد يبدي

معلوماته أوال من غري أن يوقفه املحقق إال إذا تبني له
بوضوح عدم اتصال ما يقوله بموضوع التحقيق ،ثم

يأخذ يف مناقشته فيام أدىل به من أقوال ،ليجلو ما يكون
قد شاهبا من غموض وفيام بدا من تناقض أو تعارض

بينها وبني أقوال من تقدموه أو فيام يرى أهنا ال تتفق
مع الواقع واملعقول أو غري ذلك مما يوجب املناقشة،
وجيب قدر اإلمكان أن يستوضح الشاهد زمان ومكان
احلادث والفاعل وكيفية وقوعه والباعث له ،وال يغيب

عن فطنة ضابط الرشطة أن الدقة واألناة واملثابرة وسعة
الصدر تعني كثريا عىل الكشف عام دق أو غمض من

أمور (املنشاوي.)2004 ،

وعندما يستمع ضابط الرشطة القضائية إىل أقوال

الشهود يكون ذلك دون حتليفهم اليمني (الدغيدي،

نجيب حسني .)1998

اإلجراءات اجلزائية املرصي عىل أنه «ال جيوز هلم (أي
اليمني إال إذا خيف أال يستطاع فيام بعد سامع الشهادة
بيمني» (نجيب حسني ،)1998 ،كام نصت املادة 40
من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي لدولة اإلمارات
العربية املتحدة عىل أنه «...وال جيوز هلم أي «مأموري
الضبط القضائي» حتليف الشهود أو اخلرباء اليمني إال

إذا خيف أال يستطاع فيام بعد سامع الشهادة» (رمضان،
.)2001-2000

ولكن األمر خمتلف متام ًا بالنسبة لقانون

اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ،إذ يالحظ عدم وجود

هذا االستثناء واملتعلق بتحليف الشاهد يف حالة

ما إذا تبني أنه ال يمكن سامع هذه الشهادة فيام بعد
وباخلصوص إذا كان الشاهد مرش ًفا عىل الوفاة أو عىل

سفر بعيد ،وهذا من شأنه ضياع األدلة وعدم املحافظة
عليها والسيام إذا كانت الشهادة هي الدليل الوحيد
عىل مرسح اجلريمة مما يؤثر سلب ًا عىل حقوق الضحية،
التي جيب أن تكون يف صلب اهتامم قانون اإلجراءات
اجلزائية يف هذه املرحلة ،لذا فإنه من الرضوري تدارك
هذا النقص يف التعديالت املقبلة لقانون اإلجراءات

اجلزائية.
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فكل ما عىل رجل الرشطة القضائية يف هذا

الصدد هو أن يوازن بني الشهادات الستخالص

احلقيقة دون ضجر أصحاهبا ،فإذا وصل رجل الضبطية
القضائية إىل هذه الدرجة من معاملة الشهود نكون قد
كرسنا لضحية اجلريمة حقه يف حسن معاملة شهوده

فتحصل ضحية اجلريمة عىل حقوقها املعنوية واملادية
(عبد اللطيف الفقي.)2001 ،
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(عبداللطيف الفقي ،)2001 ،فإنه من الرضوري

تزويد الضحية بمحامي أو بمساعدة قانونية بنا ًء عىل
طلبه ولو كانت اجلريمة جنحة.

فحق الدفاع من أقدس احلقوق ،واحرتام هذا
احلق يعترب ضامن ًا أساسي ًا للعدالة ،بل إنه ال يتصور عدالة

تقوم مع انتهاك حق الدفاع ،واحرتام هذا احلق يتطلب
توفري عدد من الضامنات التي تؤكده وحتافظ عليه

فسامع شهادة الشاهد له أمهية يف إظهار احلقيقة،

(فتحي رسور1996 ،؛ اإلزمازي عبد اهلل،)2007 ،

ألن املتهم يمكنه القانون من استعامل حق الصمت

وهو من احلقوق التي نالت اهتامما كبريا فأكدت عليه

وعند السعي إلظهار هذه احلقيقة يستفيد منها الضحية
والكذب وحتى استعامل احليل.

كام أنه يمكن أن يؤدي الشاهد اليمني وتسجيل

شهادته حتى تكون هذه الشهادة جدية ألهنا تستدعي

الوازع الديني وحتى تكون هلا كذلك قيمة قانونية.

فهذا احلق يعرب عن مدى ممارسة الفرد حلقوقه وحرياته،
الدساتري والترشيعات احلديثة (أوهايبية.)2004 ،

كام أن حق الدفاع حق بدهيي ال يقبل اجلدل،

ألنه الزم للعدالة لزوم البنيان القضائي كله سواء
نص عليه القانون أومل ينص عليه ،فهو مستمد من

املطلب الثالث :حـق الضحـية يف الدفـاع واالستـعانة

مبادئ العدالة ذاهتا ،فإذا نص عليه القانون فام ذلك

نتناول يف هذا العنرص اإلطار القانوين حلق

الدستور اجلزائري لسنة  1996يف املادة « :151إن

بمحام أمام الرشطة القضائية

الضحية يف الدفاع واالستعانة بمحامي ثم نتطرق
إىل رضورة النص عىل حق الدفاع واالستعانة بمحام
للضحية يف هذه املرحلة.
ً
أوال :اإلطار القانوين حلق الضحية يف الدفاع
واالستعانة بمحام

انطالق ًا من توصيات املؤمترات الدولية واملحلية،
وبالنظر إىل ضحية اجلريمة باعتبارها أكثر احتياج ًا

للحقوق اإلنسانية التي كفلتها املواثيق واإلعالنات

الدولية لكل فرد وبوجه خاص من زاوية تأمني حقه

يف احلياة ،ويف احلرية الشخصية ويف الدفاع عن مصاحله
ورضورة أن تكون املراعاة الواجبة حلقوق ضحية

اجلريمة متوازنة مع حقوق املتهمني يف هذه املرحلة

إال ليؤكده (عبداللطيف الفقي ،)2001 ،وقد جاء يف
احلق يف الدفاع معرتف به والدفاع مضمون يف القضايا

اجلزائية» ،وتنص املادة  33منه عىل أن «الدفاع الفردي

أو عن طريق اجلمعية عن احلقوق األساسية لإلنسان
وعن احلريات الفردية واجلامعية مضمون»(.)2

فيمكن القول إن الترشيعات التي تعرتف هبذا

احلق يف هذه املرحلة تعترب أكثر حرصا عىل ضامنات
( )2املادة  151من الدستور اجلزائري لسنة  ،1996الصادر
بتاريخ  08ديسمرب .1996وقد نص القانون املنظم ملهنة
املحاماة رقم 04/91املؤرخ يف  08يناير  ،1991يف مادته
األوىل «املحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل عىل احرتام
وحفظ حقوق الدفاع وتساهم يف حتقيق العدالة ،وتعمل
عىل احرتام مبدأ سيادة القانون وضامن حقوق الدفاع عن
حقوق املواطن وحرياته».
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احلرية الفردية من غريها من الترشيعات (أوهايبية،
.)2004

الضحية فيام يتعلق بتحقيقات ما قبل املحاكمة وأثناءها
وذلك وفقا للتعديل الذي وقع يف السويد وهذا اعتبار ًا

ثاني ًا :رضورة النص عىل حق الدفاع واالستعانة

من يوليو (1988عبد اللطيف الفقي ،)2001 ،كذلك

إن الوقوف أمام الرشطة القضائية ذو طابع

من رضورة متتع الفرد بحق الدفاع سواء بنفسه أو

جلريمة معينة ،وذلك ما بينته التجارب من إخفاق

 ،)1984فقد نصت املادة / 4د من هذا البيان عىل أنه

بمحام للضحية يف هذه املرحلة

رهيب يف النفس البرشية ،إذا كان الشخص ضحية
اإلنسان يف الدفاع عن نفسه حني ينفرد هبذا الدفاع.

ما جاء يف البيان العلمي عن حقوق اإلنسان يف اإلسالم
باالستعانة بغريه وعدم مصادرة هذا احلق (الغزايل،

«ال جتوز مصادرة حق الفرد يف الدفاع عن نفسه حتت

وكام يرى األستاذ أوهابية عبد اهلل أنه إذا كان

أي مسوغ استنادا لقول الرسول صىل اهلل عليه وسلم

له عدم االفتئات عىل حقوقه وحرياته من طرف الرشطة

وجدير بالترشيع اجلزائي اجلزائري أن هيتم

حمامي املتهم مع املشتبه فيه يف املرحلة التمهيدية يضمن

القضائية فيزيد من ثقة األفراد يف سالمة اإلجراءات
وعدالة اجلهاز القضائي وأعوانه ويدعم قيمتها يف

اإلثبات (أوهايبية ،)2004 ،فإنه من باب أوىل أن يمنح
هذا احلق لضحية اجلريمة لكوهنا املعنية األوىل باالهتامم

ما دام أن اجلريمة استهدفتها وأرضت هبا ،إضافة إىل

أن حضور حمامي الضحية يف املرحلة يعترب نوعا من
الرقابة عىل القائم باإلجراءات – عىل ضابط الرشطة
القضائية – من اختاذ أي إجراء يرض بالضحية ،كام أن

مثل هذا احلضور هيدئ من روعها ويساعدها عىل تذكر
جممل الوقائع التي حدثت عىل مرسح اجلريمة ومن ثمة

السعي للحفاظ عىل احلقائق التي ثبتت يف حق املتهم من

جهة وضامن عدم حتريفها أو تغيري وجهتها.

ويف هذا اإلطار أصدرت الدانامرك والنرويج

والسويد ترشيعات تتيح للضحايا االستفادة من

خدمات «الشخص املساند» الذي يقوم بمساندة

عاطفية يف مرحلتي املحاكمة وما قبل املحاكمة،
ويتحصل عىل أجرة من الدولة ،كام حيق له متثيل

– إن لصاحب احلق مقاال( »-خرايش.)2006 ،

بحقوق الضحية أمام الرشطة القضائية فيام يتعلق

بحق الدفاع واالستعانة بمحام السيام يف اجلرائم
اخلطرية كحالة االعتداء اجلسدي عىل الضحية ،حني
تكون هذه األخرية يف وضع نفيس متوتر ومضطرب
من شأنه أن يؤثر يف جمريات عملية البحث والتحري
وما يتعلق بالتحقيقات التي تقوم هبا الرشطة القضائية

وباخلصوص مع الضحية ،فحضور املحامي يساعد

بشكل كبري الضحية يف ذكر جممل الوقائع وتفاصيل
اجلريمة وكذا تبيان كل ما من شأنه أن يؤدي إىل معرفة

اجلاين (أوهايبية2004 ،؛ حشمويش.)2006 ،
املبحث الثاين:

حقوق الضحية املرتبطة بحامية شخصه

من املعلوم أن الرشطة هي املؤسسة األقرب

اتصاال باجلمهور ،وهي رمز لقوة املجتمع وإلرادته
يف أن حيمي نفسه وأفراده من األخطار التي يمكن
أن هتدده ،فمفهوم الرشطة القضائية أضحى مرادف ًا
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للحامية واملساعدة فاملواطن يأمن يف منزله وعمله مما

به ما يكفل له أقىص ما يمكن من الرعاية ليقيض عقابه يف

التي متثلها الرشطة القضائية ،لذا فإننا سنتناول يف هذا

جيد هو اآلخر من عناية الترشيعات السيام األجنبية منها ما

يمكن أن يلحق به من أذى ال بقوته الذاتية ولكن بالقوة

املبحث ثالثة أمور رئيسية كل منها يف مطلب مستقل،

فنتناول حق الضحية يف التوجيه واملساعدة ،ثم حق
الضحية يف احلامية وحسن املعاملة ،وأخري ًا حق الضحية
يف محاية احلياة اخلاصة.

املطلب األول :حق الضحية يف التوجيه واملساعدة

نتناول حتت هذا املطلب حق الضحية يف التوجيه

ثم حق الضحية يف املساعدة.
ً
أوال :حق الضحية يف التوجيه

ظروف إنسانية دون خدش لكرامته البرشية ،واملجني عليه

حيفظ حقوقه ويمكنه من الوصول إىل جرب الرضر احلـاصل

له من اجلريمة (اهلادي1990 ،؛ .(Lovi(c) ,2010

وقد أضحت العناية متزايدة باملجني عليه عىل

مستوى الترشيعات الداخلية للدول ،السيام األجنبية

منها فقد رضبت املثل يف السنوات األخرية يف إقرار
هذا احلق للضحية ،ففي إنجلرتا أصدرت وزارة
الداخـلية منشور ًا يقـيض بضـرورة إخطار الرشطة

جيد هذا احلق أساسه يف قيام الدولة بإنشاء

لضحايا اجلريمة بإمكانية حصوهلم عىل تعويض عن
األرضار التي حلقت هبم من جراء اجلريمة ،فض ً
ال عن

عن كيفية احلصول عىل حقه ال سيام تعويضه عند

وإجراءات ،ويف السويد أكد قانون الرشطة الصادر

مراكز ومكاتب متكن ضحية اجلريمة من االستفسار
تعرضه للجريمة ،وللوصول إىل حتقيق هذا الغرض

فإنه من الرضوري أن تنشئ الدولة مكاتب خاصة
لذلك تكون مزودة بأحدث األجهزة ،كاهلواتف

ووسائل االتصال وأجهزة اإلعالم اآليل  ...بحيث
توضح للضحية كل اإلجراءات الواجب قيامها
كمرحلة أولية ال سيام أدلة اجلريمة واملحافظة عليها إىل

اجلهات املختصة ،وكل هذا يساهم يف إرشاد الضحية
وتوجيهها لغرض محاية حقوقها املرشوعة للمطالبة هبا
أمام القضاء اجلزائي.
ثاني ًا :حق الضحية يف املساعدة

وجوب إخطارهم بام يتخذ يف قضاياهم من قرارات

يف عام  1988عىل رضورة قيام الرشطة بمساعدة
ضحايا اجلريمة ،وأنشأت العديد من إدارات الرشطة

مكاتب هبا للقيام بمهمة مساعدة املجني عليهم ،كام
أن هولندا أصدرت يف يناير  1986توجيهات خاصة

بالرشطة لبيان أسلوب التعامل مع الضحايا السيام
ضحايا اجلرائم اجلنسية وكيفية مساعدهتم ،كام أن عدد ًا

من الواليات املتحدة األمريكية أنشأت مكاتب أنصار

ضحايا اجلريمة بالتنسيق بني الرشطة ومكاتب النيابة

(عبداللطيف الفقي.)2001 ،

وقد سعى النظام الفرنيس إىل مساعدة الضحايا

إن عناية املجتمعات املتحرضة بحقوق اإلنسان

أمام الرشطة القضائية بطريقته اخلاصة ،بحيث كثف

من التوازن يف املعاملة بني شقني متنافرين ينتسبان إىل

التمديد من ساعات العمل حتى وصل حد العمل يف

جعلت بعض الترشيعات تعمل عىل إقامة أكثر ما يمكن
نوعني متباينني من السلوك ،فاملتهم جيد من عناية املجتمع

من عدد املكاتب التي تتلقى الشكاوى والبالغات ،مع
بعض منها إىل  24ساعة عىل 24ساعة (.(frederic, 2010
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حتى إن بعض الفقهاء يرص عىل رضورة إعالم

إليهم هذه املهمة ،فيسهرون عىل أمنه وراحته ،وبذلك

كطرف مدين وهذا أمام الرشطة القضائية بعد موافقة

اجلريمة ،ثم حق الضحية يف حسن املعاملة من طرف

الضحية عند تقديمه لشكواه بأن لديه فرصة التأسيس

وكيل اجلمهورية ،كام أن للضحية إمكانية االتصال
بإحدى مجعيات مساعدة الضحايا (.)Lovi(c) ,2010

نتناول يف هذا املطلب حق الضحية يف احلامية فور وقوع

الرشطة القضائية فور وقوع اجلريمة.
أو ًال :حق الضحية يف احلامية فور وقوع اجلريمة

وعىل صعيد آخر جاء يف توصية جملس أوروبا

ويقصد بحق محاية املجني عليه فور وقوع

برضورة االهتامم بوضع الضحية اجلسدي والنفساين

واألذى الذي أصاب املجني عليه من جراء العدوان

حول وضع الضحية يف الدعوى اجلزائية سنة 1985
واملادي واالجتامعي ،وبرضورة تدريب رجال الرشطة

القضائية عىل حسن معاملة الضحية واالهتامم هبا

وإرشـادها إىل سبل متـابعة دعـواها دون تعرضها
للمضايقات أو للتأخر وإعالمها عن سري التحقيق

(العوجي.)1989 ،

إن هذه التطورات جاءت كنتيجة منطقية ملناداة

الفقه جلهاز الرشطة القضائية برضورة حسن معاملة

الضحايا ومساعدهتم وتوجيههم ،وهذا من خالل
الدراسات والبحوث التي أنجزت يف هذا الصدد،

وبذلك يتعني عىل رجال الرشطة القضائية مد يد
املساعدة بتوجيه الضحية حلسن الترصف خالل مجيع

اإلجراءات اجلزائية واملدنية ،وحتى إن بعض الباحثني

يرون أن نكول الرشطة القضائية يف مساعدة املجني

عليه أو عند طلب املساعدة له يعد جريمة جنائية

اجلريمة قيام الرشطة القضائية بحاميتها من تفاقم الرضر
الذي وقع عليها ،فيجب عىل رجال الرشطة القضائية
أن هيبوا عىل وجه الرسعة لنجدة املجني عليه ،قبل أن
تبلغ حماولة العدوان غايتها يف إحلاق األذى املميت

باملجني عليه وذلك بمنعه إن أمكن ،أو قطع استمراره
أو احليلولة دون معاودته (عبداللطيف الفقي2001 ،؛

الشلقاين.)1998 ،

فعىل ضابط الرشطة القضائية لدى وصوله إىل

مكان احلادث ملعاينة مرسح اجلريمة أن يتخذ من بني

اخلطوات األساسية بعد منع أي أحد من الدخول إىل
مكان الواقعة أو اخلروج منه وضبط اجلاين إذا وجد
بمكان احلادث نقل املصابني إىل أقرب مستشفى برسعة

إلسعافهم السيام إذا كان املجني عليه عىل درجة كبرية

من اخلطورة (حامد الطنطاوي،)2000-1999 ،
وذلك قبل أن تؤدي اإلصابات إىل نتائج يتعذر تداركها،

وال جيوز سؤال املجني عليه قبل اختاذ هذه اإلجراءات

وإدارية يف ذات الوقت ألنه يمثل إخالال بأصول املهنة
وفق ًا ملا تفرضه عليهم النصوص واللوائح من واجبات

بذريعة حتقيق الرسعة يف ضبط اجلريمة فدرء املفاسد

املطلب الثاين :حق الضحية يف احلامية وحسن املعاملة فور

القضائية يف سامع أقوال املجني عليه فقط ،بل البد من

إن واجب الدولة يف توفري األمن مستمدة

فاألولوية تكون إلنقاذه ولو أدى ذلك إىل القضاء عىل

(عبداللطيف الفقي.)2001 ،

وقوع اجلريمة

من رغبة املجتمع يف محاية املواطن بواسطة من أوكل

مقدم عىل جلب املصالح ،فال ينحرص دور الرشطة

ضامن سالمته وحياته (عبد اللطيف الفقي،)2001 ،

أدلة اجلريمة ،فإنقاذ حياة إنسان جيب أن تكون يف املقام
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األول دائ ًام (حامد الطنطاوي2000-1999 ،؛ متويل،

بنصوص مبارشة هلذه احلامية ،ذلك أن الرشطة القضائية

وبالرجوع إىل قانون اإلجراءات اجلزائية نجد أن

اجلاين بل إن املهمة األساسية واألوىل هلا هي محاية املجني

.)2000

املرشع فضل محاية املجني عليه عىل محاية أدلة اجلريمة

بحيث يسمح ملواطن ليست له صفة بتغيري حالة
األماكن أو نزع أي يشء منها رغم أمهيتها وهذا إذا كان
الغرض منها معاجلة املجني عليه فهذه احلالة تعترب حالة

مربرة أي أن هذا السلوك معفى من العقاب بأمر من

القانون.

يقترص دورها يف ضبط أدلة اجلريمة ومرسحها وتعقب

عليهم املصابني من جراء اجلريمة الواقعة عليهم.
ثاني ًا :حق الضحية يف حسن املعاملة فور وقوع

اجلريمة

جيب عىل الضبطية القضائية أن حتسن معاملة

ضحايا اجلريمة فور وقوع هذه األخرية حتى حتصل منهم

عىل ما تريد من معلومات مهمة ،ذلك أن عمل ضابط

فاملرشع بعدما نص يف املادة  2/ 43من ق إ ج

الرشطة القضائية مرتبط بشكل مبارش مع املواطنني

ارتكبت فيها اجلريمة من طرف أي شخص ال صفة له

التعامل معهم وكسب ثقتهم ،فإنه يستطيع االعتامد عىل

عىل حظر إجراء أي تغيري عىل حالة األماكن التي
أو أن ينزع أي يشء منها قبل اختاذ اإلجراءات األولية

للتحقيق ،وقد استثنى يف الفقرة الثانية من املادة  43من
ق إ ج من هذا احلرض حالة ما إذا كانت التغيريات أو
نزع األشياء للسالمة والصحة العمومية أو تستلزمها

معاجلة املجني عليهم.

وخاصة الضحايا منهم ،فإذا عرف رجل الرشطة كيفية
املعلومات التي تكون متوفرة لدهيم ،كام أنه ال جيد أي

صعوبة يف إقناعهم بمساعدته ومعرفة كل يشء يعرفونه
عن اجلريمة واملجرم (عياد احللبي.)1996 ،

فاملجني عليه هو الذي رأى اجلاين غالب ًا

ويستطيع أن يديل بمواصفاته ويشري إىل من حتوم حوله

وبذلك فاملرشع يف املادة  2/43من ق إ ج راعى

الشبهات ومن ثمة فواجب الرشطة القضائية أن تشعر

من اجلريمة ال سيام يف احلاالت اخلطرية التي تستوجب

بتخصيص مكان مالئم لذلك ،وترتفق يف القول معهم،

املصلحة العامة كام راعى مصلحة املجني عليه املصاب

اإلسعافات األولية والتي ال تنتظر التأخري ،بل إن املرشع
قرر العقوبة عىل الشخص الذي امتنع عمدا عن تقديم

مساعدة إىل شخص يف حالة خطر كان بإمكانه تقديمها
إليه بعمل مبارش منه أو بطلب اإلغاثة له وذلك دون

أن تكون هناك خطورة عليه أو عىل الغري وهذا ما نص
عليه يف املادة  2/182من قانون العقوبات اجلزائري.

الضحايا بآدميتهم وإنسانيتهم ،وأن حتسن استقباهلم
وال تستخف بأقواهلم وال تيسء الظن هبم وأن تصدق

شكواهم وأن يقدروا احلالة النفسية التي يكون عليها
ضحية اجلريمة من توتر وحرية وارتباك (عبداللطيف

الفقي.)2001 ،

كام عىل أفراد الرشطة القضائية أن ينتقوا الصيغ

املالئمة لألسئلة التي تفيد يف كشف احلقيقة دون أن

إال أنه يالحظ أن املرشع مل ينص عىل محاية حق

تعكر صفو الضحية أو تزيد من انفعاالهتا ،وال جيب

القانوين ضمني وبذلك جيب عىل املرشع أن يتدخل

توجد بأماكن تعد عورة يف جسم املجني عليه ،وعليهم

املجني عليه من طرف الرشطة القضائية ومن ثم فأساسه

أن يقوم رجال الرشطة القضائية بمعاينة اآلثار التي
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أن ينتدبوا أنثى كي تنبئهم بام يريدون معرفته إذا كانت

الضحية امرأة ،كام عليهم أن يرسعوا إىل سرت عورات
سواء أكانوا أحيا ًء أم أموات ًا
املجني عليهم يف احلوادث
ٌ

 -3إظهار املجاملة واالحرتام الكافيني وأن

تشعر الضحية بأن اجلريمة حتظى بالنظر فيها وبالطريقة

الصحيحة ويكون ذلك كام ييل:

مع إعطاء الضحية فرتة للراحة إذا تطلب سؤاله مدة

•إشعار الضحية بأن اجلريمة حتظى بالنظر فيها

وإذا كان املرشع خصص للمتهم عدة ضامنات

•اجتناب إعطاء االنطباع بأن اجلريمة جريمة

طلب أهله و أرسته ثم حق االتصال بأهله وهذا لتجنب

•استعدادهم للتحدث إىل الضحية باللغة التي

طويلة (عبداللطيف الفقي.)2001 ،

ال سيام أثناء التحقيق التمهيدي كتعيني طبيب بناء عىل
التعذيب واإلكراه ضده فمن باب أوىل أن تكون هذه
احلقوق مكرسة للمجني عليه.

وبالطريقة الصحيحة.

تافهة أو أنه ال جيري التعامل فيها بجدية.

يفهمها وجتنب املصطلحات الفنية بقدر اإلمكان.

•طمأنة الضحية بالتأكيد عىل أن اجلريمة غري

فاملطلع عىل قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري

مقبولة وأن الضبطية القضائية ستبذل قصارى

الرشطة القضائية من استعامل العنف مع املجني عليه،

 -4القيام بنقل خمتلف أنواع املعلومات اجلوهرية

جيد أن املرشع ال ينص عىل هذا احلق وال يوجد ما يمنع
وهلذا يستوجب تدخل املرشع بفرض قاعدة مماثلة

للضحية وباخلصوص أن حسن معاملة املجني عليه هلا
أمهية كبرية تكمن يف أن الرشطة القضائية إذا قامت هبذا
الواجب فإهنا حتصل من املجني عليه عىل ما تريد من

معلومات مهمة تسهل هلا كشف اجلاين واجلريمة.

وكخالصة ملا سبق ذكره يمكن إمجال أهم حقوق

الضحية املتعلقة بحسن معاملته من طرف الرشطة
القضائية باعتبار أن دور الرشطة القضائية حاسم يف هذه
املرحلة املبكرة من العملية اإلجرائية مما يتعني تسهيل

استجابة هذه اإلجراءات الحتياجات الضحايا باتباع

ما ييل:

 -1تعريف الضحايا بدورهم وبنطاق اإلجراءات

وتوقيتها و سريها و بالطريقة التي يبت فيها يف قضاياهم.
 -2إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا

وأوجه قلقهم و أخذها باالعتبار يف املراحل املناسبة من
اإلجراءات.

جهدها للتحقيق يف القضية.

للضحايا بصدد اإلجراءات القضائية واالستمرار يف
تقاسم املعلومات بكفالة شعور الضحايا بمشاركتهم
يف إجراءات التحقيق االبتدائي.

 -5تزويد النيابة -يف تقرير -ببيان واضح وكامل

بقدر اإلمكان عن االحتياجات واخلسائر التي تعرض هلا

الضحية.

املطلب الثالث :حق الضحية يف محاية احلياة اخلاصة

إن قانون اإلجراءات اجلزائية بقدر ما يعترب

مصدرا لإلجراءات املاسة بحقوق األفراد وحرياهتم،

فإنه بنفس القدر أو أكثر يعترب مصدر تقرير الضامنات
القانونية التي تصون وتضمن لألفراد حقوقهم
وحرياهتم بأ َّ
ال يتعرض هلا أو تقيد إال بالقدر الرضوري

لتحقيق الصالح العام ومن ثم فإن هذه الضامنات

القانونية ال جيب أن تتعلق فقط بحرية الفرد ووضع قيود

عليها بل جيب أن متتد إىل محاية احلياة اخلاصة بأوسع
مفاهيمها ،خاصة يف ظل التطور العلمي احلديث الذي
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أصبح بوسائله املتطورة – والرهيبة يف نفس الوقت –

خيرتق أدق أرسار األفراد.
ونظر ًا ألمهية احلياة اخلاصة للضحية بعد
ارتكاب اجلريمة ووقوع العدوان عليها فإنه من
الرضوري عىل ضباط الرشطة القضائية إقرار هذا

احلق وضامنه للضحية السيام أمام وسائل اإلعالم
واالتصال من جهة وللجمهور من جهة ثانية ،وهذا
ملا تقتضيه عملية التحقيق من رسية وتكتم ،لذا فإننا

نتناول املقصود باحلق يف احلياة اخلاصة وأمهيته ،ثم
نتناول دور الرشطة القضائية يف محاية احلياة اخلاصة

للضحية.

ً
أوال :املقصود باحلق يف احلياة اخلاصة وأمهيته

نتناول حتت هذا العنوان ماهية احلق يف احلياة

اخلاصة ثم أمهية هذا احلق.

 -1ماهية احلق يف احلياة اخلاصة :مل يضع املرشع

اجلزائري تعريفا للحياة اخلاصة ،ومل يبني معناها أو

نطاقها ال يف الدستور وال يف الترشيع ،رغم أن دستور

سنة  1996يف املادة  39منه حيمي احلياة اخلاصة
للمواطن ،بل يستخدم كلمة خصوصية ألن الشخص يف

حياته اخلاصة يكون يف حالة اخلصوصية( .)3

( )3لقد نص املرشع الدستوري يف اجلزائر عىل احلق يف
اخلصوصية ،فنص عليه بصورة مبارشة وبصورة غري
مبارشة بطائفة من النصوص نوردها حسب ما ييل :تنص
املادة  32من دستور  1996عىل أنه «احلريات األساسية
وحقوق املواطن مضمونة .وتكون تراثا مشرتكا بني مجيع
اجلزائريني واجلزائريات ،واجبهم أن ينقلوه من جيل
إىل جيل كي حيافظوا عىل سالمته وعدم انتهاك حرمته»،
وتنص املادة  34من ذات الدستور عىل ما ييل« :تضمن
الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان وحيظر أي عنف بدين
أو معنوي أو أي مساس بالكرامة» ،وتنص املادة 35
أيضا عىل أنه« :يعاقب القانون عىل املخالفات املرتكبة ضد
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وبالرجوع إىل الفقه نجده قد اختلف يف إعطاء

تعريف ملفهوم اخلصوصية أو ماهية احلياة اخلاصة مما
= احلقوق واحلريات وعىل كل ما يمس سالمة اإلنسان البدنية
واملعنوية» ،كام تنص املادة  39عىل أنه« :ال جيوز انتهاك
حرمة املواطن اخلاصة وحرمة رشفه وحيميها القانون»،
وتنص املادة  139من ذات الدستور عىل أنه «حتمي السلطة
القضائية املجتمع واحلريات وتضمن للجميع ولكل واحد
املحافظة عىل حقوقهم األساسية».
يتضح من هذه النصوص جمتمعة أن املرشع الدستوري يف
اجلزائر ينص عىل احلق يف اخلصوصية واعتربه من حقوق
اإلنسان ومن ثم كفل محايته بواسطة السلطة القضائية،
غري أن هذا احلق مل يبق ًَ
مبدأ دستوريا فحسب بل أولته
النصوص القانونية التي حولته من جمرد مبدأ دستوري إىل
نصوص قانونية قابلة للتطبيق يف امليدان العميل ،حتمي الفرد
يف خصوصياته محاية قانونية عن طريق التجريم والعقاب،
فنصت املادة  303مكرر من قانون العقوبات عىل أنه
«يعاقب باحلبس من ستة ( )6أشهر إىل ثالث سنوات
وبغرامة من  50000د ج إىل  300000د ج كل من تعمد
املساس بحرمة احلياة اخلاصة لألشخاص بأية تقنية كانت
وذلك -1 :بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكاملات أو أحاديث
خاصة أو رسية بغري إذن صاحبها أو رضاه -2 .بالتقاط أو
تسجيل أو نقل صورة لشخص يف مكان خاص ،بغري إذن
صاحبها أو رضاه .يعاقب عىل الرشوع يف ارتكاب اجلنحة
املشار إليها يف هذه املادة بالعقوبات ذاهتا املقررة للجريمة
التامة .ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة اجلزائية».
فمن خالل هذه املواد املذكورة آنفا نخلص إىل أن فكرة
اخلصوصية بمعناها الواسع فكرة مالزمة حلياة اإلنسان
فلكل إنسان حياته اخلاصة وكلام ارتفعت اجلامعة بأفكارها
املادية واملعنوية سعت إىل توفري أكرب قدر من محاية الفرد
وهو ما يستتبع بالرضورة العمل عىل توفري احلامية
خلصوصية اإلنسان ،ثم أن تطور احلياة املعارصة تطورا
معارصا خطريا أصبحت معه حياة الفرد يف خطر شديد،
فأرسار األفراد أصبحت شبه عادية بحيث أصبح من
املمكن التقاط الصور وتسجيل املكاملات بيرس وسهولة
دون علم املجني عليه.
=
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حدا ببعض منه للعدول عن وضع تعريف للخصوصية،

وأمام صعوبة التوصل إىل حتديد معنى احلق يف

هبذا احلق ،بينام ذهب فريق آخر من الفقه بتعريف هذا

التعريف الذي وضعه معهد القضاء األمريكي والذي

فذهب فريق منه إىل الرتكيز عىل إحدى جوانب املساس
احلق من خالل تعداد أوجه املساس املختلفة به ،وذلك

إلدراج بعض األمور ضمن قائمة القيم التي تعطيها
فكرة احلق يف اخلصوصية أو احلياة اخلاصة (الشهاوي،
 )2000ومرد ذلك هو صعوبة وضع تعريف جامع

مانع ملفهوم احلياة اخلاصة ،وهذا الختالف مضمون
هذه احلياة ،واختالف نطاق اخلصوصية من فرد إىل
آخر كام خيتلف مضمون احلياة اخلاصة من جمتمع آلخر

نتيجة لتغاير القيم األخالقية والتقاليد والثقافة (قايد

أسامة.)1994 ،

وقد عرفها بعض الفقهاء بأهنا «احلق يف احلياة

األرسية والشخصية والداخلية والروحية للشخص

عندما يعيش وراء بابه املغلق» ،وعرفها البعض اآلخر
احلق يف احلياة اخلاصة هو «حق الفرد يف استبعاد اآلخرين

من نطاق حياته اخلاصة ،واحلق يف احرتام ذاتيته الشخصية

اخلاصة أي احلق يف أن يرتك وشأنه» ،وعرفها البعض
اآلخر «بأنه حق الشخص أن حيتفظ بأرسار من املتعذر

عىل العامة معرفتها إال بإرادة صاحب الشأن(»...حممد
الشهاوي2000 ،؛ قايد أسامة.)1994 ،

اخلصوصية قامت العديد من املحاوالت ،وأشهرها
مفاده «أن كل شخص ينتهك بصورة جدية ،وبدون
وجه حق ،حق شخص آخر يف أال تصل أموره وأحواله
إىل علم الغري ،وأال تكون صورته عرضة ألنظار
اجلمهور ،يعترب مسؤوال أمام املعتدي عليه» (ماروك،

.)2003

وقد أخذت بعض املؤمترات الدولية بتعريف

مقارب حيث عرفت احلق يف اخلصوصية بأنه «حق
الشخص يف أن نرتكه يعيش وحده ،يعيش احلياة التي

يرتضيها مع أدنى حد من التدخل يف جانب الغري»
(األهواين.)1978 ،

وهناك اجتاه آخر من التعريفات جاءت به

اجلمعية االستشارية للمجلس االستشاري األورويب

بقوهلا «احلق يف اخلصوصية هو القدرة عىل أن يعيش

اإلنسان حياته كام يريد ،مع أقل حد ممكن من التدخل،

ويعترب من احلياة اخلاصة احلياة العائلية واحلياة داخل

منزل األرسة ،وما يتعلق بسالمة اجلسم والرشف
واالعتبار ،وإعطاء صورة غري صحيحة عن الشخص،

الكشف عن وقائع غري مفيدة ومن شأهنا أن تسبب

ولقد أوضحت جلنة اخلرباء املنبثقة عن املجلس

احلرية واحلرج للشخص ،نرش الصور الفوتوغرافية

الكتابات والدراسات املختلفة عن احلق يف اخلصوصية،

غري املقبولة التي تكون بدون مربر ،واحلامية ضد إساءة

األورويب يف جمال حقوق اإلنسان ،أنه بالرجوع إىل

فقد تبني أنه ال يوجد هناك تعريف عام متفق عليه هلذا
احلق ،سواء عىل مستوى الترشيع أو القضاء ،أو الفقه
وسواء يف املجال الدويل أو املجال املحيل (األهواين،

.)1978

دون إذن الشخص ،واحلامية ضد التجسس والفضولية

استعامل االتصاالت اخلاصة واحلامية ضد الكشف

عن املعلومات اخلاصة الذي يعلمها أحد األشخاص،
وال يستفيد من احلامية القانونية إال األشخاص الذين

سلكوا مسلكا كان من شأنه تشجيع الغري عىل الكشف

جملة جامعة امللك سعود ،م  ،24احلقوق والعلوم السياسية( ،)2الرياض (2012م1433 /هـ)

عن خصوصيات حياته فليس هلم أن يعودوا ويشكوا
من املساس بخصوصيات حياهتم» ( ماروك.)2003 ،
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ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﱪ( ،)5وقال أيضا :ﱫ ﭛ ﭜ

-2أمهية احلق يف احلياة اخلاصة :إن احلق يف

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﱪ( ،)6ومل يرد ذكر عبارات

الدويل( )4والداخيل ،وذلك التصاله بحريات األفراد

االنفراد واخللوة إىل نفسه ومع ذلك فالرشيعة اإلسالمية
وضعت حقوق ًا لإلنسان شملت مجيع األمور املتعلقة

وبذلك جيدد طاقته عىل العطاء ويشعر من خالل احرتام

هام وفعال يف محاية احلق يف اخلصوصية ،حيث قامت

احلياة اخلاصة يعترب من أهم املوضوعات عىل املستوى

وهي مسألة يف غاية األمهية ،فالفرد هو أساس املجتمع

احلق يف احلياة اخلاصة أو اخلصوصية أو حق املرء يف

وال يتأتى له أمنه الشخيص إال باالعرتاف له هبذا احلق

به( .حممد الشهاوي ،)2000،كام أن القضاء يقوم بدور

أرساره بوجوده الذايت ،كام أنه يف خلوته يستطيع مراجعة

املحاكم منذ سنوات طويلة بحامية احلق يف حرمة احلياة

نفسه وحماسبتها (عبداللطيف الفقي.)2001 ،

ومما ال شك فيه أن الرشيعة اإلسالمية قد
اهتمت باإلنسان ورشعت من أجله حقوق ًا عظيمة

وضامنات هامة وضعت أساسا للحفاظ عىل كرامة

األفراد ونص فيها عىل جزاء ملن خيالف تعاليم الدين
ويعتدي عىل حياة املسلمني وغري املسلمني اخلاصة،

فقال تعاىل :ﱫﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
( )4ومتثل ذلك يف النص عىل هذا احلق يف اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة
لسنة  1948يف املادة  12والتي تنص عىل أنه «ال يعرض
أحد لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة وأرسته ومسكنه
أو مراسالته أو احلمالت عىل رشفه وسمعته ولكل
شخص احلق يف محاية القانون من مثل هذا التدخل أو
تلك احلمالت» ،كام نصت االتفاقية األوربية حلامية
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لعام 1950يف املادة
 08بقوهلا «لكل شخص احلق يف احرتام حياته اخلاصة
والعائلية ومسكنه ومراسالته وال جيوز للسلطة العامة
التدخل مبارشة يف هذا احلق إال إذا كان هذا التدخل ينص
عليه القانون ويعد إجراء رضور ًّيا يف جمتمع ديمقراطي
حلامية األمن الوطني أو األمن العام أو الرفاهية االقتصادية
للدولة أو حلامية النظام العام أو ملنع اجلرائم أو حلامية
الصحة أو اآلداب أو حلامية حقوق الغري وحرياهتم».

اخلاصة لألفراد يف معظم دول العامل (حممد الشهاوي،
2000؛ فتحي رسور .)1996 ،ففي فرنسا مث ً
ال
لوحظ أن املجلس الدستوري قد طعن أمامه أكثر من

مرة بأن القانون مل حيرتم احلق يف احلياة اخلاصة إال أنه
مل يصدر قرار ًا رصحيا يؤكد القيمة الدستورية للحق يف
احلياة اخلاصة ،ومع ذلك فقد صدر قرار ضمني يف 12
يناير  1977بعدم دستورية نص خيول ملأموري الضبط
وملساعدهيم دخول السيارات اخلاصة ،باعتباره خمالف ًا
للحق يف احلرية الشخصية (فتحي رسور.)1995 ،

أما يف اجلزائر فقد نص الدستور اجلزائري لسنة

1996يف املادة  39عىل أنه «ال جيوز انتهاك حرمة املواطن
اخلاصة وحرمة رشفه وحيميهام القانون .رسية املراسالت
واالتصاالت اخلاصة بكل أشكاهلا مضمونة»(.)7

وجدير بالذكر أن ينص املرشع اجلزائري يف

قانون العقوبات عىل محاية احلياة اخلاصة للمواطنني
( )5سورة اإلرساء اآلية رقم .70
( )6سورة التني اآلية رقم .4
( )7املادة  39من الدستور اجلزائري لسنة  ،1996الصادر
بتاريخ  08ديسمرب .1996
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مثلام نص عليها املرشع املرصي يف قانون العقوبات

حيكم بمحو التسجيالت املتحصلة عن اجلريمة أو

باحلبس ملدة ال تزيد عىل سنة كل من اعتدى عىل حرمة

ويتعني أ َّ
ال يغيب عىل الذهن أن نطاق احلياة
اخلاصة نطاق شخيص دائ ًام ،فهو يشمل مجيع الوقائع

كنص املادة  309مكرر التي نصت عىل أنه «يعاقب
احلياة اخلاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد األفعال
اآلتية من غري أألحوال املرصح هبا قانون ًا وبغري رضا

إعدامها»(.)9

التي يقرر الشخص أن من مصلحته االحتفاظ هبا

املجني عليه :أ) اسرتق السمع أو سجل أو نقل عن

لنفسه أو لغريه من األشخاص املتصلني به فالقانون

يف مكان خاص أو عن طريق التليفون .ب) التقط أو

مرشوعيتها ،الستهدافه مصالح تفوق يف أمهيتها ما

طريق جهاز من األجهزة أيا كان نوعه حمادثات جرت
نقل بجهاز من األجهزة أيا كان نوعه صورة شخص يف

مكان خاص ...

ويعاقب باحلبس املوظف العام الذي يرتكب

أحد األفعال املبينة هبذه املادة اعتامدا عىل سلطة وظيفته.
وحيكم يف مجيع األحوال بمصادرة األجهزة وغريها

مما يكون قد استخدم يف اجلريمة كام حيكم بمحو
التسجيالت املتحصل عنها أو إعدامها»(.)8

كام نصت املادة  309مكرر «أ» عىل أنه « ُيعاقب

باحلبس كل من أذاع أو سهل أو استقبل ولو يف غري
عالنية تسجي ً
ال أو مستند ًا متحصال عليه بإحدى الطرق

املبينة باملادة السابقة ،أو كان بغري رضا صاحب الشأن،
ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن مخس سنوات كل

من هدد بإفشاء أمر من األمور التي تم التحصل عليها

بإحدى الطرق املشار إليها حلمل شخص عىل القيام

بعمل أو االمتناع عنه.

يعاقب باحلبس املوظف العام الذي يرتكب
أحد األفعال املبينة هبذه املادة اعتامد ًا عىل سلطة وظيفته
وحيكم يف مجيع األحوال بمصادرة األجهزة وغريها

مما يكون قد استخدم يف اجلريمة أو حتصل عنها كام
( )8املادة  309مكرر من قانون العقوبات املرصي .

ُيصبغ محايته عىل أرسار احلياة اخلاصة بغض النظر عن

قد يعود عىل املجتمع من مصلحة جراء كشف بعض
األرسار اخلاصة ،حتى ولو تعلق األمر بمعلومات أو

وقائع غري مرشوعة (عبداللطيف الفقي.)2001 ،
ثاني ًا :دور الرشطة القضائية يف حـامية احلـياة
اخلاصة للضحية

يثور هناك إشكال بصدد محاية هذا احلق يتمثل

يف مدى إمكانية التوفيق بني هذا احلق بني حرية الرأي

والتعبري أو حرية الصحافة والنرش ووسائل اإلعالم

األخرى( ،)10فهذه األخرية ال يمكن أن متارس دون

حدود فيجب أن تكون ممارستها غري منطوية عىل اعتداء
عىل حق دستوري آخر وهو احلق يف احلياة اخلاصة ،وهنا
يربز دور الرشطة القضائية يف محاية هذا احلق لألفراد عامة

ولضحايا اجلريمة منهم بصفة خاصة ،ويستلزم محاية

احلياة اخلاصة للضحية منع أي اعتداء يقع عليها سواء

أكان ذلك االعتداء هيدف إىل حتقيق دعاية جتارية ،أم أي

هدف آخر ،وأظهر جمال النتهاك هذه احلياة اخلاصة هو
جمال اإلعالم ،فتنقل أجهزة اإلعالم تفصيالت القضية

ومالبساهتا ،بل وتضيف إليها وقائع أخرى خمتلفة
( )9املادة  309مكرر (أ) من قانون العقوبات املرصي.
( )10وتثار هذه املشكلة بالنسبة للشخصيات العامة مثل رجال
السياسة والرياضة والفن.
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لتوجد مادة للحديث عنها يومي ًا فيزيد التوزيع ويتحقق

اإلجراءات املتخذة وهذا ما نصت عليه املادة 1/11

وبذلك يقع عىل عاتق رجال الرشطة القضائية

التحري والتحقيق رسية ما مل ينص القانون عىل خالف

اجلرائم التي تقع عىل الضحية  -وذلك لكتامن اخلرب

التحريات عىل وجه حسن ويف هذا اخلصوص نصت

الربح التجاري (عبداللطيف الفقي.)2001 ،

واجب إبعاد هؤالء  -الذين يستغلون جل أنواع
وعدم إذاعته وهذا الواجب جيد مربراته يف حق

املجني عليه يف احلفاظ عىل خصوصياته ويف واجب
الرشطة القضائية يف كتامن األرسار ويف منع اجلريمة
التي يرتكبها اجلاين لدى كشفه هذه األرسار ،وفيام
تقتضيه مصلحة التحقيق التي تستوجب قدر ًا كبري ًا

من ق إ ج التي جاء النص فيها عىل أنه «تكون إجراءات
ذلك دون اإلرضار بحقوق الدفاع» ،وضامنا الستمرار
نفس املادة يف فقرهتا الثانية عىل أنه «كل شخص يساهم

يف هذه اإلجراءات ملزم بكتامن الرس املهني بالرشوط
املبينة يف قانون العقوبات وحتت طائلة العقوبات

املنصوص عليها فيه».

فمن خالل هذا النص نجد أن عنرص اإللزام

من الرسية والتكتم (عبداللطيف الفقي،)2001 ،
بل إن هناك من يقرتح جعل اسم املجني عليه رسي ًا،

أن عنارص الضبطية القضائية حفاظا عىل سالمة

حتى يف نظر الدعوى اجلنائية اخلاصة به جيب أن

باحلفاظ بشكل رسي عىل مجيع ما وصل إليهم من

الدعوى يف مجيع مراحلها ولو بعد صدور احلكم

فإذا قام رجل الرشطة القضائية بإفشاء رسية

وعىل هذا األساس نتناول يف هذا العنرص دور

هو خمتص بالبحث والتحقيق االبتدائي فيها سواء

وإبعاد الصحافة وغريها من وسائل اإلعالم ،بل

الوارد يف مفهوم هذا النص عىل معنى اإلجبار باعتبار
اإلجراءات والسري احلسن للتحقيق االبتدائي ملزمون

تكون يف جلسة رسية مع املحافظة عىل رسية أوراق

معلومات (بن بلقاسم.)2006 ،

البات فيها(.)11

معلومات كانت قد وصلت إىل علمه بخصوص جريمة

الرشطة القضائية ورجال اإلعالم يف احلفاظ عىل رسية

التحقيق وذلك كام ييل:

 -1دور الرشطة القضائية يف احلفاظ عىل رسية

التحقيق :يقع عىل عاتق ضباط الرشطة القضائية كتامن

رسية التحقيق االبتدائي

()12

«مرحلة التحري» ومجيع

( )11وهذا حتى ال تنكشف هوية الضحايا لكل من يتصل هبذه
امللفات دون أن يكون من حقه االطالع عليها خاصة بالنسبة
للجرائم التي تقع يف نطاق العائلة أو تتصل بالعرض ،بل
إن رجال الرشطة مطالبني بااللتزام بكتم األرسار حتى يف
أروقة الرشطة أو بني الرشطة واجلهات األخرى.
( )12جتدر اإلشارة إىل أن املرشع اجلزائري عرب عن مهمة الرشطة
القضائية التي هي بحسب األصل :القيام بالتحريات =

بحكم الوظيفة أو القانون فإن هذه املعلومات تعترب
جزءا من إجراءات التحقيق االبتدائي حتى ولو مل يكن

قد بدأ فيها هذا األخري بعد ،حيث يكون ملزما بكتامن
=

واالستدالل بعبارة التحقيق االبتدائي ،وهذا ما أكدته املادتني
 17و  63من قانون اإلجراءات اجلزائية ،فنصت األوىل عىل
أنه «يبارش ضباط الرشطة القضائية السلطات املوضحة يف
املادتني  12و 13ويتلقون الشكاوى والبالغات ويقومون
بجمع االستدالالت وإجراء التحقيقات االبتدائية» ،بينام
نصت الثانية عىل أن «يقوم ضباط الرشطة القضائية ،وحتت
رقابتهم أعوان الرشطة القضائية ،بالتحقيقات االبتدائية
بمجرد وقوع اجلريمة إما بناء عىل تعليامت وكيل اجلمهورية
وإما من تلقاء أنفسهم».
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رسيتها بمقتىض املادة السالفة الذكر ،وبذلك فإن رسية

معلومات تتعلق بوثائق رسية دون إذن أو رضا أصحاهبا

طابعها ونوعها من أعامل البحث واالستجواب واملعاينة

من ساهم يف هذه اإلجراءات بسبب وظيفته كضباط

التحقيق االبتدائي تنطبق عىل مجيع إجراءاته كيفام كان
والتفتيش التي تقوم به الرشطة القضائية يف إطار الكشف

عن اجلريمة ومجع االستدالالت ،وكذلك إجراءات

إعادة متثيل اجلريمة ،فهذه األعامل كلها تتصف بطابع
الرسية ليس فقط بالنسبة للغري فحسب بل تشمل أيضا
أطراف الدعوى املعنيني بالتحقيق أنفسهم سواء أكانوا

ضحايا أو متهمني.

فإن الفقرة  2من املادة  11من ق إ ج ال تنرصف إال عىل
الرشطة القضائية (بن بلقاسم.)2006 ،

كام قرر املرشع أيضا عقوبات تأديبية عىل ضباط

الرشطة القضائية الذين يقومون بإفشاء الرس املهني أو
رسية التحقيق االبتدائي ،وهذا نتيجة التهاون أو عدم

االنتباه واحليطة واحلذر ،ومن ثم فهم خيضعون لنظام

تأديبي مزدوج ،األول إداري توقعه عليهم إدارهتم يف إطار

فإذا كانت املادة السابقة الذكر تقرر رسية

القانون الوظيفي عن طريق املجالس التأديبية ،والثاين

اإلخالل بحقوق الدفاع  -واملقصود هنا حقوق اجلاين -

يؤثر عليه باعتبار أن كل واحد خيضع لنظام قانوين خمتلف

اإلجراءات أثناء التحري والتحقيق االبتدائي دون

قضائي توقعه غرفة االهتام ،وكل منهام ال يوقف اآلخر وال

سواء أثناء تفتيش مسكنه أو مراسالته أو شخصه أو

من حيث الشكل واملوضوع واهلدف (جروه.)2006 ،

بمحاميه بكل حرية وكذا االتصال بأهله و طلب تعيني

التحقيق :لقد نصت املادة  2و 3من قانون اإلعالم

سواء إذا كان حمبوسا بحيث جييز له القانون أن يتصل
طبيب لفحصه  ...فمن باب أوىل أن تراعي الضبطية

القضائية كتامن رس التحقيق بالنسبة للضحية ال سيام يف
حالة الدخول إىل منزهلا للبحث عن األدلة واملراسالت

اخلاصة هبا ،وعورة الضحية يف حالة االعتداء عىل
جسدها وكذلك حياهتا اخلاصة وحياة أرسهتا.

 -2دور رجال اإلعالم يف احلفاظ عىل رسية

رقم  07/90املؤرخ يف  03إبريل  1990عىل أن

اإلعالم حق أسايس جلميع املواطنني يامرس بكل حرية

ضمن نطاق القيم وأخالقيات املهنة وحدود القانون،

ويف هذا اإلطار يمكن التصور إىل أي مدى تصل فيه

حرية الصحافة يف جمال اإلعالم ونرش األخبار من

وبذلك فاملرشع قرر محاية جزائية لرسية التحقيق

جهة واحلفاظ عىل رسية التحقيق االبتدائي من جهة

املواد  11و  46و  85من ق إ ج ،وكذلك املادة 301

لكن مهام يكن املربر فال يمكن أن خترج حرية

االبتدائي وذلك من خالل النص رصاحة عىل ذلك يف

من قانون العقوبات( ،)13وإذا كان من املتفق عليه أن

املادتني  45و  85تنرصفان لألشخاص الذين أفشوا
( )13لقد نصت املادة  2/11من قانون اإلجراءات اجلزائية
اجلزائري عىل أنه «وكل شخص يساهم يف هذه اإلجراءات
ملزم بكتامن الرس املهني بالرشوط املبينة يف قانون العقوبات
وحتت طائلة العقوبات املنصوص عليها فيها».

أخرى.

الصحافة عن املبدأ العام الذي حتدد نطاقه املادة 11
من ق إ ج ،ومن ثم وبمفهوم النص السالف الذكر
فإن أسباب املنع تبقى قائمة فيه ما مل ينص القانون عىل
خالف ذلك ،أي احلاالت التي يبيح فيها القانون إفشاء

رسية التحقيق االبتدائي لدواعي األمن العام أو لصالح

الدعوى العمومية.
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هذه املرحلة تساهم يف إثبات مجيع احلقوق للضحية ال

السالف الذكر قد ألزم بالرس املهني مدير نرشة الدورية

سيام أمام القضاء اجلزائي.

جزائية يف هذا املجال نذكر من بينها املادتني 89

يناير  1991جييز للرشطة القضائية عند الرضورة إفشاء

وذلك يف املادة  39و  37منه( ،)14وقرر عقوبات

و 90من القانون السالف الذكر ،فاملادة  89تعاقب

باحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من 5.000
أخبارا أو وثائق متس برسية
إىل 50.000دج من ينرش
ً

غري أن هناك منشورا وزاريا صادرا بتاريخ 14

بعض املعلومات بواسطة الصحف قصد السري احلسن

للبحث والتحري كنرش األوصاف والصور املتعلقة

باألشخاص الذين جيري البحث عنهم أو نرش نداءات

التحقيق االبتدائي والبحث األوليني يف اجلنايات ،يف

موجهة إىل شهود احتامليني أو نرش صور وأسامء

سنة وبغرامة من  5.000إىل  100.000دج كل من

االبتدائي كام حث هذا املنشور رؤساء املجالس

حني أن املادة  90تعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل

الضحايا إذا اقتضت الرضورة ذلك لصالح التحقيق

ينرش أو يذيع بأية وسيلة صورا أو رسوما أو بيانات

القضائية إنشاء مصلحة صحافية عىل مستوى كل نيابة

أو بعضها املنصوص عليه يف املواد من  255إىل 263

هتم اجلمهور وإبالغها برسعة لكل من هو أهل لتلقيها

توضيحية أخرى حتكي كل ظروف اجلنايات أو اجلنح
ومن املواد  333إىل  242من قانون العقوبات.

عامة ينشطها قاض ويكون هدفها مجع املعلومات التي
من وسائل اإلعالم ألن السلطة القضائية ستجد يف

بالتمعن الدقيق يف هذه املواد نجد أن املرشع

الشفافية ما تربز هبا مصداقيتها وتستجيب ملا يرجوه

األوليني نظرا ألمهية هذه املرحلة سواء بالنسبة لضباط

فاملرشع لألسباب السابق ذكرها خول يف املادة

أقر محاية خاصة لرسية التحقيق االبتدائي والبحث
الرشطة القضائية القائمني عىل مجع األدلة أو عىل رجال
اإلعالم ،فإذا كانت هذه املواد حتافظ عىل أرسار اجلريمة

فإهنا حتافظ كذلك عىل أرسار ضحية اجلريمة إال أنه
جيب عىل املرشع التدخل بنصوص واضحة وخاصة
حتمي أرسار ضحية اجلريمة منذ وقوع االعتداء عليها
متى كان ذلك رضوريا ويف صاحلها ال سيام يف مرحلة

مجع األدلة والتحري عن اجلريمة واملجرم ،ذلك أن
( )14نصت املادة  1/39من قانون  07/90املتعلق باإلعالم
واملؤرخ يف  03أفريل  1990والذي جاء النص فيه عىل أن
«مدير النرشة الدورية ملزم بالرس املهني» كام نصت املادة
 37من نفس القانون عىل أن «الرس املهني حق للصحفيني
اخلاضعني ألحكام هذا القانون وواجب عليهم .»...

املواطنون منها.

 17من ق إ ج لضباط الرشطة القضائية أن يطلبوا من
أي عنوان أو لسان أو سند إعالمي نرش إشعارات أو

صور ختص أشخاصا جيري البحث عنهم أو متابعتهم
الرتكاهبم جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو ختريبية

وذلك بناء عىل رخصة من النائب لدى املجلس
القضائي املختص إقليميا.

ومع ذلك ينبغي عدم االكتفاء بام جاءت به

نصوص قانون اإلعالم وقانون اإلجراءات اجلزائية

لتحديد مفهوم رسية التحقيق االبتدائي بل جيب أن
يتعدى حدود ذلك إىل املبادئ العامة التي نادى هبا

املؤمتر العاملي للقانون اجلنائي املنعقد يف أثينا سنة
 1957والذي متخضت عنه مجلة من التوصيات يمكن
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اعتبارها مبادئ أساسية يف حتديد العالقة بني الصحافة

أهم أطراف الرابطة اإلجرائية اجلزائية عىل أساس أنه

 -يمنع نرش وقائع االهتام واإلجراءات املتخذة

األدلة وتقديمها إلدانة املتهم وعقابه باعتباره صاحب

والسينام أو اخلطب والوسائل األخرى ،لكن ال يرسي هذا

وهو أشد املترضرين منها ،ذلك أنه ليس من العدل

ورسية التحقيق ومنها عىل اخلصوص ما ييل:

بشأهنا وذلك بكل الوسائل يف الصحف أو الكتب واإلذاعة

عنرص فعال يف الدعوى اجلزائية له مصلحة يف مجع
احلق الذي انتهكته أو هددته اجلريمة بفعلها مبارشة

املنع عىل املعلومات املستقاة يف عني املكان عىل مسمع

أن ينال اجلناة يف أجهزة العدالة اجلنائية رعاية تفوق

 -يمنع نرش هوية األشخاص القائمني

السياسة اجلنائية أوضاع الضحايا ،دون حماولة جادة

املدعي املدين ،لكن ال يرسي هذا املنع عىل املعلومات أو

حصوهلم عىل حقوقهم ،فقد محل ذلك العاملني يف

ومرأى من املحققني أو قبل بداية إجراءات التحقيق.

بالتحقيقات اجلنائية ووقائع الدعوى التي يقيمها
التحقيقات التي تدار يف جلسة علنية دون التعليق عليها

بام قد يؤدي إىل املساس بسمعة األشخاص ،وينطبق
نفس املبدأ أيضا بالنسبة للتصوير الذي ال جيوز إال

برتخيص خاص من رئيس املحكمة (جروه.)2006 ،
اخلامتة

بصورة بالغة حقوق ضحايا اجلريمة وأن تتجاهل
لتقديم املساعدة إليهم والدفاع عن مصاحلهم وتيسري
حقل السياسة اجلنائية عىل رفع الصوت عاليا للمناداة
بوجوب إنصاف ضحايا اجلريمة ومحايتهم يف تعاملهم

مع أجهزة العدالة اجلزائية حتى ال يضاروا مرتني :
مرة يف حتملهم آلثار االعتداء عليهم ومرة أخرى يف

تعاملهم مع أجهزة العدالة.

لذا فقد استقرت اآلراء الفقهية والقانونية عىل

تنال كل جريمة من توازن املجتمع بخرقها

رضورة إعطاء األولوية واألمهية للضحية ال سيام من

اهنيار للهيكل الذي وضعته لتوفري قيم للحياة ،ويف

ما متلكه من أجهزة ،فال بد أن تكون هي أول من يفتح

للقواعد املتعلقة بالنظام العام للدولة وينتج عن ذلك
نفس الوقت تنال اجلريمة من مصالح خاصة بشخص

ذايت فتلحق به رضرا مبارشا أو غري مبارش ،وباعتبار أن
اجلريمة من نتائج احلياة البرشية فهي مالزمة لإلنسان

منذ نزول آدم عليه السالم إىل األرض ،غري أن البحث
انصب منذ أقدم العصور عىل مدى إمكانية التضييق

يف نطاقها وجعل رضرها حمدو ًدا بقدر اإلمكان سواء

للمجتمع أو للفرد.

واحلقيقة هي أن للجريمة ضحيتني مها املجتمع

والفرد ،والقانون اجلنائي هيدف إىل محايتهام معا ،لذلك

كان من الواجب االهتامم بضحية اجلريمة الذي يعترب

جانب الدولة بوصفها ويل من ال ويل له وهذا من خالل
األبواب أمام ضحية اجلريمة لتلجأ إليها لتمكنها من جرب
ما أصاهبا من أرضار بإجراءات تتسم بالسهولة والوضوح.
وعليه فإن دراستنا ملوضوع محاية حقوق

الضحية أمام الرشطة القضائية مكننا من الوصول إىل

بعض النتائج واملالحظات التي استدعت تقديم بعض
االقرتاحات والتوصيات نجملها يف ما ييل:
أو ً
ال :إن من أهم حقوق الضحية أمام الضبطية

القضائية هو حسن استقباهلا ومعاملتها خاصة إذا قامت
الضحية بتقديم الشكوى أمام الضبطية القضائية فيجب

أن يكون ذلك دون عوائق إجرائية أو تكلفة مادية.
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ثاني ًا :جيب عىل الرشطة القضائية أن تعمل عىل

رهيب يف النفس خاصة وأن مهمة الدفاع ليست باملهمة

بكل حرية عن وقائع اجلريمة مهام كانت درجة خطورة

بتبصري املواطنني بكل أساليب ارتكاب اجلرائم بجميع

محاية الضحية من بطش اجلناة سواء أثناء االعتداء أو بعده.
ثالث ًا :جيب أن يمنح للضحية الفرصة للتعبري

هذه األخرية ،ذلك أن معظم الترشيعات ومنها الترشيع

اجلزائري متيل إىل التدخل حلامية الضحية من اجلرائم

التي تثري ردود فعل سياسية كجرائم اإلرهاب دون
اجلرائم العادية.
رابع ًا :لقد تم التأكيد عىل الدور املنوط بالرشطة

القضائية واملتعلق بحامية شهود الضحية وذلك
من خالل منع مجيع املؤثرات التي قد يتعرضون هلا

واحليلولة دون وقوع اإلكراه عليهم ومنع اتصاهلم

السهلة السيام يف اجلرائم اخلطرية.
تاسع ًا :جيب عىل الرشطة القضائية أن تقوم

أنواعها كجرائم النصب واالحتيال والرسقة وهذا

عرب لقاءات الرشطة القضائية باملواطنني بصفة دورية
لتوعيتهم بمخاطر اجلريمة وباألسباب التي تؤدي

لوقوعهم ضحايا للجريمة سواء عن طريق وسائل
اإلعالم أو اللقاءات املبارشة باملواطنني.
عارش ًا :ويستحسن أن تنشئ الدولة مكاتب
خاصة يف نطاق أجهزة العدالة ملساعدة وإرشاد
املواطنني هبدف حثهم عىل الوقاية من اجلريمة وخماطرها
وأساليب ارتكاهبا وبوسائل محاية أنفسهم وأعراضهم

باجلاين حتى ال يؤثر عليهم.
خامس ًا :إن حسن معاملة شهود الضحية من

وممتلكاهتم.

احلقيقة السيام إذا كان هو الشاهد الوحيد عىل ارتكاب

عدة مواقع عىل اإلنرتنت مع إصدار بعض املجالت

قبل الضبطية القضائية يكتيس أمهية بالغة يف إظهار
اجلريمة ،وذلك من خالل حسن استقباله وإعطائه

حادي عرش :يفضل أن تكون للضبطية القضائية

الدورية التي من شأهنا أن تسهم ولو بشكل يسري

يف تبصري املواطنني بام عليهم من واجبات والقيام

االهتامم الالزم به.
سادس ًا :جيب إبالغ الضحية بوقوع اجلريمة

باالحتياطات الالزمة من أجل جتنب الوقوع كضحية

الكايف لتحضري مطالبه ،لكي يتمكن من الدفاع عنها،

ثاين عرش :جيب عىل الدولة إنشاء مراكز

وباألرضار التي نتجت عنها ،وذلك إلعطائه الوقت

جلرائم يف املستقبل.

هتتم بمساعدة ضحايا اجلريمة تشرتك يف متويلها

واملطالبة بام حلق به من رضر.
سابع ًا :لقد أغفل املرشع النص عىل دعوة ضحية

وزارات العدل والداخلية والصحة والعمل والضامن

سواء يف حالة التلبس أو يف احلالة العادية مما يعرض

املادية العاجلة لضحية اجلريمة وألرسته ،وتقديم

اجلريمة عند إجراء التحريات السيام سامع املشكو منه

االجتامعي ،وتكون مهمة هذه املراكز تقديم املساعدات
اخلدمات الطبية والنفسية العاجلة للضحايا وإيواء

حقوق هذا األخري لالنتهاك أو إلغفال بعضها.
ثامن ًا :إن املرشع قد أغفل النص عىل استعانة

بعض فئات الضحايا املعرضة خلطر تكرار االعتداء

أمهيته البالغة ذلك أن الوقوف أمام الرشطة له طابع

األحداث الذين وقعوا ضحية اعتداء عليهم.

الضحية بمحام أمام الضبطية القضائية بالرغم من

عليها كالزوجات املساء معاملتهن من أزواجهن أو
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ثالث عرش :رضورة قيام الدولة بالعمل عىل
تنمية قدرات أجهزة العدالة اجلزائية بام فيها مرفق
الرشطة القضائية واملؤسسات االجتامعية املساعدة
هلا بصورة متكن هذه األجهزة من مواجهة الظاهرة
اإلجرامية وتطورها.
رابع عرش :لقيام الرشطة القضائية بالدور املنوط
هبا جيب إعطاؤها األولوية لتدريب العاملني هبا من
خالل عقد دورات تكوينية لتعريفهم بمتطلبات املهام
املوكولة إليهم.
خامس عرش :جيب اختيار العاملني يف جهاز
الرشطة القضائية وفق معايري موضوعية مع األخذ
بأسلوب التخصص حتى تتم محاية ضحية اجلريمة عىل
الوجه املأمول.
سادس عرش :من الرضوري أن ينص املرشع يف
قانون العقوبات عىل محاية احلياة اخلاصة للضحية وذلك
حفاظا عىل خصوصياته وذلك يف مرحلة التحريات.
سابع عرش :جيب عىل الرشطة القضائية أن ترسع
للمحافظة عىل مرسح اجلريمة ألمهيته يف الكشف عن
حقيقة اجلريمة ومرتكبها ،وأن ترسع يف ضبط اجلاين
حتى ال يفلت بجرمه.
ثامن عرش :رضورة قيام الدولة بإنشاء مجعيات
ملساعدة ضحايا اجلريمة و بتيسري إجراءات قيام األفراد
بإنشاء مثل هذه اجلمعيات مع تقديم املساعدة الالزمة
هلا لتقوم بدورها يف مساعدة ضحايا اجلريمة خالل كافة
مراحل الدعوى اجلزائية.

قائمة املراجع

أوال :باللغـة العربية
أ) الكتب
اإلزمازي عبد اهلل ،السعيد حممد .انقضاء اخلصومة بغري

حكم .اإلسكندرية :املكتب اجلامعي احلديث،
.2007
األهواين ،حسام الدين .احلق يف احرتام احلياة اخلاصة.
القاهرة :دار النهضة العربية.1978 ،
بارش ،سليامن .رشح قانون اإلجراءات اجلزائية
اجلزائري .باتنة :دار الشهاب للطباعة والنرش
والتوزيع.1986 ،
جديدي ،معراج .الوجيز يف اإلجراءات اجلزائية .اجلزائر:
د.ن.2000 ،
جروه عيل .املوسوعة يف اإلجراءات اجلزائية .اجلزائر:
د.ن ،2006 ،ج.2
حامد الطنطاوي ،إبراهيم .التحقيق اجلنائي من الناحتني
النظرية والعلمية .القاهرة :دار النهضة العربية،
.2000-1999
حشمويش ،عادل .ضامنات حقوق اخلصوم خالل
مراحل ما قبل املحاكمة اجلزائية .لبنان :منشورات
زين احلقوقية.2006 ،
خرايش ،عادل عبد العال .ضوابط التحري واالستدالل
عن اجلرائم يف الفقه اإلسالمي والقانون
الوضعي .اإلسكندرية :الدار اجلامعية اجلديدة
للنرش.2006 ،
الدغيدي ،مصطفى حممد .التحريات واإلثبات اجلنائي .
مرص :رشكة ناس للطباعة.2004 ،
رمضان ،مدحت .الوجيز يف رشح قانون اإلجراءات
االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
القاهرة :دار النهضة العربية.2001-2000 ،
سعيد نمور حممد .أصول اإلجراءات اجلزائية .األردن:
دار الثقافة للنرش والتوزيع.2005 ،
الشلقاين ،أمحد شوقي .مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف
الترشيع اجلزائري .اجلزائر :ديوان املطبوعات
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اجلامعية ،اجلزائر ،1998 ،ج.2
الشهاوي حممد حممد .احلامية احلنائية حلرمة احلياة
اخلاصة يف مواجهة الصحافة .القاهرة :دار
النهضة العربية.2000 ،
العادىل ،حممود صالح .استجواب الشهود يف املسائل
اجلنائية دراسة مقارنة يف القانون الوضعي والفقه
اإلسالمي .اإلسكندرية :دار الفكر العريب.2005 ،
عصام زكرياء ،عبد العزيز .حقوق اإلنسان يف الضبط
القضائي .القاهرة :دار النهضة العربية.2001 ،
العوجي ،مصطفى .حقوق اإلنسان يف الدعوى
اجلزائية .بريوت :مكتبة احللبي احلقوقية.1989 ،
عياد احللبي ،حممد عيل سامل .الوسيط يف رشح قانون
أصول املحاكامت اجلزائية .األردن :مكتبة دار
الثقافة للنرش والتوزيع.1996 ،
الغزايل ،حممد .حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم
وإعالن األمم املتحدة .ط ،3د.م:د.ن.1984 ،
فتحي رسور ،أمحد .احلامية الدستورية للحقوق
واحلريات .ط .2القاهرة :دار الرشوق .2000
فتحي رسور ،أمحد .الرشعية الدستورية وحقوق
اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية .القاهرة :دار
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Abstract. The study aims to know the new trend which aims to pay attention to the rights of victim of crime during
the investigation stage ,however despite , the spread of knowledge the victim since the end of the first half and
the beginning of the second half of the twentieth century, But most legislation including the Arab and Algerian
legislation has neglected his rights in the process of investigation compared with what has been granted to the public
prosecutor and the accused.
One result has been reached, that the criminal jurisprudence is moving towards dedicating the rights of the
victim during the investigation stage .by giving priority and importance to the victim of crime by the state through
the judiciary police as the guardian of the crown to him, the study also found the need to redress the victim and
protect him in his dealings with the judiciary police and return to the later without any procedural obstacles, through
a well-received and treated, as well as for maintaining the feature of the true crime and seeking justice for their
achievement and to ensure the victims right to defend its interests targeted by the crime, in particular the claim in
early coming stages of public action.
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(قدم للنرش يف 1432/4/1هـ؛ وقبل للنرش يف 1432/11/27هـ)
ملخص البحث .حتظى حرمة احلياة اخلاصة باهتامم بالغ يف الترشيع والفقه املقارن احلديث ،التصاهلا بحريات
األفراد ،فهي من أقدس حقوق اإلنسان ،لكن الترشيعات املقارنة ختلت عن إعطاء تعريف هلا رغم أن هلا
وجو ًدا الفتًا يف النصوص الدستورية والقوانني الداخليـة ،من خالل التزام الدولة بكفالة احلريات الفردية
وحرمة املنازل وجتريم اعرتاض املراسالت واملحادثات التليفونية وإفشاء األرسار وغريها من احلريات
الشخصية.
وقد تعرض احلق يف احلياة اخلاصة يف اآلونة األخرية النتهاكات كثرية ومتنوعة من طرف الغري،
سواء متثل هذا الغري يف األفراد أو األجهزة ،وكان لتطور وسائل اإلعالم واالتصال األثر البالغ يف جتسيد هذه
اخلروقات ،لذا كان لزاما عىل الترشيعات توسيع دائرة احلامية وتشديدها من خالل نصوص جنائية صارمة.
وقد تضمن هذا املقال مفهوم احلق يف احلياة اخلاصة ،وطبيعته القانونية ،وجماالته يف التطبيقات
القضائية والترشيع املقارن ،ثم صور احلامية اجلزائية املقررة يف الترشيع الفرنيس واملرصي واجلزائري.

تقديم وطرح اإلشكالية

ُيمثل احلق يف احلياة اخلاصة جانبا هاما من حياة
اإلنسان ،ولقد شغل هذا احلق الباحثني والفقهاء وعلامء

القانون واالجتامع الذين حاولوا جاهدين وضع احلدود
الفاصلة ملا يعد ضمن نطاق احلق يف احلياة اخلاصة وما

خيرج عنها.
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وكان للتقدم العلمي اهلائل يف جمال أجهزة

التقاط الصور ونقلها ،والتسمع والتسجيل أكرب األثر يف

هتديد احلياة اخلاصة ،فأصبح من اليسري غزو خصوصية
اإلنسان ،كام مل يعد احلائط أو بعد املسافة أو إغالق

النافذة عائقا ضد مراقبة الغري واالطالع عىل أموره

اخلاصة.

كام أن أجهزة التصوير احلديثة استطاعت أن

تكتسح الظالم كستار خيفي احلياة اخلاصة عن الغري،
وظهرت أجهزة التصوير عن بعد التي ألغت املسافة

كعائق لالطالع عىل ما يدور من خصوصيات يف مكان
بعيد .ويف جمال التجسس عىل األصوات ظهرت أجهزة

التصنت التلفونية والتصنت عىل ما يدور يف مكان مغلق
عن طريق أجهزة توضع يف اخلارج ،أو ترشق يف احلائط

وترسل ما يدور من حمادثات ،بحيث يمكن التقاطها

عن بعد ،وظهرت كذلك أجهزة تسجيل خمتلفة األنواع
وشديدة احلساسية ،ومن ثم أصبح من املستحيل أن

جيزم الشخص أنه بعيد عن الرقابة (حسام الدين،
.)1978

فإىل أي مدى يمكن ضبط حدود احلق يف

احلياة اخلاصة وحتديد جمال محايتها يف الترشيع العقايب

اجلزائري؟

نحاول من خالل هذا املوضوع إعطاء تعريف

للحق يف احلياة اخلاصة وحتديد طبيعته القانونية ثم
نطاق هذا احلق ،وأخريا نعرج إىل احلامية اجلزائية ،مع
االلتفات من حني آلخر إىل الفقه والترشيع املقارن.

ونشري إىل أننا سنعمد إىل املزج يف دراستنا هذه

بني املنهج االستقرائي يف أحد صوره وهو التحليل،
خاصة من خالل مناقشة وحتليل النصوص القانونية

التي أدرجها املرشع اجلزائري ،واملنهج املقارن من

خالل مقارنة الترشيع والقضاء والفقه املقارن مع مقابله
اجلزائري يف مسائل متفرقة.

املطلب األول :مفهوم احلق يف احلياة اخلاصة

نتطرق من خالل مفهوم احلق يف احلياة اخلاصة

إىل إعطاء تعريف هلذا احلق عند الفقه املقارن ،ثم
البحث يف طبيعته املختلف فيها بني قائل بحق امللكية
وقائل بحق الشخصية.

الفرع األول :تعريف احلق يف احلياة اخلاصة

يكاد جيزم الفقه أن الترشيعات املقارنة خالية من

تعريف احلق يف احلياة اخلاصة ،رغم أن محاية هذا احلق

منترشة يف العهود الدولية (عدنان  ،)2005والدساتري
الوطنية ،والقوانني املقارنة (الطروانة)2003 ،
هذه األخرية ال ختتلف بشأن وجوب محاية احلق يف
اخلصوصية لكن االختالف واقع يف تعدد جماالتـه

وتشعبهـا ).(Lolies, 1999

و ُيعرف بعض الفقه احلياة اخلاصة (ابن منظور،
ٍ
معان يمكن
)1()2007؛ بأهنا الرسية وما حتمله من
التعبري عنها بعدة ألفاظ منها العزلة واالنطواء واخللوة

وعدم تدخل اآلخرين وغري ذلك من املرادفات ،وهلذا

كان مفهوم اخلصوصية نسبيا وظل كذلك إىل حد اآلن،
( )1اخلصوصية لغة؛ هي حالة اخلصوص واخلصوص نقيض
العموم ،ويقال خصه باليشء خيصه خصا وخصوصا
وخصوصية ،والفتح أفصح ،وخاصة اليشء ما خيتص
به دون غريه ،أي ينفرد به ،ويقال اختص فالن باألمر
وخصص له ،إذا انفرد وخص غريه واختصه بربه ،ويقال
فالن خيص فالن أي خاص به وله به خصية واخلاصة ما
ختصه لنفسك .لسان العرب البن منظور.
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ألن ما يعد خاصا يف زمان ال يكون كذلك يف زمان

يعترب الشخص مالكا حلياته اخلاصة ،واالجتاه الثاين

كذلك يف مكان آخر (عيل أمحد.)2006 ،

لصفة اإلنسان ،وسوف نعرض لكال الرأيني بيشء من

آخر ،وما يمكن أن يكون خاصا يف مكان قد ال يكون
واستعامل عبارة احلياة اخلاصة أو اخلصوصية

تثري يف الذهن االرتباط بمكان معني أو بمكان خاص،

كام أن اخلصوصية تقرتب من الرس لكنها ال ترادفه،
فالرس يفرتض الكتامن التام ،أما اخلصوصية فقد تتوافر

بالرغم من عدم وجود الرسية (الشامط.)2009 ،

يرى بأن هذا احلق من حقوق الشخصية أو املالزمة

التوضيح.

أو ًال :احلق يف احلياة اخلاصة حق ملكية

يذهب هذا االجتاه إىل أن اإلنسان ُيعترب مالكا

حلياته اخلاصة ،ومن ثم ال جيوز االعتداء عىل حق
ملكيته ،ولقد نشأت هذه الفكرة يف بادئ األمر يف جمال

كام يذهب جانب من الفقه إىل تعريف احلق يف

احلق عىل الصورة ثم انتقلت إىل احلق يف اخلصوصية

أن يظل جمهوال غري معروف عن الناس ،بعيدا عن حب

وهي ملكية تقتيض بالتبعية أن متتد عن طريق االنعكاس

احلياة اخلاصة بأنه «احلق يف اخللوة» فمن حق الشخص
استطالعهم ونظراهتم ،أو القدرة عىل أن يعيش اإلنسان
حياته كام يريد مع أقل حد ممكن من التدخل» (حسام
الدين.)1978 ،

كام يعرف احلق يف احلياة اخلاصة كذلك بأنه

املجال الرسي الذي يملك الفرد بشأنه سلطة استبعاد
أي تدخل من الغري ،وهو حق الشخص يف أن ُيرتك

هادئا أي يستمتع باهلدوء ،أو أنه احلق يف احرتام الذاتية

الشخصية (أسامة عبد اهلل.)1994 ،

(الشهاوي .)2010 ،فاإلنسان يعد مالكا جلسمه،
إىل ملكيته لصورة اجلسم.

وهلذا االجتاه جذور يف أحكام القضاء الفرنيس

الذي مل يشأ خالل القرن املايض أن ُينشئ للحقوق
تقسيامت جديدة ،فعمل عىل إحلاق احلقوق اجلديدة
التي نجمت عن تطور احلياة ومل تكن معروفة من قبل
بحق امللكية باعتباره من أكثر احلقوق املعروفة تقديسا

(الشامط.)2009 ،

وعليه اعترب حق الشخص يف اسمه من قبيل

عىل العموم تبقى كام ذكرنا فكرة احلق يف

حق امللكية ،وأيضا حقه يف جسمه ،وملا كانت صورة

ختتلف من فرد إىل آخر ،وهلذا من األحسن عدم حرصها

جزءا ال يتجزأ منه ،كان طبيعيا أن يؤدي ذلك إىل اعتبار

اخلصوصية نسبية ويصعب حرصها ،فهي فكرة مرنة

يف نطاق معني قد ُيضيق من مفهومها ،ولكن ال بأس من
تعداد صورها ،وتركها تتفاعل وتتغري من وقت آلخر.
الفرع الثاين :طبيعته القانونية

اجلسم اإلنساين ينظر إليها باعتبارها امتدادا طبيعيا له أو

اإلنسان مالكا لصورته (حممد فريد.)1999 ،

وسالمة الكيان البدين وحرمته تستلزم منع

املسـاس به سواء كان املساس إراديا أو غري إرادي،

ينقسم الفقه املقارن يف حتديد الطبيعة القانونية

واإلنسان باعتباره مالكا يستطيع أن يترصف كام يشاء يف

يرى بأن هذا احلق من قبيل حق امللكية ،ومن ثم

له باعتبـاره مالكا أن يمنع تصويـر شكله أو نرش صورته،

للحق يف احلياة اخلاصة بني اجتاهني؛ االجتاه األول

صورته ،فله أن يغري من معاملها أو يشوههـا إذا أراد ،وجيوز
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فالقانون خيول للاملك االستعامل واالستغالل والترصف

وألجل ذلك ُينظر للشخص باعتباره موضوعا

السلطات من يصور شكل غريه وينرش صورته حتى ولو

أخرى أن مميزات صاحب احلق تكون هلا صفة أو طابع

املطلق فيام يملكه ،ومن ثم يعترب من قبيل املساس هبذه
مل يكن مدفوعا بنية سيئة (حسام الدين)1978 ،

.

للحق ،كام أنه يستطيع أن يصبح حائزا له ،أي بعبارة
موضوع احلق شأهنا شأن البضائع ،فاحليـاة اخلاصة

إن أصحاب هذا االجتاه يرون يف حق امللكية

ينظر إليها قانونا باعتبـارها ملكية خاصة للشخص،

وهذا ينرصف باعتقادهم إىل احلق يف احلياة اخلاصة،

قبيل احلقوق املتفرعة من حق امللكية (حسام الدين،

النموذج األمثل الذي خيول لصاحبه مجيع السلطات،

عالوة عىل أن االعتداء عىل احلق يف الصورة خيول
صاحبه طرق باب القضاء دون احلاجة إىل إثبات ما
حلقه من رضر ،استنادا عىل حق املالك عىل ملكه،
وتأييدا لذلك فالقانون اإلنجليزي الذي ال يعرتف

للخصوصية بحق مستقل يلجأ إىل وسائل أخرى من
بينها االعتداء عىل حق امللكية ،إذ يقول األستاذ «ديرك

هيمي» إن احلق يف احلياة اخلاصة هو بمثابة امللكية
اخلاصة لكل فرد مشريا إىل أهنا ملكية جوهرية كاملنزل
وامللبس (عىل أمحد.)2006 ،

واملظاهر املختلفة للشخصية جيب أن تفهم عىل أهنا من

.)1978

ويشري هذا االجتاه بنفس الرأي بالنسبة حلامية

املراسالت ،باعتبار أن حق املرسل إليه عىل الرسالة من

وقت تسلمه للرسالة هو حق ملكية ،فيكون له وحده
حفظ كيانه املادي ،وله عىل مضموهنا حق امللكية األدبية
والفنية ،ويكون املرسل إليه بمقتىض هذا احلق االنتفاع

هبذه الرسائل والترصف فيها إن كان ذلك برشط عدم

املساس بحق اخلصوصية للمرسل وغريه (عيل أمحد،
.)2006

ولقد تم القضاء يف والية «أونتاريو» الكندية

وهناك العديد من األحكام القضائية يف هذا

إذنه ،وأسس هذا القضاء قناعته عىل االعتداء عىل احلق

لتحديد طبيعة حق املرسل إليه والكيفية التي نشأ

بتعويض العب كرة القدم عند استعامل صورته دون
يف امللكية (حسام الدين.)1978 ،

الشأن؛ فقد حكمت حمكمة «تولوز» الفرنسية أنه

بمقتضاها هذا احلق؛ أنه يف حالة تسليم أو إرسال رسالة

كام أخذت بذلك املحاكم الفرنسية يف السنوات

بمعرفة شخص كاتبها تنقل امللكية إىل املرسل إليه ،وإذا

لصورته والستعامهلا بحق ملكية مطلق ،وال يملك غريه

يفرض عليه االلتزام بإتالفها بعد قراءهتا ،فإن امللكية

األخرية؛ بحيث ترى بأن كل شخص يتمتع بالنسبة

الترصف فيها دون موافقته ،ومقتىض ذلك أن لإلنسان
أن يمنع الغري من نرش صورته أو استخدام شكله (حممد
فريد.)2()1999 ،

( )2حكم صادر عن حمكمة «قراص»  GRASSEالفرنسية بتاريخ
 27فيفري  ،1971مشار إليه عند هشام حممد فريد ،املرجع
السابق ،ص .33

كانت الرسالة ال يتطلب من املرسل إليه إعادهتا أو
املادية للمرسل إليه هي دليل وسند ملكيته له ،فضال

عن إرسال رسالة فيها عنوان املرسل عىل الظرف يشري
إىل إرادة كاتبها يف نقل ملكيته إىل املرسل إليه ،وهي

ملكية ال يمكن إبطاهلا (عيل أمحد.)2006 ،

يف تقدير هذا االجتاه؛ يرى بعض الفقهاء أنه يقوم

عىل فكرتني خاطئتني؛ أوهلام ملكية اإلنسان جلسمه،
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والثانية ملكيته لصورته .ففيام يتعلق باألوىل؛ فقد

من حق الشخص أن يمنع الغري من رسم شكله ومن ثم

له عىل جسمه حق ملكية ،ألن االعرتاف لإلنسان بحق

الدين.)1978 ،

أوضح فقهاء الرومان منذ عهد بعيد أن اإلنسان ليس
ملكية عىل جسمه يفيض إىل اخللط بني موضوع احلق
وصاحبه ،إذ يفرتض كل حق عيني وجود صاحب

حق ،وموضوع يامرس عليه هذا احلق ،مستقل ومتميز

بالرضورة عن صاحب احلق ،لذا ال يمكن اعتبـار احلق
عىل اجلسم حق ملكية ،فجسمنا هو نحن أنفسنا ،فيكون
القول بملكية اإلنسان جلسمه متناقضا ،ألنه جيعل
موضوع حق امللكية هو صاحب احلق نفسه وليس شيئا

خارجا عنه ،وجيعل صاحب احلق هو اليشء اململوك
(حممد فريد ،)1999 ،باإلضافة إىل كونـه سيعفي

ينهار احلق يف الصورة بأكمله ويفقد كل فاعليته (حسام
ولقد آثر أصحاب هذا االجتاه إدراج احلق يف

الصورة حتت حق امللكية حتى ال خيلق حقوقا جديدة،

وكان من األجدر به حتليل هذا احلق حتليال سليام من
أجل ابتكار تقسيامت قانونية جديدة يمكن عربها توفري
احلامية القانونية له		.
ثاني ًا :احلق يف احلياة اخلاصة من حقوق الشخصية
اجته بعض من الفقه والقضاء احلديث إىل

اعتبار احلق يف محاية احلياة اخلاصة من قبيل احلقوق
املالزمة لصفة اإلنسان ،وحقوق الشخصية هي

املدعي من إثبات الرضر باعتباره مالكا ،واملالك يمكنه

احلقوق التي يكون موضوعها العنارص املكونة

(آدم عبد البديع.)2000 ،

تنصب عىل مقومات وعنارص الشخصية يف خمتلف

مطالبة الفاعل حتى وإن مل يرتكب املدعى عليه أي خطا

للشخصية (حزبون )3()2005 ،أو هي احلقوق التي

أما الثانية؛ فتتمثل يف ملكية الشخص لصورته،

مظاهرها الطبيعية واملعنوية واالجتامعية (الشهاوي،

التي يرسمها فنان لشخص ال تنتقل ملكيتها لألخري

و املرشع الفرنيس اعرتف رصاحة بأن للشخص

وهذه األخرية تدحضها قاعدة ثابتة مفادها أن الصورة

إال باالتفاق بينه وبني الفنان عىل ذلك ،فضال عىل أن
األخذ هبذا ينطوي عىل اخللط بني حق امللكية الذي

يتمثل موضوعه يف الدعامة املادية التي تظهر عليها
الصورة كلوحة أو فيلم ،وبني حق الشخص يف صورته

الذي يتمثل موضوعه يف يشء مادي ،بل يف التزام يقع
عىل عاتق الكافة بعدم التقاط أو نرش صورة الشخص

بغري رضاه (حممد فريد.)1999 ،

كام أن اعتبار احلق يف اخلصوصية من قبيل

حق امللكية ال يوفر احلامية الكافية له ،فاملك العقار
ال يستطيع أن يمنع الغري من تصوير منزله مثال من

اخلارج ،فلو قلنا إن احلق يف الصورة حق ملكية ملا كان

.)2010

احلق يف احرتام حياته اخلاصة (الشامط،)2009 ،

فاحلامية تقررت للحق وليس للحرية أو للرخصة،
فأساس احلامية القانونية ليس أحكام املسؤولية املدنية،

وإنام وجود حق شخيص يف حرمة احلياة اخلاصة (حسام
الدين.)1978 ،

ومل يقف عند حد اعرتافه هبذا احلق فحسب؛ بل

خصه باحلامية بمجرد االعتداء عليه ،برصف النظر عن
مدى خطورة الرضر باعتبار أن الرضر أمر مفرتض،

ويمكن لصاحب احلق يف حالـة وقوع اعتداء اللجوء
( )3لدراسة مستفيظة حول احلق الشخيص راجع( :حزبون،
.)5002
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إىل القضاء الختاذ اإلجراءات الالزمة لوقفه أو منعه

الفقه إىل ربط فكرة احلقوق اللصيقة بالشخصية بأقرب

احلامية القانونية أكثر فعالية مما لو تركناها لقواعد

تأثر مسبق برضورة ربطهام باحلق العيني(حسام الدين،

دون االلتزام بإثبات عنرص الرضر ،ومن ثم تكون
املسؤولية املدنية التي تثبت بعنارصها الثالثة اخلطأ

والرضر والعالقة السببية.

احلقني فعال إليها ،احلق العيني أو احلق الشخيص دون
.)1978

أما الرأي الذي يرى جعل احلق يف اخلصوصية

فضال عن أن إثبات املسؤولية ال يوفر إال احلامية

يتشابه مع احلق الشخيص ،فينطلق من كون احلق

احلامية الفعلية التي تكون عن طريق الوقاية من االعتداء

التلصص عليها والكشف عنها ،وهلذا فإن للشخص

الالحقة للحق أي بعد االعتداء عليه ،فهو ال يوفر
عىل اخلصوصية ،وهذه األخرية ال تكون إال من خالل
االعرتاف باحلق يف احلياة اخلاصة بوصفه من احلقوق

الشخصية (عيل أمحد.)2006 ،

يف احرتام احلياة اخلاصة حيمي احلياة اخلاصة ضد
احلق يف االعرتاض عىل ذلك.

وكان هناك ميل من القضاء الفرنيس نحو رضورة

إدخال احلقوق الشخصية بام فيها اخلصوصية يف الذمة

ويثور التساؤل عند الفقه عام إذا كان احلق يف

املعنويـة للشخص عىل أساس أن ذمة الشخص تنقسـم

من احلق الشخيص؛ فأما أصحاب الرأي األول فريون

هيدف إىل أن هناك ترابطا يف دائرة احلقوق املالية الداخلة

اخلصوصية يقرتب من احلق العيني أكثر مما يقرتب

إىل ذمة مالية وذمة معنوية ،فإجياد فكرة الذمة املعنوية

أن هذا احلق حُيتج به يف مواجهة الكافـة ،ويلتزم بعدم

يف الذمة املعنوية ،وكام يرى الفقيه «مارتن» أن اجلانب

ال يفرض التـزاما عىل شخص بعينه وإنمـا يفرض عىل

للمؤلف واحلق يف اخلصوصية ،أما اجلانب السلبي

التعرض لصاحبه يف مبارشته له ،فاحلق يف اخلصوصية
الكافة رضورة االمتناع عن املساس به.

ومن جهة أخرى ،يستوجب جمرد املساس باحلق

العيني احلامية القانونية دون حاجة إلثبات عنارص
املسؤولية املدنية ،فمن يعتدا عىل حقه يف امللكية له أن

يدفع االعتداء بإجراءات عديدة ،وهذا ما يتميز به اآلن
احلق يف احلياة اخلاصة ،أي وقف االعتداء برصف النظر

عن الرضر.

اإلجيايب للذمة املعنوية يضم بعض احلقوق كاحلق األديب
فيشمل واجب الورثة يف محاية هذه احلقوق (الشامط،

 ،)2009وتلقى هذا االجتاه معارضة من جانب بعض
الفقهاء ،نظرا ملا يخُ شى أن يؤدي ظهور هذه الذمة
إىل االعتقاد بأن هذه احلقوق تتمتع بنفس خصائص

احلقوق املالية (حسام الدين.)1978 ،

ويف رأينا إن هذا اخلالف حُيسم إىل صالح

شخصية احلياة اخلاصة لإلنسان ،أي بامتداد هذا احلق

يعترب هذا االجتاه تقليدي يف التشبيه بني احلق

إىل احلقوق الشخصية ،فيوجد واجب قانوين عام عىل

أقوى احلقوق ،وإذا أردنا أن نضفي القوة عىل احلق كان

عنها ،فاحلق يف اخلصوصية يشبـه اجلانب اإلجيايب أو

العيني واحلقوق اللصيقة بالشخصية ،فحق امللكية كان

لزاما علينا أن نربطه بوسيلة أو بأخرى بحق امللكية،

ولكن ملا بدأ حق امللكية يتضاءل يف العرص احلديث اجته

عاتق الغري بعدم التدخل يف احليـاة اخلاصة والكشف

احلق يف الذمة املالية من حيث إنه يقابله اجلانب السلبي

يف االلتزام باالمتناع عن عمل ،فاملدين هبذا االلتزام
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ال يستطيع أن يقوم بالكشف عن خصوصيات الغري،

وعليه فالواجب القانوين الذي يقع عىل عاتق اجلميع
يضع قيودا وحدودا بالنسبة حلقوقهم املالية.
ثالث ًا :موقف املرشع اجلزائري
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الفرع األول :األشخاص الذين يتمتعون باحلق يف احلياة
اخلاصة

األصل أن احلامية اجلنائية املقررة حلق اخلصوصية

تشمل كل األشخاص املقيمني عىل إقليم الدولة برصف

مل ينص املرشع اجلزائري يف القانون املدين عن

النظر عن جنسية هؤالء ،والشخص الطبيعي هو مناط

الترشيع الفرنيس ،ومل نجد إال إشارة إىل ضامن احلقوق

حيمي احلياة اخلاصة لإلنسان ككل وليس للمواطن

محاية احلق يف احلياة اخلاصة بشكل مبارش بخالف

املالزمة للشخصية طبقا لنص املادة  47قانون مدين،

وال شك ـ حسب غالبية الفقه  -أن احلق يف اخلصوصية
من احلقوق الشخصية التي يتعني ضامن محاية قانونية هلا

(الشامط.)2009 ،

و نجد يف الدستور اجلزائري يف نص املادة 34

منه «تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان» ويف
املادة « 39ال جيوز انتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة
وحرمة رشفـه وحيميها القانون  ...رسية املراسالت

واالتصاالت اخلاصة بكل أشكاهلا مضمونة».

و يف املقابل جرم املرشع اجلزائري ضمن قانون

العقوبات وفقا آلخر تعديل له سنة  2006رصاحة
االعتداء عىل حرمة احلياة اخلاصة ،وذلك عرب نصوص

املواد  303مكرر و 303مكرر ،1التي سوف يرد

ذكرها الحقا.

املطلب الثاين :نطاق احلق يف احلياة اخلاصة

ونعني بنطاق احلق يف احلياة اخلاصة؛ املجال

الذي يمكن أن يمتد إليه هذا احلق سواء من حيث

األشخاص أو من حيث األفعال ،هلذا سوف نتطرق

من خالل هذا العنرص إىل األشخاص الذين يتمتعون

باحلق يف اخلصوصية يف فرع أول ،وإىل صور هذا احلق
يف فرع ثان.

احلامية التي يقررها القانون للحياة اخلاصة ،فالقانون

فحسب.

وإن مل تكن هناك صعوبة يف محاية القانون للحياة

اخلاصة لإلنسان ،فإن الصعوبة تكمن بالنسبة لألرسة،

وما إذا كان هلذه األخرية احلق يف احلياة اخلاصة أم ال؟
وكذلك بالنسبة للشخص املعنوي ومدى متتعه هبذا

احلق؟ وهو ما سوف نوضحه بيشء من التفصيل.
ً
أوال :مدى متتع األرسة باحلق يف احلياة اخلاصة

يرى بعض الفقه أن احلق يف اخلصوصية ال خيص

حياة الشخص نفسه ،وإنام خيص أرسته أيضا حتى يف

حال حياته (حسام الدين ،)1978 ،ولقد قيض يف
فرنسا بأن تصوير الطفل املريض يف رسيره يف املستشفى
ال ينطوي عىل مساس حلق الطفل فقط يف اخلصوصية،

وإنام من شأنه أن يمس أيضا حق األم يف اخلصوصية،
ومن ثم تقرر منع صدور املجلة التي نرشت فيها الصورة
بناء عىل طلب األم وباسمها الشخيص وليس بصفتها

وصية عىل ابنها القارص (حسام الدين.)4( )1978 ،

من خالل هذا القرار القضائي هل يمكن القول

بأن كشف خصوصيات أحد األفراد من شأنه أن يعترب
اعتداء عىل حق األرسة يف حياهتا اخلاصة ،ثم مدى
انتقال هذا احلق بعد وفاة املعتدى عليه؟

( )4نقض مدين فرنيس صادر يف  12جويلية  ،1966وارد يف
املرجع والصفحة السابقة.
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 -1مدى االعرتاف لألرسة باحلق يف اخلصوصية:

احلياة اخلاصة لألرسة التي تنتمي إليها (عيل أمحد،

أن القضاء الفرنيس يرى أن احلق يف اخلصوصية ال

ومن الواضح أن القضاء الفرنيس ُينبه إىل حقيقة

باإلشارة إىل القرار القضائي السابق اإلشارة إليه يتضح
يتعلق فقط بحامية الشخص نفسه بل يمتد إىل أرسته،

هذه األرسة بوصفها أساس احلياة االجتامعية ُتعد

.)7()2006

هامة مفادها؛ أنه يدخل يف نطاق احلياة اخلاصة للفرد
ما يتعلق بأفراد أرسته ،فاألمور العائلية للشخص تعترب

عنرصا أساسيا يف حياة الفرد ،ومن ثم فإن العالقات

عنرصا من عنارص حياته اخلاصة ،واملساس يصيب

(عيل أمحد  ،)2006أو احلياة اخلاصة للعائلة (حسام

عنارص حياته هو ،ولكن املساس هنا يتعلق بأكثر من

بني الفرد وأرسته تدخل يف نطاق احلياة اخلاصة عموما
الدين.)5()1978 ،

و تأيدت مثل هذه القناعة يف الكثري من قرارات

حمكمة النقض الفرنسية التي قضت بأن االعتداء عىل

احلياة اخلاصة المرأة متزوجة يعد اعتداء عىل حق

الزوج يف حياته اخلاصة (عيل أمحد ،)6()2006 ،وقىض

بأن الكشف عن احلياة العاطفية إلحدى الفتيات ال يعد
اعتداء عىل حياهتا اخلاصة فحسب ،وإنام عىل حرمة

( )5فقد نرشت إحدى املجالت حتقيقا عن حياة أحد املحامني،
وجاء يف التحقيق أن الزوجة احلالية للمحامي كانت
متزوجة من قبل بأحد رجال الرشطة ،وأنه قد فصل من
وظيفته الحرتافه اجلريمة ،وأنه قد قتل يف نزاع دب بينه
وبني زمالئه من املجرمني ،ويالحظ أن الكشف يتعلق
بخصوصيات حياة الزوجة يف فرتة سابقة عىل الزواج،
وهذه املسألة تدخل يف نطاق احلياة اخلاصة للزوجة
وجاز هلا طلب احلامية القانونية ،ولكن الذي حدث أن
الزوج وليس الزوجة هو الذي طلب باسمه التعويض
عن املساس بخصوصيات عائلته ،ويف هذه القضية قضت
حمكمة مرسيليا االبتدائية يف  1975/06/13بأحقية هذا
الزوج يف رفع الدعوى وحكمت له بالتعويض بناء عىل
فكرة احلق يف احلياة اخلاصة للعائلة .أشري إليه عند حسام
الدين كامل األهواين.
( )6نقض مدين فرنيس بتاريخ  26فيفري  1975وارد عند عيل
أمحد عبد الزغبي.

الشخص مبارشة يف حياته اخلاصة ألنه يمس عنرصا من
الشخص ،فهو يتعلق بكشف النقاب عن خصوصياته
من جهة وبأفراد أرسته من جهة أخرى.

وهذا ما دعا بعض الفقه إىل القول بأن املساس

هبذا احلق يكون مبارشا يف احلالتني ،ولكن يف احلالة
الثانية يكون عن طريق االرتداد (حسام الدين،)1978 ،

وإن حق األقارب حق فردي وليس عائيل؛ فالشخص

ال يامرسه باعتباره ممثال لألرسة وإنام باعتباره مساسا قد
أصاب حياته اخلاصة ،واملساس ا ُملرتـد يقصد به أنه جيب
أن يسبقه املساس بحيـاة أحد أفراد األرسة ،وهذا يعني

أنه جيب أن تتحقق كافة رشوط املساس باحلياة اخلاصة

للقريب ،من حيث جيب عدم توافر الرضا ،فإن قبلت
الزوجة نرش خصوصياهتا فإن رشوط املساس باحلياة
اخلاصة للزوج ال تتحقق.

وإن كان لنا رأي آخر من حيث وجوب التأكد

من أن الرضا كان قبل العالقة الزوجية ،أما إن كان
بعد نشوء هذه العالقة فإنه يكون ناقصا وال يكتمل إال
برضا الزوج ،ذلك أن احلياة الزوجية كل متكامل ال

يملك أحد الزوجني الترصف يف أمر قد يرض بالطرف
( )7حكم حمكمة باريس االبتدائية يف  02جوان  1976مشار
إليه عند عيل أمحد عبد الزغبي.
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اآلخر ،أما إذا كان األمر يتعلق باألوالد ،فهذا خيضع

فيها  -كقاعدة عامة  -ألهنا حقوق غري مالية ،وخترج

برضائه وإن كان ناقصا لألهلية فالبد من احلصول عىل

بعدم االستعامل مهام طال الزمن ،وال تكتسب بميض

للقواعد العامة للمسؤولية ،فإن كان الولد بالغا فيعتد
رضا الوالدين معا.

أما ما يتعلق برفع دعوى التعويض فيجوز لكل

فرد يف العائلة أن يامرس دعواه مستقال عن اآلخر ،فإذا
مل ترفع الزوجة مثال دعوى التعويض فإن ذلك ال يمنع

الزوج من رفع دعواه ،ولكن الصعوبة تثور يف حالة

ما إذا قامت الزوجة باملطالبة بالتعويض ،فهل جيوز
للزوج أيضا أن يطالب بالتعويض عن املساس الذي

أصيب به؟

عن دائرة التعامل املايل من حيث املبدأ ،كام ال تسقط
املدة.

وإذا ما انتهينا بالقول إن احلق يف اخلصوصية

من احلقوق الشخصية فهل تنطبق عليه القاعدة املتعلقة

بعدم قابلية هذه احلقوق لالنتقال إىل الورثة؟

لإلجابة عىل هذا السؤال ظهر اجتاهان؛ االجتاه

األول يرى أن احلق يف اخلصوصية ينتهي بوفاة صاحبه

وينشأ حق شخيص لألقارب ،عىل اعتبار أن هذا احلق

من احلقوق اللصيقة بشخصية اإلنسان ،ومن ثم ال

والرأي السليم هو جواز رفع الزوج لدعوى

يقبل االنتقال إىل الورثة ،وإنام ينقيض بموت صاحبه

مرتبط بالرضر ،وما عىل الزوج يف هذه احلالة إال أن

(حسام الدين ،)1978 ،ولكن يكون للورثة إذا ما

ثانية للمطالبة بالتعويض عىل أساس أن التعويض
يثبت الرضر الذي أصابه جراء االعتداء عىل احلق يف

حياته اخلاصة الذي أصاب زوجته فإن عجز عن ذلك
فليس له احلق يف التعويض ،أما إن قدم ما يثبت به دعواه

فله ذلك ،ولكل أفراد العائلة بصفة مستقلة.

إذ تنتهي شخصية هذا األخري من الناحية القانونية

ترضروا من نشـر خصوصيات املتوىف أن يرفعوا دعوى
حلامية رشف واعتبار املورث وليس حلامية خصوصيته،

أي دون االستناد إىل فكرة امتداد شخصية املورث يف

شخص ورثته.

 -2مدى انتقال احلق يف اخلصوصية يف حالة

وكان ظهور هذه الفكرة يف جمال احلق يف الصورة

عىل كونه من احلقوق الشخصية مثله مثل سائر احلقوق

أسبقية االعرتاف بوجود احلق يف الصورة ،وعليه

وفاة صاحبه :يكيف الفقه املقارن احلق يف احلياة اخلاصة
املالزمة لشخصية اإلنسان( ،)8ومن خصائص احلقوق

اللصيقة بالشخصية أهنا حقوق مطلقة حيتج هبا عىل
اجلميع ،وهي حقوق ال تقبل احلجز عليها أو الترصف

( )8لقد أضفى القانون املدين اجلزائري محاية قانونية عىل مجيع
احلقوق املالزمة لشخصية اإلنسان وذلك بنص املادة 47
منه التي جاءت عىل النحو التـايل «كل من وقع عليه اعتداء
يف حق من احلقوق املالزمـة لشخصيته أن يطلب وقف هذا
االعتداء والتعويض عام يكون قد حلقه من رضر».

أسبق منه يف جمال احلق يف احلياة اخلاصة ،عىل أساس
فاعرتاض شخص عىل التقاط صورته دون رضاه

ينقيض بوفاته متاما ،إذ إن اهلدف من هذا احلق هو عدم
التصوير إال بوجود الرضا ،وملا كانت الوفاة تؤدي إىل
هناية الشخص وعدم وجوده فإنه يستحيل تصويره،

ومن ثم ال ُتثار مسألة االنتقال بالوفاة ،فالوفاة عقبة

مادية حتول دون انتقال هذا احلق يف االلتقـاط ،كام

أن احلق يف الصورة حيمي العنرص املادي للشخصيـة
وينقيض بوفاة صاحبها.
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وقد قضت حمكمة النقض الفرنسية يف حكم

وفاته ،فإذا تنازل عن ممارسه هذا احلق فإن الورثة

احلياة اخلاصة ينتهي بوفاة الشخص املعني ،فهو الوحيد

عن معتقدات الشخص املعنوية ،ومن ثم ال خيضع

حديث هلا أن احلق يف رفع دعوى حلامية احلق يف احرتام
الذي يملك هذا احلق ،إال أنه بإمكان الورثة متابعة
الدعوى املرفوعة من طرف املورث ،ألن هذا يدل عىل

رغبته يف محاية حقه ،أما إذا مل يرفع املتوىف الدعوى قبل

وفاته فإن لصاحب احلق تقدير الفائدة املعنوية التي تربر
رفع الدعوى من عدمه (عيل أمحد.)9()2006 ،

يلتزمون بذلك ،ألن العدول أو التنازل يعرب يف احلقيقة

تقدير املورث للتقويم من جانب الورثة ،ومقابل ذلك
إذا كان شخص قد رفع دعوى ضد من اعتدى عىل حقه

يف اخلصوصية فإن عىل الورثة متابعة السري يف الدعوى
ألن املتوىف قدر أن هناك اعتداء عىل خصوصيته ،ومن
ثم يلتزم الورثة هبذا التقدير.

كام أن للمحاكم األمريكية نفس القناعة؛ إذ

فاحلق يف اخلصوصية وإن سلمنا بأنه من احلقوق

ومن ثم ال يستطيع الورثة رفع دعوى حلامية هذا احلق

حق فقط لدى الورثة يف محاية رشف واعتبار العائلة،

تذهب إىل أن احلق يف احلياة اخلاصة ال حيمي إال األحياء،

اللصيقة بالشخصية ،فإنه ال ينتقل إىل الورثة ،وإنام ينشأ

باسم املتوىف بعد وفاته ،كام تسقط الدعوى التي رفعها

وهذا احلق خيتلف عن احلق يف اخلصوصية ،وإن كان

استنادا إال أن الدعاوى الشخصية يف القانون األمريكي

اختالف يف األساس القانوين.
ثاني ًا :مـدى متتع الشخـص املعنـوي باحلـق يف

هذا األخري بعد وفاته ،وتسقط بوفاة املدعى عليه أيضا

تسقط بالوفاة (حسام الدين.)1978 ،

أما االجتاه الثاين؛ فريى إمكانية انتقال هذا احلق

بالوفاة من السلف إىل اخللف ،فهذه احلقوق تستهدف
محاية الكيان املعنوي لإلنسان أثناء حياته ،ولكن تأكيد
هذه احلامية يمكن أن يمتد إىل ما بعد الوفاة ،فالكيان

املعنوي ال يندثر وإنام يستمر بعد الوفاة ،وهو هبذا
خيتلف عن الكيان املادي لإلنسان ،وينقيض بوفاة هذا

الشخص يف االعرتاض عىل التقاط صورته ،فبعد الوفاة
خيتفي اجلسم وال تثور مسألة تصويره ،وذلك بعكس
احلال بالنسبة لنرش الصورة ألن ذلك يتعلق بالكيان
املعنوي لشخصيته (حسام الدين.)1978 ،

ويتضح مما تقدم أن مقتضيات واجب اإلخالص

نحو ذكرى امليت أن يلتزم الورثة بام يراه املورث قبل
( )9نقض مدين فرنيس بتاريخ  1999/12/14وارد عند عيل
أمحد عبد الزغبي ،املرجع السابق ص .162

يؤدي إىل نفس النتيجة وهي املطالبة بالتعويض مع

احلـياة اخلاصة

لقد ظهر اخلالف عند الفقه حول مسألة متتع

الشخص املعنوي باحلق يف اخلصوصية بني مؤيد ومعارض

هلا ،ويعود أصل اخلالف إىل التباين احلاصل من قبل حول
متتع الشخص املعنوي باحلق يف الرشف واالعتبار.

ذلك أن الشخص املعنوي  -حسب بعض

الفقه  -ال يصلح أن يكون جمنيا عليه يف اجلرائم املاسة

بالرشف واالعتبار ،وسند هذا الرأي أن الشخصية
القانونية املعرتف هبا لتلك اجلامعـات متميزة عن

شخصية أعضائها ،ولكـي يتمتع الشخص باحلق يف
الرشف واالعتبار البد له من استقـالل نفيس وجسدي

حتى تكـون له فضائـل ورذائل ،وإرادة وإدراك ،وملا
كانت هذه األمور ال تتوافر للشخص املعنوي فإن

النتيجة املنطقية لذلك هي أن مثل هذا الشخص ال
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يصلح أن يكون جمنيا عليه يف رشفه واعتباره (عبد

أما الرأي الثاين فريى إمكانية متتع الشخص

إال أن الرأي الغالب عند الفقه (عبد الظاهر،

واستنادهم يف ذلك إىل رضورة التفرقة بني احلياة

املعنوية باحلق يف الرشف واالعتبـار ،وهذا مستنتج

أو اإلجراءات املدنية الوقائية ترتبط بألفة احلياة اخلاصة

االعرتاف هلا باحلقوق املتفرعة عن هذه الشخصية،

كلها ،وعليه إذا مل يكن للشخص املعنوي ما يسمى

الظاهر.)2005 ،

 )10()2005يذهب إىل وجوب االعرتاف لألشخاص

من متتعها بالشخصية القانونيـة ،وهو ما ينبني عليه

ومن بينها احلق يف الرشف واالعتبار ،باإلضافة إىل أن
األشخاص املعنوية هلا وظيفة اجتامعية قد تكون أكثر

أمهية من وظيفة أي شخص طبيعي.
إن مثل هذا اخلالف ُطرح من جديد ولكن هذه
املرة بالسؤال حول مدى متتع الشخص املعنوي باحلق يف
اخلصوصية؟ ويذهب الرأي األول إىل عدم االعرتاف

للشخص املعنوي بمثل هذا احلق عىل أساس أن احلق
يف احلياة اخلاصة من احلقوق اللصيقة بالشخصية ،وهذه
احلقوق ال تثبت إال لإلنسان (الشهاوي ،)2010 ،ومن

ثم ال تدخل محاية الشخص املعنوي يف نطاق هذا احلق،
بل يف نطاق احلامية املقررة يف قوانني أخرى مثل قانون

الرشكات التجارية وغريه من القوانني التي تنظم أحكام
الشخصية املعنوية.

وإذا كان للشخص املعنوي حق ما يشبه احلق

يف احلياة اخلاصة وهو ما يسمى باحلياة الداخلية ،فإهنا

حتتاج إىل قواعد حلاميتها ختتلف عن القواعد التي حتكم
احلياة اخلارجية ،فاألرسار الصناعية والتجارية ال

تدخل يف نطاق احلامية القانونية حلق اخلصوصية (عيل
أمحد.)2006 ،

( )10من بينهم األستاذ :أمحد أمني ،حممود مصطفى ،حسن
صادق الرصفاوي ،عمر السعيد رمضان ،فوزية عبد
الستار ،حسني إبراهيم صالح عبيد ،فتوح عبد اهلل الشاديل،
طارق رسور ،ويف الفقه الفرنيس ،مارل وفينو ،لوفاسور.

املعنوي هبذا احلق شأنه يف ذلك شأن الشخص الطبيعي،
اخلاصة وألفة احلياة اخلاصة ،فإذا كانت احلامية اجلنائية

فإن احلامية القانونية بصفة عامة تشمل احلياة اخلاصة
بألفة احلياة اخلاصة ،فاحلامية املدنية حلق اخلصوصية

متتد لتشمل رسية أعامل الشخص املعنوي (عيل أمحد،
.)2006

و املرشع اجلزائري مثله مثل املرشع املرصي ال

يفرق بني احلياة اخلاصة وألفة احلياة اخلاصة ،بل وقع

خطأ خالل الرتمجة من الفرنسية إىل العربية يف نص املادة
 303مكرر من قانون العقوبات حيث ترمجت ألفة
احلياة اخلاصة بحرمة احلياة اخلاصة ،ويوجد اختالف
أكيـد بني املصطلحني كام بني ذلك الفقـه آنفا ،وقد تم
حتديدها برسية املراسالت واملحادثات وتسجيل ونقل

الصور وحفظها واستعامهلا ،وهذا ما جعل الشخص
املعنوي يف اجلزائر ال يتمتع بحياة خاصة يضمن هلا
القانون احلامية القانونية املطلوبة ،أما ما تعلق برسية

أعامل الشخص املعنوي فهي حممية بموجب قانون
العقوبات وقانون امللكية الصناعية ،وهلا شأن خاص
ومتميز عن األشخاص الطبيعية.

الفرع الثاين :صور احلق يف اخلصوصية

من الصعب جدا حتديد صور اخلصوصية حتديدا

دقيقا ،وذلك الختالف احلق فيها من مكان إىل مكان
ومن زمان إىل زمان ،ثم أن اخلصوصية مل تبق ذلك
احلصن احلصني الذي ال يمكن الدخول إليه ،ورغم

ذلك توصل الفقه والقانون املقارن إىل وضع قائمة
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للقيم التي تغطيها هذه الفكرة؛ ووفقا لالجتاه األمريكي
يتحقق املساس باحلياة اخلاصة يف احلاالت التالية:

 -1التجسس عىل احليـاة اخلاصة؛ وذلـك

عن طريـق دخول منزل املجني عليه والتصنت عليه،
وهذا اعتـداء عىل حق الشخص يف العزلة ،ورغبته يف
أن يظل جمهوال ومنعزال ،ويستوي أن يكون التدخل
ماديا مثل اقتحام منزل ،أو غري مادي عن طريق

احلواس كاختالس النظر والتصوير والتسمع عن

طريق األجهزة .وكي يتحقق االعتداء يشرتط أن يكون
الشخص يف مكان يعطيه احلق يف أن خيلو بنفسه (حسام
الدين.)1978 ،

االستعامل ماسا باحلق يف اخلصوصية جيب أال يكون
عرضيا ،مع توافر نية احلصول عىل الربح (عيل أمحد،
.)2006

 -5رسية املحادثات من التصنت عليها أو

تسجيلها أو حفظها أو استعامهلا؛ وإن انتهاكها يعد
مساسا باحلق يف احلياة اخلاصة.

هذا تقريبا جممل ما توصل إليه االجتاه األمريكي،

أما االجتاه الفرنيس فريى أن احلق يف احلياة اخلاصة يتمثل
يف احلاالت اآلتية:

 -1احلياة العاطفية والزوجية والعائلية؛ أي جيب

عدم نرش املغامرات العاطفية لفتاة صغيـرة السن أو

 -2نرش وقائع تعترب من األمور اخلاصة؛ وهي

التاريخ الغرامي ألحد األشخاص ،فاألمور العاطفية

حياته سواء عن طريق الصحافة أو بطريق آخر.

وكذلك ما يتعلق بالعالقـة الزوجية ومدى نجاحهـا أو

تستهدف أساسا محاية الشخص ضد نرش خصوصيات

ويشرتط لقيام هذه اجلريمة اإلعالن العام للجمهور،
ورضورة أن تكون الوقائع املنشورة خاصة بالشخص

كالعالقة الزوجية أو العالقة اجلنسية أو نرش صورة
طفل مشوه (عيل أمحد.)2006 ،

 -3نرش وقائع ُتشوه احلقيقة يف نظر الناس؛ أي

للفتيات بصفة عامة تعتبـر من أدق أمور احلياة اخلاصة،
فشلها وظروف انعقادها.

كذلك يدخل ضمن احلق يف اخلصوصية الذكريات

الشخصية؛ فال جيوز نرشها إال بعد احلصول عىل موافقة
الشخص الذي تتعلق به هذه الذكريات.

 -2الـذمـة املاليـة للشخـص

(Marie-Cécile

تشويه سمعة املجني عليه واإلساءة له أمام اجلمهور،

)2008؛ فإن كان اجلمهور يملك احلق يف اإلعالم إال

ُييسء إىل سمعته أو مكانته العلمية بني أفراد املجتمع،

للشخص أو حجم األعامل ،أو نرش رقم الرضيبة

ذلـك أنه من حق أي شخص أال يتـم تقديمه عىل نحو
مثل أن تستعمل صورة شخص عىل غالف كتاب أو يف

مقـال دون أن تكون أية صلة بيـن الصورة والكتاب،

كأن يستعملها لتمثيل شخص جائع أو حدث جانح.

ولتحقق هذا االعتداء يشرتط أن يكون املساس من شأنه
أن يؤثر يف الشخص العادي (حسام الدين.)1978 ،

 -4االستعامل غري املرشوع السـم أو لصورة

شخص بغرض حتقيق فائـدة مادية ،وكي يكون هذا

أنه يقع واجبا عىل الصحفي عدم ذكر األحوال املالية

املفروضة عىل الشخص ،ألن ذلك يسهل معرفة عنارص
الذمة املالية ،أو الكشف عن مقدار تركة املتوىف أو وصيتـه

التي تتضمن طريقـة توزيع بعض أمواله عىل أقاربه أو

ورثته ،ذلك أن نرش هذه املعلومات املتعلقة بالعمليات
املالية يعترب من قبيل املساس باحلق يف احلياة اخلاصة.

 -3الصورة؛ ذلك أن الشخص يتمتع باحلق

يف الصورة ،وأول من توصل إىل هذا احلق هو القضاء
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الفرنيس منذ منتصف القرن املايض إدراكا منه برضورة

 -7املعتقدات الدينية للشخص؛ فهذه كذلك

والنرش ،وهذا احلق القى تأييدا من الفقه باعتبار أن

ألن االعتقاد الديني يعترب من األمور النفسانية التي

محاية اجلسم اإلنساين وقسامت الشكل ضد التصوير
الشكل أو الصورة ُتعرف اإلنسان كفرد عن غريه (حممد
فريد.)1999 ،

تعترب من املسائل التي تدخل يف نطاق احلياة اخلاصة،
تقوم بني اإلنسان وربه ،ومبدأ حرية العقيدة يف ظل
النظام القانوين الفرنيس جيب أن يشمل عالوة عىل محاية

 -4اآلراء السياسية ورسية التصويت؛ تعترب

الشخص ضد أي ضغط أو إكراه ديني ،رسية العقيدة

للشخص ،ومن ثم ال جيوز الكشف عنها دون موافقة

 -8احلياة احلرفية أو الوظيفية للشخص؛ هناك

كذلك من املسائل التي تدخل يف نطاق احلياة اخلاصة

الشخص ،كام أن نرش صورة شخص يف إعالنات

إحدى األحزاب بصورة ُتثري االعتقاد أنه ينظم إىل هذا
احلزب يعترب من قبيل املساس باخلصوصية.

ومحايتها ضد الفضولية وتطفل الغري.

من يعترب هذه األخرية من أهم عنارص احلياة اخلاصة

بالنسبة للعامل يف مصنعه أو املوظف يف مكتبه ،ومن

ثمة ال جيوز نرش ما يتعلق بسلوكه احلريف.

 -5قضاء أوقات الفراغ؛ فمن حق أي شخص

 -9الكشف عن االسم؛ وذلك إذا كان صاحبه

قىض هذا الشخص عطلته يف مكان عام ،فإنه بالرضورة
يبحث عن اخللوة واهلدوء ما دام أنه ال يوجد بني ُأناس

اسام مستعارا فال جيوز كشف االسم احلقيقي خاصة إذا

كان تقريبا كل من يعرفونه جيهلون اسمه احلقيقي.

السياح وهم يتجولون يف األماكن السياحية يف
لبعض ُ

يف تعداد صور احلق يف اخلصوصية جتدر اإلشارة

أن يقيض عطلته يف مكان ُيزيل عنه التعب ،حتى ولو

ال يرغب يف الكشف عنه ،ذلك أن الشخص إذا اختار

يعرفهم .ولقد قىض يف فرنسا بعدم جواز نرش صور

ومن خالل عرض االجتاه األمريكي والفرنيس

مالبس بسيطة غري عائلية ،بحيث كان جيب عىل النارش
أن يخُ في وجه األشخاص حتى ال ُيمكن التعرف عليهم

إىل أهنا واردة عىل سبيل املثال ،ذلك أن نقاش الفقه

(حسام الدين.)11()1978 ،

 -6الكشف عن حمل اإلقامة ورقم التليفون؛

فيعترب من قبيل املساس باحلق يف اخلصوصية الكشف
عن حمل إقامة فنان وعنوانه واسمه احلقيقي وعنوان

املنزل الذي يقيض فيه عطلته ،واألصل أن بعض

األشخاص خاصة الفنانني ،حيرصون عىل إخفاء هذه

األمور عن الناس ،وجيرم الكشف حتى ولو تم عن
طريق اإلنرتنت (.)Agathe, 2004

( )11صادر عن حمكة السني يف  26فيفري  ،1963وارد عند
حسام الدين كامل األهواين.

وعمل القضاء املقارن هو الذي أوجد هذه احلاالت،
وباإلمكان إجياد حاالت أخرى يف أزمنة أخرى عند
الدول األنجلوسكسونية أو األوروبية وحتى العربية.
املطلب الثالث :جرائم االعتداء عىل
احلق يف احلياة اخلاصة

لقد وسعت الترشيعات املقارنة من جمال محاية

احلق يف احلياة اخلاصة يف القانون اجلنائي انطالقا من

احلقوق التقليدية ،مثل احلق يف حرمة املسكن الذي يعد
امتدادا حلق اإلنسان يف خصوصيته ألنه املكان الذي

هيدأ وحييا فيه ويودع فيه أرساره بعيدا عن أعني الناس،

250

عبد الرمحان الدراجي خلفي :احلق يف احلياة اخلاصة يف...

واحلق يف األرسار املهنية من حيث عدم جواز إحلاق

الفرع األول :جريمة التقاط أو تسجيل أو نقل األحاديث

أما احلقوق احلديثة فيوجد منها مثال احلق يف

لقد جاءت النصوص املقارنة حول االعتداء

أكثر العنارص الشخصية استحقاقا ألقىص درجات

لبعض ،فجاء يف الترشيع املرصي يف نص املادة 309

األذى بسمعة صاحب الرس واعتباره ورشفه.

الصورة؛ ذلك أن جسم اإلنسان وشكله اليوم أضحى
احلامية اجلزائية ضد العدسات امللتصقة بآالت التصوير

الفوتوغرايف والنرش.

وكذلك احلق يف رسية املراسالت أي احلق يف

عدم كشف حمتوياهتا ملا يتضمنه هذا الكشف من اعتداء

عىل احلق يف اخلصوصية ،وكذلك احلق يف املحادثات
الشخصية خاصة مع تطور االعتداء من شكله البسيـط

املتمثل يف اسرتاق السمع من وراء الباب أو االختباء

يف مكان معني إىل عهد اإللكرتونيات شديدة احلساسية
والفاعلية.

ونكتفي يف دراستنـا فقط بتلك اجلرائم التي

تشكـل اعتداء عىل حرية املكاملات واملحادثات اخلاصة،
واالعتداء عىل احلق يف الصورة ،مع الرتكيز عىل أركـان
اجلرائم وخصوصية املتابعة بشأهنا.

و جتدر اإلشارة أن املرشع الفرنيس واملرصي فقط

من ُيقيد املتابعة بناء عىل شكوى ،أما املرشع اجلزائري

وإن كان مل يقيدها بشكوى إال أنه جعل الصفح بشأهنا
يضع حدا للمتابعة.

هلذا ارتأينا تقسيم هذا املطلب إىل ثالثة فروع؛

ندرس يف الفرع األول جريمة التقاط أو تسجيـل أو
نقل مكاملات أو أحاديـث خاصة ورسية ،ويف الفرع
الثـاين جريمة التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص

يف مكان خاص ،أما يف الفرع الثالث فندرس فيه جريمة
االحتفاظ أو وضع التسجيالت أو الصور أو الوثائق يف

متناول اجلمهور.

اخلاصة

عىل املكاملات واملحادثات اخلاصة تقريبا مماثلة بعضها
مكرر فقرة أ من قانون العقوبات التي تعاقب كل من
اعتدى عىل حرمة احلياة اخلاصة الذي «اسرتق السمع
أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من األجهزة أيا كان

نوعه حمادثات جرت يف مكان خاص أو عن طريق
التليفون»(.)12

وتنص املادة  1-226من قانون العقوبات

الفرنيس «يعاقب بعام حبس وغرامة  45000يورو
كل من اعتدى عمدا وبأي وسيلة كانت عىل ألفة احلياة

اخلاصة للغري:

 -1بالتنصت أو التسجيل أو بالنقل بدون

موافقة صاحب الشأن كالم صادر له صفة اخلصوصية

أو رسي.)13( »...

( )12تنص املادة  380من قانون العقوبات االحتادي لدولة
اإلمارات العربية املتحدة عىل أن «يعاقب بالغرامة التي
ال تقل عن ثالثة آالف درهم من فض رسالة أو برقية
بغري رضا من أرسلت إليه أو اسرتق السمع يف مكاملة
هاتفية» ويالحظ عىل هذا النص أنه جرد فقط االعتداء
عىل املحادثات اهلاتفية دون األحاديث املبارشة ،ودون أن
يشرتط وسيلة معينة.
وتنص املادة  1/567من قانون العقوبات السوري عىل أن
«كل شخص آخر يتلف أو يفض قصدا رسالة أو برقية غري
مرسلة إليه أو يطلع باخلدعـة عىل خمابرة هاتفيـة ،يعاقب
بغرامة ال تتجاوز مائة ليـرة ،ويالحظ كذلك عىل هذا
النص أنه جيرم فقط االعتداء عىل املحادثات اهلاتفية دون
األحاديث املبارشة.
( )13ينص الترشيع العقايب األملاين يف املادة  354منه عىل أنه
«يعترب اعتداء عىل احلريات الفردية التنصت دون إذن عىل =

جملة جامعة امللك سعود ،م  ،24احلقوق والعلوم السياسية( ،)2الرياض (2012م1433 /هـ)

أما املرشع اجلزائري فينص يف املادة 303

مكرر يف القانون احلامل لرقم  23 - 06املؤرخ يف 20
ديسمرب « 2006يعاقب باحلبس من ستة ( )06أشهر

إىل ثالث ( )03سنـوات وبغرامة من  50.000دج
إىل  300.000دج كل من تعمد املساس بحرمة احلياة

اخلاصة لألشخاص بأية تقنية كانت وذلك:

251

نستنتج من ذلك رضورة توافر ثالثة عنارص وهي:

 -1سلوك إجرامي يتخذ صورة االستامع أو

التسجيل أو نقل لألحاديث.

 -2أن تكون األحاديث التي يتم احلصول عليها

ذات طابع خاص أو رسي.

 -3عدم رضا املجني عليه (آدم عبد البديع،

 -1بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكاملات أو

.)2000

يظهر أن املرشع اجلزائري اقتبس النص الفرنيس

بثالث صور؛ وهي التنصت أو االلتقاط والتسجيل

املساس بحرمة احلياة اخلاصة ،واألصل أن القانـون

يقصد باألحاديث يف هذه اجلريمة؛ األصوات

أحاديث خاصة أو رسية بغري إذن صاحبها أو رضاه».

حرفيا لكن مع خطأ يف الرتمجة فيام يتعلق بمصطلح
الفرنيس استعمل عبارة املساس بألفة احلياة اخلاصة،

والفقه الفرنيس يميز بني املصطلحني كام بينا ذلك يف
املطلب األول ،ومن خالل هذه النصوص نحاول
استخراج أركان هذه اجلريمة عىل النحو التايل:
ً
أوال :الركن املادي

 -1السلوك اإلجرامي :هو سلوك إجيايب يتحقـق

ونقل األحاديث اخلاصة.

واألقوال الصادرة من األشخاص برصف النظر عن
لغة أطراف احلديث (الشهاوي.)2010 ،

أو يقصد هبا «كل صوت له داللة معينة صادر

من شخص ما متبادل بني شخصني أو أكثر ،أيا كانت
اللغة املستعملة يف ذلك»(آدم عبد البديع.)14( )2000 ،

يتحقق الركن املادي هلذه اجلريمة باالستامع أي

وجيرم املرشع اجلزائري التنصت وتسجيل

أحاديث خاصة أو رسية دون موافقة صاحب الشأن

حديث فردي ،وأساس ذلك استخدام املرشع عبارة

التنصت أو االلتقـاط أو بالتسجيل أو بنقل مكاملات أو
بأي وسيلة كانت (.)Jean-Christophe, 2008

.

= املحادثات اخلاصة بإحدى وسائل اسرتاق السمع أو إذاعة
تلك األحاديث أو تداوهلا».
وينص قانون العقوبات السويرسي يف القانون الفدرايل
الصادر يف  30ديسمرب  »1968يعاقب باحلبس والغرامة
بناء عىل شكوى املجني عليه ،من سجل حمادثة غري عامة
بني آخرين بواسطة وسائل استامع فنية ،وذلك بغري
موافقتهم ولو كان هو طرفا فيها».
وينص قانون العقوبات الربازييل الصادر عام  1969عىل
«يعاقب كل شخص أخل بحق آخر يف احلفاظ عىل رسية
حمادثاته اخلاصة باستعامل أجهزة التنصت احلديثة».

األحاديث الصادرة بني شخصني أو أكثر ،وكذا التقاط

املكاملات الصادرة ،وهي تشمل احلديث بني األشخاص
أو بني الشخص ونفسه ).(Laure Rasst, 2000

ويقصد بالتنصت الذي يعد عنرصا يف الركن

املادي جلريمة احلصول عىل األحاديث اخلاصـة أو
الرسية؛ «االستامع إليه رسا بأي وسيلة كانت أيا كان

نوعها إىل كالم له صفة اخلصوصية أو رسي صادر من
شخص ما أو متبادل بني شخصني أو أكثر دون رضاه

( )14ويعد من قبيل األحاديث املعاقب عليها تنهدات العشاق
التي تصدر يف شكل زفرات ،مشار إليه عند آدم عبد البديع.
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«(آدم عبد البديع ،)2000 ،وبمجرد االستامع يتحقق

باستعمـال جهاز التقـاط وتسجيل املحادثات أو سجل

أما التسجيل؛ فهو حفظ احلديث عىل جهاز أو

 -2الصفة اخلاصة لألحاديث :يشرتط لقيام

الركن املادي للجريمة (حسان.)15( )2001 ،

أي وسيلة أخرى معدة لذلك بقصد االستامع عليه فيام
بعد (الشهاوي.)2010 ،

اهلاتف وغريها.)Véron, 2006( ...

جريمة احلصول عىل األحاديث اخلاصة أن يكـون
الكالم الذي تم التنصت عليه أو تسجيلـه أو نقله ذا

واملالحظ أن املرشع مل يشرتط استخدام جهاز

طابـع خصويص أو رسي ،ويستوي بعد ذلك أن يكون

املستقبل ،وهو ما يعكس مسايرة املرشع للتطور العلمي

ليس طبيعة املكـان بل طبيعة احلديث موضـوع اجلريمة

معني ،مما يعني اتساع نطاق استعامل أية أجهزة قد تظهر يف
املذهل يف جمال االتصاالت (الشهاوي.)2010 ،

أما النقل؛ فيقصد به نقل احلديث الذي تم

االستامع إليه أو تسجيله من املكان الذي يتم فيه
االستامع أو التسجيل إىل مكان آخر ،دون اعتبار للوسيلة
املستعملة (آدم عبد البديع.)2000 ،

صادرا يف مكان خاص أو يف مكان عام ،فاملعيار هنا
فإذا كان احلديث خاصا حيوي أرسارا ومعلومات

خاصة بالشخص فهنا تقوم اجلريمة برصف النظر عن

املكان الذي يتم فيه إجراء احلديث (حسان)2002 ،
وهذا أفضل من األخذ بمعيار املكان.

وقد أدانت حمكمة استئناف باريس يف 05

وفيام يتعلق بالوسيلة املستعملة؛ نجد أن املرشع

مارس  1996مدير الرشكة بوصفه رشيكا باملساعدة

تقنية كانت ،واملرشع الفرنيس استعمل عبارة بأي

قام هذا األخري املكلف بأمن األشخاص واألموال

اجلزائري مل حيدد وسيلة بذاهتا بل استعمل عبارة بأي

وسيلة كانت ،مما يقصد التوسيع الحتواء كل الوسائل
العلمية احلديثة.

ويرتتب عىل ذلك أنه يمكن التنصت مبارشة

باألذن عىل احلديث اخلاص أو من سجل كتابـة عىل
الورق ،ثم نقله إىل أشخاص آخرين أو التسجيل

( )15أما التصنت اإللكرتوين فهو نوع خاص من إسرتاق السمع
يسلط عىل األحاديث الشخصية واملحادثات التليفونية
خلسة دون علم صاحبها بواسطة أجهزة إلكرتونية أسفر
عنها النشاط العلمي حديثا .فهو ينصب عىل أي حديث
شخيص يكون لإلنسان مع نفسه أو مع غريه ،ويكون له
صفة شخصية ،كام ينصب عىل املكاملات التليفونية التي
تدور بني أطرافها ،ويمتد مفهوم املكاملات التليفونية
ليشمل املكاملات الالسلكية أيضا ،مشار إليه عند أمحد
حممد حسان.

يف ارتكاب جريمة االعتداء عىل احلياة اخلاصة ،عندما

بتحريض أحد املوظفني للقيام بتسجيل مكاملات هاتفية
لبعض رجال األعامل من أجل االطالع عىل أرسار

أعامهلم.

لقد طعن املدير يف هذا احلكم مستندا عىل انتفاء

عنرص اخلصوصية ،وهو أحد عنارص الركن املادي
جلريمة انتهاك حرمة احلياة اخلاصة ،عىل اعتبار أن

التنصت عىل املحادثات التليفونية الذي تم كان بغرض
احلصول عىل معلومات عن احلياة املهنية ،وهو ال يعد

فعال معاقبا عليه.

إال أن حمكمـة النقض الفرنسيـة بتاريخ 07

أكتوبر  1997رفضت الطعـن املقدم ،وأكدت أن

أركان اجلريمة مستفادة من حكم اإلدانة ،وبالرجوع
إىل تسبيب حمكمة االستئناف للحكم للتعرف عىل
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وجه الدقة عىل أركان اجلريمة يتضح أن قضاة املوضوع

بأنفسهم أي اجلوانب يرغبون يف االحتفاظ هبا ،وأي

حمل البحث ،فإن التوصيـالت غري املرشوعة من شأهنـا

يزيل عن التدخل يف احلياة اخلاصة صفته غري املرشوعة

سجلوا األسباب اآلتيـة «أيا كانت طبيعـة املعلومات
 -من حيث مفهومها وموضوعها ومدهتا  -بحكم

اللزوم إقحام الفاعلني يف احلياة اخلاصة لألشخاص
الذين تم التنصت عليهم».

اجلوانب يرغبون يف الكشف عنها ،ومن ثم فإن الرضا
(آدم عبد البديع.)2000 ،

املالحظة التي نسجلها عىل املرشع اجلزائري هو

استعامله عبارة «بغري إذن صاحبها أو رضاه» «واملرشع

فاحلكم قد افرتض بذلك االعتداء عىل

الفرنيس استعمل عبارة « دون رضاء صاحب الشأن»،

املرشوعة من هتديد للحياة اخلاصة ،باعتبار أن هذا

بمحاولته التفرقة بني اإلذن والرضا الصادر من

اخلصوصية بالنظر إىل ما متثله طبيعة التوصيالت غري
السلوك يؤدي بالرضورة إىل اخرتاق احلياة اخلاصة

لألشخاص املستمعني.

ويبدو هذا االجتاه ُمهام بالنظر إىل أن قانون

وقد يطرح التساؤل ماذا يقصد املرشع اجلزائري

صاحب الشأن؟ هل يقصد بذلك أن يكون اإلذن سابقا

عىل الفعل والرضا الحقا عليه أم شيئا آخر؟

القول عندي أنه جمرد لغو وزيادة ال مربر هلا؛ ألن

العقوبات الفرنيس  -وكذلك قانون العقوبات

الفعل يشكل جريمة بمجرد قيام اجلاين بعملية التنصت

كضابط ال تتحقق بدونه جريمة االعتداء عىل احلياة

أمام جريمة أصال لعدم اكتامل الركن املادي ،أما إذا كان

اجلزائري  -الذي اختذ معيار خصوصية املحادثات

اخلاصة ،فالضابط يف حتديد الصفة اخلاصة للحديث هو

طبيعة املوضوع الذي يتناوله أطرافه وليس طبيعة املكان
أو الوسيلـة املستخدمة(رسور ،)2004 ،وهو موقف
نراه واقعيـا بالنظر إىل جمال االعتداء.

أو التسجيل أو النقل ،فإن كان يسبقه إذن ،فال نكون

الرضا الحقا عىل الفعل فليس له من أثر عىل اجلريمة،

ألن الواقعة املجرمة هلا زماهنا ومكاهنا ،فالرضا إذا مل
يكن سابقا أو معارصا للفعل فال يعتد به.
ثاني ًا :القصد اجلنائي

 -3عدم رضـا املجني عليه :يشرتط لتجريم

جريمة التنصت أو التسجيل أو النقل من

أن يتم ذلك دون رضا صاحب الشأن ،ألن رضا املجني

غري العمدي ،وجيب أن يتوافر القصد اجلنائي بعنرصيه

فعل االستامع أو التسجيل أو النقل لألحاديث اخلاصة
عليه يبيح الفعل ،ومن هنا كان عدم الرضا عنرصا ماديا
يف النموذج القانوين للجريمة ،أي عنرصا يف الركن

املادي ،وختلف هذا العنرص حيول دون اكتامل هذا

الركن (الشهاوي.)2010 ،

وإن القول بأن الرضا ٍ
ناف للركن املادي أمر

تفرضه طبيعة فكرة اخلصوصية املستهدف محايتها،
فركيزهتا األساسية هي أن األفراد واجلامعات يقررون

اجلرائم العمدية ،وال يمكن تصورها يف حالة اخلطأ
العلم واإلرادة.

أما العلم فيجب أن يشمل كل العنارص التي

يتضمنها النموذج القانوين للجريمة ،فيلزم أن يعلم

اجلاين أنه يقوم بالتنصت أو التسجيل أو النقل بأي
وسيلة كانت ألحاديث هلا صفة اخلصوصية أو ذات

طابع رسي دون موافقة صاحب الشأن ،وانتفاء العلم

بأحد هذه العنارص ينفي القصد اجلنائي.
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أما اإلرادة فيتعني أن تتجـه إىل ارتكاب أفعال

أما املرشع اجلزائري وإن مل يقيدها بشكوى

الطابع اخلصويص أو الرسي ،وقد تطلب بعض الفقهاء

املتابعة ،ويف أي مرحلة كانت عليها الدعوى ،ولو

التنصت أو التسجيل أو النقل ألحاديث الغري ذات
توافر نية خاصة يف هذه اجلريمة وهي قصد االنتهاك أو
املساس أو االعتداء عىل حق األفراد يف اخلصوصية،

والقصد اخلاص هنا هو الباعث عىل ارتكاب اجلريمة

(الشهاوي.)2010 ،

إال أنه جعل الصفح عن املتهم يضع حدا إلجراءات

كان ذلك أمام املحكمة العليا ،وحبذا لو أن املرشع
اجلزائري حذا حذو الترشيعات املقارنة يف تقييد

اجلريمة عىل رشط الشكوى ،ألنه من غري املقبول أن
يضع املجني عليه حدا إلجراءات املتابعة يف قضية مل

و إن كان صحيحا أن أحكام النصوص تستبعد

يكن السبب يف حتريكها ،ويف ذلك تقزيم لدور النيابة

الفاعل قد اعتدى عمدا عىل احلياة اخلاصة ،وهذه

أما عن العقاب فاملرشع الفرنيس رصد هلذه

الرجوع إىل الدوافع إال أهنا باملقابل تقتيض أن يكون
الصفة تقتيض أن يكون هناك قصد عام وقصد خاص

(آدم عبد البديع.)2000 ،

نحن من جانبنا ال نرى رضورة توافر القصد

اخلاص ،ذلك أن النص مل يشرتط إال العمد ،وجيب
أال ُنحمل النص القانوين أكثر مما حتمله عبارته ،كام أنه

العامة.

اجلريمة عقوبة احلبس ملدة عام باإلضافة إىل الغرامة

التي تصل إىل  45000يورو.

يف حني أن املرشع املرصي رصد هلا عقوبة ال

تزيد عن سنة حبس ،وإذا ارتكب اجلريمة موظف عام

تصل العقوبة إىل ثالث سنوات مع مصادرة األجهزة.

ال اجتهاد يف معرض النص الرصيح ،هذا ناهيك عىل

أما املرشع اجلزائري فجعل عقوبتها احلبس من

لإلفالت من املتابعة بحجة عدم وجود نية االعتداء عىل

إىل  300.000دج ،كام يعاقب عىل الرشوع يف ارتكاب

أن اشرتاط القصد اخلاص سوف جيعله املتهم ركيزة
اخلصوصية.
ثالث ًا :إجراءات املتابعة واجلزاء

أما عن إجراءات املتابعة؛ فإننا نجد كلاً من

الترشيع املرصي والفرنيس وغالبية الترشيعات املقارنة
قيدت هذه اجلريمة عىل رشط تقديم املجني عليه

لشكوى أمام الضبطية القضائية أو أمام النيابة العامة،
عىل أن تكون رصحية وغري معلقة عىل رشط ،وال

يشرتط أن تكون مكتوبة.

كام أن سحب الشكوى يضع حدا إلجراءات

املتابعة يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى ،سواء أمام
النيابة العامة أو أمام قايض التحقيق أو أمام قايض احلكم.

ستة أشهر إىل ثالث سنوات وغرامة من  50.000دج
هذه اجلريمة بناء عىل نص املادة  303مكرر 2/من

قانون العقوبات اجلزائري.

الفرع الثاين :جريمة التقاط أو تسجيل أو نقل صورة

تنص املادة  309مكرر فقرة ب من قانون

العقوبات املرصي عىل عقاب كل من اعتدى عىل حرمة
احلياة اخلاصة يف مكان خاص وذلك بـ «التقاط أو نقل
بجهاز من األجهـزة أيا كان نوعه صورة شخص يف

مكان خاص ،يف غري األحوال املرصح هبا قانونـا أو
بغري رضا املجني عليه».

تنص املادة  1-226من قانون العقوبات

الفرنيس «يعاقب بعام حبس وغرامة  45000يورو

جملة جامعة امللك سعود ،م  ،24احلقوق والعلوم السياسية( ،)2الرياض (2012م1433 /هـ)

كل من اعتدى عمدا وبأي وسيلة كانت عىل ألفة احلياة
اخلاصة للغري:

......................... -1

 -2بااللتقاط أو بالتسجيل أو بالنقـل بدون

موافقة صاحب الشأن صورة شخص يف مكان

خاص»(.)16

أما املادة  303مكرر من قانون العقوبات

اجلزائري فتنص عىل أنه «يعاقب باحلبس من ستة ()06

أشهر إىل ثالث ( )03سنوات وبغرامة من 50.000
دج إىل  300.000دج كل من تعمد املساس بحرمة

احلياة اخلاصة لألشخاص بأي تقنية كانت وذلك:
. ........................ -1

255

داللة غري إشارهتا إىل شخصية صاحبها (الشهاوي،
.)2010

ويقصد بالصورة املعاقب عىل التقاطها أو تسجيلها

أو نقلها بمقتىض  303مكرر من قانون العقوبات
اجلزائري ،واملادة  1-226من قانون العقوبات الفرنيس،

تثبيت أو رسم قسامت شكل اإلنسان عىل دعامة مادية أيا
كانت.

ومن ثم خترج من نطاق احلامية املقررة هبذا النص

الصور التي يتم التقاطها أو تسجيلها أو نقلها لألشياء،

إذ ال حيمي القانون هبذه اجلريمة سوى اإلنسان ،أما
األشياء أيا كانت أمهيتها أو الرضر الناجم عن تصويرها

فال تدخل يف نطاق هذه احلامية (آدم عبد البديع،

 -2بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة شخص يف

.)2000

من خالل هذه النصوص نحاول استخراج

النشاط بصورة حيوان أو يشء ،أو أن ينصب فعل

مكان خاص بغري إذن صاحبها ورضاه».
أركان هذه اجلريمة عىل النحو التايل:
أو ًال :الركن املادي

كذلك خيرج من نطاق التجريم إذا تعلق هذا

االلتقاط أو التسجيل أو النقل عىل مستند مهام تضمن

من معلومات وبيانات ذات خطورة عىل حرمة احلياة

حتى يكتمل الركن املادي يف هذه اجلريمة البد

اخلاصة.

 -1سلوك إجرامي يتخذ شكل التقاط أو

يف مكان خاص يمكن أن يفصح عن أمور متس حرمة

 -2أن يتم االعتداء يف مكان خاص.

أن صاحب هذا احليوان يعاين من العزلة وأنه اختذ هذا

من توافر ثالثة عنارص وهي:

تسجيل أو نقل صورة شخص بأية وسيلة كانت.
 - 3عدم رضاء املجني عليه.

 -1السلوك اإلجرامي :صورة اإلنسان هي

االمتداد الضوئي جلسمه ،وهي ال تعرب عن فكرة وال
( )16فعل احلصول عىل صورة الشخص بدون إذنه أمر جترمه
كثري من الترشيعات يف القانون املقارن مثل قانون العقوبات
السويرسي باملادة  4/179والقانون اجلنائي الربازييل
باملادة  162والقانون اجلنائي اهلولندي باملادة .139

لكن التقاط صورة حليوان ملك ألحد األشخاص

احلياة اخلاصة هلذا الشخص ،إذ من شأنه إعالم الغري
احليوان أنيسا له يف وحشته.

وعىل نفس القدر من األمهية فإن التقاط صورة

لشخص قد يكشف للغري عن أمور تتعلق بحياة
اإلنسان اخلاصة ،فتصوير منزل  -عىل سبيل املثال  -قد
يعكس الوضع االجتامعي لصاحبه مما يسبب له حرجا

كان يف غنى عنه ،وربام تتعرض احلياة اخلاصة حلرج
أشد وطأة بتصوير مالبس نسائية يف مسكن شخص
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أعزب ،وما يقفز إىل األذهان من شبهة قيام عالقات
نسائية غري رشعية اختذت من هذا املسكن مرسحا هلا
(حسان.)2001 ،

ويتحقق الركن املادي للجريمة بالتقاط الصورة

أو بتسجيلها عىل املادة املعدة هلـا وكذا نقلها ،ونحاول
أن نرشح هذه احلاالت الثالث عىل النحو التايل:

أما االلتقاط فهو األخذ للصورة من حيث ال

حيس صاحبها ،ثم تثبيتها عىل دعامة مادية ،وبمجرد

التقاط الصورة يتحقق الركن املادي للجريمة.

أما إظهار الصورة يف هيئة إجيابية عىل الدعامة

املادية فليس عنرصا يف هذا الركن ،بمعنى آخر أنه تقع
اجلريمة تامة يف ركنها املادي حتى ولو مل يكن باستطاعة

اجلاين فنيا معاجلة الصورة كيميائيا إلظهارها.

إن اجتاه املرشع إىل حرص النشاط اإلجرامي يف

االلتقاط أو التسجيل أو النقل يعني بداهة رضورة

وجود أداة أو آلة ،ومن ثم فإن اجلريمة ال تقع بمجرد
التحسس بالعني املجردة أو بمجرد مالحقة الشخص

بالعني ملعرفة سلوكه حتى ولو كان ذلك باستعامل
منظار مقرب أو بعيد املدى ،إذ ليس من شأن ذلك

تثبيت الصورة أو حفظها أو نقلها ،ومن ثمة فإن
اجلريمة ال تتحقق إذا اطلع شخص من خالل ثقب
الباب أو نافذة مفتوحة عىل آخر حتى ولو كان هذا

األخري يف وضع خمجل ،وال يغري من هذا احلكم يف
يشء أن يروي هذا الشخص إىل الناس ما شاهده

(حسان.)2001 ،

 -2املكان اخلاص :اشرتط املرشع اجلزائري

بينام التسجيل يقصد به حفظ صورة الشخص

لتحقق االعتداء عىل احلياة اخلاصة عن طريق التصوير

إذاعتها ،وتطبيقا لذلك يتحقق الركن املادي للجريمة

وهو يف مكان خاص ،وال أمهية بعد ذلك للوضع الذي

عىل مادة معدة لذلك بأي وسيلة ملشاهدهتا فيام بعد أو
عند القيام بتسجيل صورة لشخص موجود يف مكان
خاص دون موافقته عن طريق الرسم عىل لوحة أو أي
مادة أخرى معدة لذلك ملشاهدهتا فيام بعد.

أن تكون صورة املجني عليه قد التقطت أو سجلت
كان عليه الشخص أثناء التقاط أو تسجيل صورته.

وقد اختلف الفقه حول حتديد املكان اخلاص

وانقسم يف ذلك إىل اجتاهني:

أما النقل فهو حتويل الصورة من موضع إىل آخر؛

يرى االجتاه األول باألخذ باملعيار الشخيص

بحيث يتمكن الغري من مشاهدة قسامت شكله وما يأتيه

أو إرادته ألنه يملك بيان طبيعة هذا املكان ،هل هو

أي حتويلها أو إرساهلا من مكان وجودها إىل مكان آخر،
من حركات وأفعال وذلك عىل نحو ما حيدث يف البث

التلفزيوين املبارش عىل اهلواء والدوائر التلفزيونية املغلقة
(آدم عبد البديع.)2000 ،

للمكان اخلاص؛ ويقوم ذلك عىل رضا صاحب الشأن
عام أم خاص (الشهاوي )2010 ،واملكان اخلاص

جيب أن يفرس عىل أنه كل مكان مغلق يتعذر بلوغه
بنظرات من اخلارج ،ويكون دخوله متوقفا عىل إذن

ومل حيدد املرشع اجلزائري وكذا الترشيعات

مالكه أو املستغل أو املنتفع ،أي أنه بمثابة دائرة خاصة

الصورة أو تسجيلها أو نقلها ،مما يفيد أنه تستوي عنده

أما االجتاه الثاين فريى أنه جيب تعداد صور املكان

موضوع املقارنة وسيلة معينة بذاهتا من أجل التقاط
كل الوسائل مادام أهنا حققت الغاية من االستعامل.

أو حمددة .

العام ،وخالفه يعد من املكان اخلاص ،ومنه يعد مكانا
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عاما الشارع واحلديقة وامليدان وامللعب (الشهاوي،

شخص ،أما السجن فهو مكان خاص ألنه ليس مفتوحا

 -3عدم رضا املجني عليه :تلزم الترشيعات

وقد وقعت قضية مشاهبة لذلك حيث قام

يف مكان خاص أن يكون ذلك دون رضا املجني عليه،

لشخصني حال ممارستهام لعبة الشطرنج أثناء جلوسهام
يف فناء السجن ومتت متابعـة هذا الصحفي ُ
وأدين عىل

.)17( )2010

املقارنة لتجريم فعل التقاط أو تسجيل أو نقل الصورة

أي أن رضا هذا األخري حيول دون قيام هذه اجلريمة،
وهذا يمثل استثناء من األصل العام يف قانون العقوبات
الذي ال يعتد برضا املجني عليه عىل أنه من أسباب

اإلباحة.

للكافة حيث حيظر دخوله واخلروج منه دون إذن خاص.

صحفي بنرش مقال عن إرهايب ،ووضع صورة

فعله (الشهاوي.)19( )2010 ،

وباعتبار عدم الرضا عنرصا يف الركن املادي

للجريمة ،فإن عبء اإلثبات يقع حسب القاعدة

وقد أخذت املحاكم الفرنسية بمعيار الرضا،

العامة لإلثبات يف املواد اجلنائية عىل عاتق النيابة العامة

عاما ألهنا مفتوحة للكافة يستطيع اجلميع الدخول إليها

مع ذلك يرى جانب من الفقه الفرنيس أنه ملا كان

حيث قضت بأن صالة االستقبال يف الفندق تعد مكانا
دون احلصول عىل إذن من أحد ،وعىل العكس من ذلك

فإن املكان اخلاص ال يستطيع أحد الدخول إليه إال بعد

احلصول عىل إذن صاحبه (الشهاوي.)18( )2010 ،

كام تعد حجرة التليفون مكانا عاما ،ألنه يمكن

ألي شخص الدخول إليها دون إذن خاص من أي
( )17وقد أقامت فتاة دعوى أمام القضاء اختصمت فيها
مع إحدى الصحف الفرنسية لنرشها صورهتا عارية
الصدر حال تناوهلا وجبة اإلفطار برفقة أصدقائها أمام
الشاطئ ،وأسست املدعية دعواها عىل أن نرش صورهتا
من قبل اجلريدة يشكل انتهاكا حلرمة حياهتا اخلاصة،
وقد أصدرت املحكمة حكمها يف هذه الدعوى بالرفض
تأسيسا عىل أن الشاطئ ال يعد مكانا خاصا يف مفهوم
النص ،فهو مكان عام يستطيع اجلمهور الدخول إليه دون
احلصول عىل إذن ،باإلضافة إىل وجود عدد من املصطافني
يف حالة عري كامل أو جزئي ،وأن هذا العري مل يكن
يشغل نظرات اآلخرين من املتطفلني ،نقض فرنيس صادر
يف  18مارس  1971وارد عند حممد الشهاوي.
( )18نقض فرنيس صادر بتاريخ  05جانفي  ،1980مشار إليه
عند حممد الشهاوي.

واملدعي املدين.

موضوع اإلثبات يف هذه احلالة واقعة سلبية يتعذر أو
يكاد يستحيل يف بعض األحيان عىل سلطة االهتام أو

املدعي املدين إقامة الدليل عليها ،فإن عبء اإلثبات
يرتفع عن كاهلها وينتقل إىل املتهم (حممد فريد،

 ،)20()1999فيكون عليه إثبات رضا املجني عليه

بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورته ،وله أن يستعني يف
ذلك بكافة الطرق ،إال أن هذا الرأي يلقى اعرتاضا من
بعض الفقه ملا فيه من افتئات عىل األصل العام يف املتهم
وهو الرباءة (حممد فريد.)1999 ،
ثاني ًا :القصد اجلنائي

تشري املادة  303مكرر من قانون العقوبات

اجلزائري إىل من يعتدي عمدا عىل حرمة احلياة اخلاصة،
( )19نقض فرنيس صادر بتاريخ  05جانفي  ،1978مشار إليه
عند حممد الشهاوي.
( )20وتعبريا عن ذلك جاء يف حكم حمكمة باريس االبتدائية يف
 04جوان  ،1976أن من ينرش الصورة هو الذي يقع عليه
عبء إثبات اإلذن بنرشها ،وارد عند هشام حممد فريد.
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أي يلزم لقيام اجلريمة املنصوص عليها يف هذه املادة أن

«بيكورت  »BECOURTالذي يقول أنه «ليس هناك

جريمة عمدية يتخذ الركن املعنوي فيها صورة القصد

يقصدها اجلاين  ...إنه من املنطقي أن نأخذ يف االعتبار

يكون ارتكاهبا بقصد االعتداء عىل هذه احلرمة ،فهي
اجلنائي ،فال يكفي لقيامها توافر اخلطأ غري العمدي.

أية فائدة من أن ندخل يف تعريف اجلريمة الغاية التي
فقط اإلثبات املادي والذي يستنتج منه بالرضورة

بالنتيجة لذلك ال تقع هذه اجلريمة عىل من

االعتداء عىل حرمة احلياة اخلاصة( »...حسان.)2001 ،

صورة شخص يف هذا املكان ،كام أن السائح الذي يعتقد

اخلاص لقيام الركن املعنوي يف اجلريمة ،وقد سبق وأن

يرتك سهوا جهاز تصوير مفتوحا يف مكان خاص فينقل
أنه يقوم بتصوير أثر تذكاري تارخيي ال يقع حتت طائلة
العقاب إذا تبني بعد ذلك أن األمر يتعلق بمنظر داخل

يف مكان خاص.

وال نرى نحن من جانبنا رضورة وجود القصد

أبدينا رأينا يف املوضوع يف الفرع األول من هذا الطلب،

يمكن الرجوع إليه.
ثالث ًا :إجراءات املتابعة واجلزاء

ويتحقق القصد اجلنائي بتوافر عنرصين العلم

أما عن إجراءات املتابعة ،فلم حيدد املرشع

املادي املكون للجريمة كام وصفها القانون ،وانتفاء

الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة ،عىل عكس

واإلرادة؛ أما العلم فيجب أن يشمل كل عنارص الفعل
العلم بأحد هذه العنارص ينفي القصد اجلنائي .أما

اإلرادة فيتعني أن تتجه إىل التقاط أو تسجيل أو نقل
صورة شخص يف مكان خاص دون رضاه (آدم عبد
البديع.)2000 ،

اجلزائري إجراءات خاصة من شأهنا أن يقيـد هبا حتريك
الترشيـع الفرنيس واملرصي ،وغالبية الترشيعات
املقارنة ،التي جعلت حتريك الدعوى من طرف النيابة

العامة مرهون بتقديم شكوى كتابية أو شفهية من طرف

املجني عليه ،وأن تنازل الشاكي يضع حدا إلجراءات

وإن كان املرشع اجلزائري قد رصح أن هذه

املتابعة يف أي مرحلة تكون عليها الدعوى ،ما دام

أنه مل حيدد نوع هذا القصد وكذلك فعلت الترشيعات

اجلزائري الصفح يف هذه اجلريمة ،وجعله يضع حدا

احلالة يتمثل يف نية االعتداء عىل حرمة احلياة اخلاصة

أما عن عقوبة جريمة التقاط الصور أو تسجيلها

اجلريمة عمدية ،تعتمد يف قيامها عىل القصد اجلنائي ،إال

املقارنة .لكن يرى بعض الفقهاء أن القصد يف هذه

للغري إذ إن الفعل ال خطر منه إذا جرد من هذه النية،
وهو رأي الفقيهني الفرنسيني «شافان »CHAVANNE

و«رافنان( ،»RAVANANحسان.)2001 ،

مل يصدر فيها حكم هنائي وبات .وقد أجاز املرشع
للمتابعة.

أو نقلها دون رضا صاحب الشأن فقد حددها املرشع

الفرنيس بعقوبة احلبس ملدة عام باإلضافة إىل الغرامة
التي تقدر بـ  45000يورو ،يف حني أن املرشع املرصي

ويرى جانب آخر أن القصد يتمثل يف العلم

جعلها ملدة ال تزيد عىل سنة ،وإذا ارتكب اجلريمة

يؤدي إىل إضفاء املزيد من احلامية حلرمة احلياة اخلاصة،

احلبس الذي يصل حده األقىص ،وهو ثالث سنوات

بارتكاب فعل غري مرشوع ،وال ريب أن هذا الرأي
وذلك بالتوسع يف نطاق تطبيق النص ،وهو رأي الفقيه

موظف عام اعتامدا عىل سلطة وظيفته كانت العقوبة
وعلة ذلك تتجىل يف ازدياد خطورة اجلريمة نظرا ملا

جملة جامعة امللك سعود ،م  ،24احلقوق والعلوم السياسية( ،)2الرياض (2012م1433 /هـ)

259

يتمتع به املوظف العام من سلطات وإمكانات كبرية

كام تنص املادة  2-226من قانون العقوبات

حلظة واستناده يف عمله إىل سند قانوين مزعوم يرهب

أو أعلن أو سهل إعالن اجلمهور أو الغري أو استعمل

تتيح له فرصة االعتداء عىل حرمة احلياة اخلاصة يف كل

املجني عليه فيجبن عن املقاومة ،هذا فضال عن أن
ارتكاب املوظف العام هلذه اجلريمة ييسء إىل سمعة
الدولة ويضعف من ثقة املواطنني يف نزاهتها (آدم عبد
البديع.)2000 ،

أما املرشع اجلزائري فقد جعل هلا عقوبة من ستة

أشهر إىل ثالث سنوات وغرامة من  50.000دج إىل

 300.000دج.

الفرنيس عىل أن «يعاقب بنفس العقوبات كل من احتفظ
علنا أو يف غري عالنية أي تسجيل أو مستند حتصل عليه
بإحدى الطرق املبينة يف املادة .)21(»1-226

وتنص املادة  303مكرر 1من قانون العقوبات

اجلزائري «يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة

السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع يف
متناول اجلمهور أو الغري أو استخدم بأية وسيلة كانت

للتسجيالت أو الصور أو الوثائق املتحصل عليها

الفرع الثالث :جريمة االحتفاظ أو استعامل التسجيل

بواسطة أحد األفعال املنصوص عليها يف املادة 303

ال ُيقدم اجلناة عادة عىل انتهاك حرمة احلياة
اخلاصة للغري بالتقاط أو نقل صورهم أو مراقبة أو

عندما ترتكب اجلنحة املنصوص عليها يف الفقرة

السابقة عن طريق الصحافة تطبق األحكام اخلاصة

يستهدف أكثرهم يف الغالب االستفادة من وراء ذلك

األشخاص املسئولني.»..

والصورة

تسجيل حمادثاهتم ملجرد الفضول وحب االطالع ،بل

بطريقة أو بأخرى ،كنرش الصورة أو إذاعة املحادثة لقاء
مبلغ من املال أو هتديد املجني عليه بالنرش أو اإلذاعة،
لذا كان من املنطقي جدا أن ُيكمل املرشع اجلنائي خطته
يف محاية احلياة اخلاصة بتعقب البواعث اخلبيثة لدى

اجلناة من انتهاك حرمة احلياة اخلاصة للغري عن طريق

جتريم إذاعة أو استعامل التسجيل املستند املتحصل عليه
بإحدى طرق انتهاك حرمة احلياة اخلاصة املعاقب عليها
جنائيا (حممد فريد.)1999 ،

فتنص املادة  309مكرر (أ) من قانون العقوبات

املرصي ،عىل أن «يعاقب باحلبس كل من أذاع أو سجل

إذاعة أو استعمل ولو يف غري العالنية تسجيال أو مستندا

متحصال عليه بإحدى الطرق املبينة باملادة السابقة أو
كان ذلك بغري رضا صاحب الشأن».

مكرر من هذا القانون.

املنصوص عليها يف القوانني ذات العالقة لتحديد
من خالل النصوص الترشيعية املقارنة املعروضة

آنفا يمكن حتديد أركان هذه اجلريمة:

( )21تنص املادة  4/179من قانون العقوبات السويرسي عىل
توقيع عقوبة احلبس أو الغرامة عىل كل من رصد بجهاز
اللتقاط الصور أو ثبت عىل دعامة دون موافقة الشخص
املعني ،صورا لواقع تدخل يف نطاق الرسية الشخصية أو
ملوقف يدخل يف نطاق احلياة اخلاصة ،وال يمكن االطالع
عليه أو العلم بالطرق املعتادة ،وتنص الفقرة الثانية من
نفس املادة عىل توقيع ذات العقوبة عىل كل من حصل عىل
منفعة أو أوصل إىل علم الغري واقعة علم هبا أو يفرتض
وصوهلا إىل علمه عن طريق اجلريمة املبينة يف الفقرة األوىل،
وتقيض الفقرة الثالثة من نفس املادة بتوقيع ذات العقوبة
عىل «كل من احتفظ بصورة أو جعلها حتت ترصف غريه
وهو يعلم أو يفرتض علمه بأن احلصول عليها كان عن
طريق جريمة مما أشري إليه يف الفقرة األوىل».
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ً
أوال :الركن املادي

يف حني يقصد باإلذاعة؛ النرش واإلظهار ،ويتم

يتحقق الركن املادي هلذه اجلريمة باالحتفاظ أو

تداول هذا املصطلح عند بعض الفقهاء باإلعالن

متحصل عليها بإحدى الطرق املبينة يف املادة 303

اإلذاعة بتمكني عدد غري حمدود من الناس من العلم أو

اإلذاعة أو تسهيل إذاعة أو استعامل تسجيل أو وثائق

مكرر من قانون العقوبات اجلزائري ،ومنه تكون
عنارص هذا الركن كام ييل:

الرتباطها بالعالنية (آدم عبد البديع ،)2000 ،وتتحقق
االطالع عىل فحوى التسجيل أو الوثيقة ،سواء تعلق

األمر بحديث أم بصورة.

 -1نشـاط إجرامي يتخذ صورة االحتفاظ أو

و تسهيل اإلذاعة يراد به تيسريها ،ويتحقق ذلك

 -2موضوع ينصب عليه هذا النشاط هو

بإعالم اجلمهور أو الغري بفحوى التسجيل أو الوثيقة

املبينة يف املادة  303مكرر من قانون العقوبات اجلزائري.

أما االستعامل؛ فهو استخدام التسجيل أو الوثيقة

اإلذاعة أو تسهيـل اإلذاعة أو االستعامل.

التسجيل أو وثائق تم احلصول عليها بإحدى الطرق
 -1النشاط اإلجرامي :يتجسد النشاط اإلجرامي

يف إحدى صوره الثالث وهي االحتفاظ واإلذاعة

واالستعامل.

أما االحتفاظ؛ فيقصد به إمساك اجلاين لتسجيل

أو مستند خاص بشخص أو أشخاص آخرين عن قصد
مع علمه بمحتوى التسجيـل أو املستند ،مع رضورة

أن يكون قد تم احلصول عليها عن طريق التنصت أو
التسجيل أو النقل لألحاديث اخلاصة أو التقـاط الصور

أو التسجيل أو نقل صورة املجني عليه ،وقد يكون
االحتفاظ حلساب وملصلحة اجلاين كام يكون ملصلحة
وحلساب الغري(الشهاوي.)2010 ،

وقد يقوم اجلاين عند التقاطه للصورة أو

التسجيل للحديث اخلاص أن يعهد به لشخص آخـر،

ويكون هذا األخري مودعا لديه ،ويف هذه احلالة إذا

كان يعلم هذا األخري بمحتوى هذا التسجيل أو هذه
الصورة ورغم ذلك تعمد االحتفاظ هبا فتشمله املادة

التي جترم الواقعة (الشهاوي.)2010 ،

بتقديم العون واملساعدة أيا كانت صورهتا إىل من يقوم

(حممد فريد.)1999 ،

لتحقيق غرض ما ،ويستوي األمر لدى املرشع الفرنيس

أن حيصل االستعامل علنا أو يف غري عالنية ،وتطبيقا
لذلك يكون مرتكبا للجريمة من يقوم بتزيني حجرة
االستقبال يف مسكنه بصورة التقطها لشخص يف وضع

غري مألوف داخل مكان خاص بغري رضا صاحب

الصورة حتى ولو طلب من زائريه كتامن أمرها.

وجتريم استعامل التسجيل أو الوثيقـة ولو يف

غري عالنية أمر يثري يف الفقه املقارن نقاشا يتعلق بمدى

مرشوعية عرض الصورة التي متثل الشخص أثناء قيامه
بنشاط خاص عىل الغري يف حميط خاص بغري إذنه (آدم

عبد البديع.)2000 ،

املرشع اجلزائري مل يتحدث إطالقا عن التسجيل

يف غري علنية ،مما يفيد عدم استبعاده هلذه احلالة ،وحسنا

فعل.

وقد ثار النقاش يف الفقه املقارن عام إذا كان جمرد

اطالع الغري يف حميط خاص عىل صورة ألنشطة الشخص

اخلاصة يتحقق به الكشف عىل اخلصوصية أم ال؟
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ذهب الفقيه الفرنيس «كايزر  »Kayserإىل أن

عنده استعامل التسجيل أو الوثيقة يف عالنية أو يف

نرش صورته أثناء قيامه بأنشطة خاصة تفرتض أن

وخالفا للترشيع الفرنيس واملرصي واجلزائري،

السلطة املعرتف هبا لكل شخص يف االعرتاض عىل
يكون النرش املعرتض عليه كاشفا لسرت احلياة اخلاصة،

ومؤدى ذلك أن هذه السلطة ال تقوم إال إذا كان عرض

الصورة قد تم يف عمومية ،أي عىل جمموعة غري حمددة
من األشخاص (حممد فريد.)1999 ،

غريها.

فإننا نجد أن القانون األملاين واإليطايل ال حيظران عرض

الشخص لصورة غريه بدون إذنه عىل آخرين يف حميط

خاص إذا كانت العالنية ال تتحقق هبذا العرض،
وتطبيقا لذلك قىض يف أملانيا بأن قيام أحد رعايا إحدى

و القضاء يف فرنسا ال يؤيد هذا الرأي ،فهو يقيض

الكنائس ،وكان معارضا لتعيني قس هبا بإطالع أربعة

دون إذنه ،بام يفيد أن عرضها عىل الغري ولو يف حميط

« »Robeوحييط به بعض األشخاص يف زي تنكري

دوما بعدم مرشوعية تسليم صورة الشخص إىل غريه
خاص غري جائز ،وقد تأيد ذلك يف فرنسا بصدور قانون

 17جويلية  1970الذي أضاف إىل قانون العقوبات
مخس مواد جديدة من بينها املادة  369من قانون

العقوبات التي جترم استعامل التسجيل أو املستند ولو
يف غري عالنية أو إعالنه للجمهور أو للغري أو االحتفاظ

به عن علم بمضمونه ،ثم جاء قانون العقوبات الفرنيس
احلايل ويف املادة  1-226سالفة الذكر التي جرم فيها
أيضا استعامل التسجيل أو املستند ولو يف غري عالنية

(آدم عبد البديع.)2000 ،

أشخاص عىل صورة متثل هذا القس وهو يرتدي روبا
ال ينطوي عىل أي مساس بالقس (آدم عبد البديع،
.)2000

 -2موضوع النشاط اإلجرامي :يشرتط لقيام

اجلريمة املنصوص عليها يف املادة  303مكرر  1من

قانـون العقوبات اجلزائري واملادة  2-226من قانـون
العقوبات الفرنيس أن تكون أفعال احلفـظ أو اإلذاعة أو
تسجيل اإلذاعة أو االستعمـال عىل التسجيل أو صورة

أو وثيقة ،تم احلصول عليها بإحدى الطرق املبينة باملادة

 303مكرر و 1-226عىل التوايل.

و يؤيد املرشع املرصي يف نص املادة  309مكرر

وإذا كان موضوع اإلذاعة أو االستعامل تسجيال

فهو يسوي بني استعامل التسجيل أو املستند علنا أو يف

موضوع الصورة بوضوح ،أي أن يكون هناك تشابه

(أ) من قانون العقوبات ما جاء يف الترشيع الفرنيس،
غري عالنية ،أي يعاقب عىل الكشف عىل اخلصوصية

ليس عىل عالنيتها فحسب ،وهذا الكشف يتحقق

باطالع الغري عىل فحوى التسجيل أو املستند حتى ولو
كان الغري شخصا واحدا(حممد فريد.)1999 ،

ورجوعا إىل الترشيع اجلزائري فإنه مل يتطرق

أصال إىل فكرة العالنية من عدمها ،مما يفيد أنه يستوي

مصورا فيشرتط أن يكون باإلمكان متييز الشخص
كاف بني من متثله الصورة وبني قسامت شكل الشخص،
غري أنه ال يشرتط أن يكون هذا الشبه كامال ،وأساس

ذلك أنه يمكن التعرف عىل الشخص رغم عدم وضوح
وجهه من باقي أجزاء جسمه ،فضال عن أن احلق يف

الصورة ال حيمي الوجه فحسب ،وإنام حيمي شكل
الشخص ككل (حممد فريد.)1999 ،
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ثاني ًا :القصد اجلنائي

اجلريمة الواردة يف نص املادة  303مكرر 1من

لكن يتجه غالبية الفقه إىل عكس ذلك،

ويرون أن جريمة االحتفاظ أو اإلعالن للجمهور

قانون العقوبات اجلزائري هي جريمة عمدية ،والقصد

جريمة عمدية يتكون الركن املعنوي فيها من القصد

واإلرادة.

توافر نية خاصة ،وقد أسسوا ذلك عىل أن املقصود

املتطلب فيها قصد عام يتحقق بتوافر عنرصي العلم

العام بعنرصية العلم واإلرادة فقط وال يستلزم ذلك

أما العلم فيجب أن يشمل كافة عنارص الفعل

بمصطلح العلم هو رضورة أن يعلم اجلاين باملصدر

املتهم بمصدر احلصول عىل التسجيل أو الصورة أو

عنرص القصد العام ،وال رضورة للمغايرة يف نوع

املادي املكون للجريمة كام وصفها القانون ،كأن يعلم

الوثيقة ،وأن من شأن نشاطه إذاعته أو تسهيل إذاعته
أو استعامله أو االحتفاظ به ،وال تقوم اجلريمة بالعلم

الالحق عىل ارتكاب فعيل اإلذاعة أو تسهيلها.

أما االستعامل واالحتفاظ فيظل مرشوعا إذا كان

علم املستعمل أو احلائز بمصدر احلصول عىل التسجيـل
أو الصورة أو الوثيقة منتفيا ،فإن توافر علمه بذلك يف

فرتة الحقة واستمر يف االحتفاظ به أو استعامله قامت

اجلريمة يف حقه.

غري املرشوع للتسجيل أو الصورة أو الوثيقة ،وهو
القصد بني جريمتني ،احلصول عىل األحاديث اخلاصة
والصور املنصوص عليها يف املادة السابقة (الشهاوي،

.)2010

ثالث ًا :إجراءات املتابعة واجلزاء

أما عن إجراءات املتابعة نجد أن املرشع

املرصي والفرنيس يقيد النيابة العامة يف حتريك
الدعوى بشأن هذه اجلريمة باحلصول عىل شكوى
من املجني عليه أو من وكيله ،سواء كانت الشكوى

أما عن اإلرادة فتقتيض أن يكون االحتفاظ أو

شفهية أم كتابية ،وأن تنازل الشاكي عن شكواه يضع

يف حق من حصل عىل التسجيل أو الصورة ثم فقد منه

يقيد هذه اجلريمة عىل شكوى إال أنه جعل الصفح

اإلذاعة أو تسهيلها أو استعامهلا إراديا ،فال تقوم اجلريمة

أو رسق ،وبعدها أذاعه من عثر عليه أو من رسقه.

وال يعتد بالباعث يف اكتامل عنارص القصد

اجلنائي ،فيستوي أن يكون باعث املتهم إىل ارتكاب
الفعل هو إحلاق األذى باملجني عليه عن طريق التشهري
به أو احلصول عىل فائدة مادية أو معنوية.

حدا للمتابعة ،عىل عكس املرشع اجلزائري الذي مل

عنها يضع حدا للمتابعة.

أما عن عقوبة هذه اجلريمة فقد قرر املرشع

الفرنيس جعل العقوبة تصل إىل عام حبس نافذ
و 45000يـورو.

أما املرشع املرصي فجعلها تصل إىل سنة

ويرى بعض الفقهاء أن جريمة اإلذاعة أو

حبس ،بينام املرشع اجلزائري أحال يف العقوبة إىل املادة

قصد عام وقصد خاص هو نية اإلرضار باحلياة اخلاصة

أشهر إىل ثالث سنوات وغرامة من  50.000دج إىل

االستعامل أو االحتفاظ هي جريمة عمدية تتكون من
أو بألفة احلياة اخلاصة لألفراد.

التي قبلها ،وهذه األخرية تقرر عقوبة احلبس من ستة

 300.000دج.
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وغريها من احلقوق ذات الصلة ،حتى تضمن

ال خيتلف الفقه يف أن مصطلح احلق يف احلياة

الدولة محاية أكثر لكرامة األفراد وحقوقهم،

الصعب ضبط ماهيته ضمن هذا اإلطار باعتباره شامال

ووجوده ،حتى تستحق بسببها أن تكون دولة

اخلاصة حديث التداول يف القانون اجلنائي ،ومن

كل اجلوانب احلساسة يف اإلنسان.

وانتظرنا من الترشيعات املقارنة أن تساهم يف

توضيح مالمح احلق يف اخلصوصية من خالل حتديد
جماالته وإن تعددت ،وكان هلا إسهامات ال بأس هبا

خاصة يف الترشيعات األنجلوسكسونية ،ولكن تبقى
غري كافية.

تربز من خالهلا مدى اهتاممها بإنسانية اإلنسان
راعية حلقوق اإلنسان.

ً
أوال :باللغة العربية

قائمة املراجع

الكتب

أمحد ،عبد الظاهر .احلامية اجلنائية حلق الشخص املعنوي

أما املرشع اجلزائري فيبقى بعيدا عن طموحات

يف الرشف واالعتبار (دراسة مقارنة) .القاهرة:

قـانون العقـوبات األخـيـر رقم  23/06املـؤرخ

أمحد ،حممد حسان .نحو نظرية عامة حلامية احلق يف

الفقه املحيل واملقارن ما عدا ما استحدثه يف تعديل
 .2006/12/20هذا األخري ال يصمد يف وجه
التحديـات احلديثة ذات الصلة بتطـور وسائل االتصال

ونظم املعلوماتية .وهذا النقص مصدره القانون املدين

الذي خيلو بدوره من تعريف احلق يف اخلصوصية

كحق معرتف به أسوة بالترشيعات املقارنة ،وكذا طرح
صورها املتعددة .فكيف نتصور احلامية اجلزائية للحق

يف احلياة اخلاصة يف الوقت الذي مل تضمن له الدولة
حتى احلاميـة املدنية ،وهي محاية تقليدية يفرتض أن

تكون أوىل باالهتامم والرعاية ،وهذا ما ندعو املرشع
اجلزائري إىل مواجهته بشكل واضح.

دار النهضة العربية.2005 ،

احلياة اخلاصة يف العالقة بني الدولة واألفراد

(دراسة مقارنة) .القاهرة :دار النهضة العربية،
.2001

أسامة ،عبد اهلل قايد .احلامية اجلنائية للحياة اخلاصة
وبنوك املعلومات ،دراسة مقارنة .ط .3القاهرة:

دار النهضة العربية.1994 ،

جورج ،حزبون؛ عباس ،الرصاف؛ بشار ،ملكاوي.
مقدمة يف النظرية العامة ملفهوم احلق الشخيص.

عامن :دار وائل للنرش.2005 ،

حسام الدين ،كامل األهواين .احلق يف احرتام احلياة

ونأمل من املرشع اجلزائري أن تشمل
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The Right to Privacy in the Algerian Penal Legislation
‘‘A Comparative Legal Analytic’’
Abderrahman El derradji Khelfi
Faculty of Law
Abderrahman Mira Béjaia University
(Received 1/4/1432 H; accepted for publication 27/11/1432H.)
Abstract. The private life is given great importance in comparative legislation and jurisprudence, being related to
the individual freedom. It is one of the most holy human rights, but the compartive legislations did not give it a
definition even if it is very common in the constitutional and internal laws, through the commitment of the state
to ensure the individual rights and privacy, and criminalization of mail interception, phone calls and revelation of
secrets and other personal freedom.
The right to private life was recently subject to many violations from others ; either individuals or institutions,
and the development of the media and telecommunications played a great role in these violations, so legislations was
obliged to incrase the circle of protection and renew it through severe criminal laws.
This article included the concept of the right for private life and its legal aspect, and its fields in judicial
applications and comparative legislation, then the ways of penal protection applied in the French, Egyptian and
Algerian legislation.
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ﻟﺼﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰲ اﻟﻴﻤﻦ ﻭﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪﻭﻝ اﻷﺧﺮ ﻣﺎ داﻡ أﻥ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﴬﻳﺒﻲ ﺗﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ اﻷﻗﻞ ﺧﻄﻮرة
ﻭﻫﺬا ﺑﺪﻭرﻩ ﻳﻌﻜﺲ اﻧﻌﺪاﻡ اﳋﻮﻑ ﻣﻦ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﴬﻳﺒﺔ.
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[

]

/ إلى شھادة الثانويةup to SPM

[

]

/ دبلوم أو أي شھادة أعلى من الثانوية وقبل البكالوريوسSTPM/Certificate/Diploma

[

]

/ درجة البكالوريوسBachelor Degree/ Professional

[

]

/  دكتوراه/درجة الماجستيرPost Graduate /Doctorate

29

37. Nature of primary income source / طبيعة مصدر الدخل الرئيسي
[

]

/ موظف قطاع خاصEmployment – Private Sector

[

]

/ موظف قطاع حكوميEmployment – Governmental Sector

[

]

/  صاحب شركات خاصة/ رجل أعمال حرةBusiness – Self- employed / partnership

[

]

/ ___________________________ أخرى – يرجى التحديدOthers – please specify

38. Nature of other income source / طبيعة مصادر الدخل األخرى
[

]

/  دخل من االمتيازات/ توزيعات أرباح/إيجارRental/Dividend/Royalty income

[

]

/ عمل بدوم جزئيPart-time Business

[

]

/ ___________________________ أخرى – يجب التحديدOthers – please specify

[

]

/ غير مالئمNot Applicable

39. Annual gross income / الدخل اإلجمالي السنوي
[

]

1000 000 /  أو أقلR.Y 1000 000 and below

[

]

R.Y 1000 001 - 2000 000

[

]

R.Y 2000 001- 4000 000

[

]

R.Y 4000 001- 7000 000

[

]

R.Y 7000 001- 15000 000

[

]

15000 000 /  أو أكثرR.Y 15000 000 and above

40. Prepare of your Tax Return / احتساب وإعداد الدخل الضريبي
[

]

/ بنفسكYourself

[

]

/  قريب/زوج او زوجة/المساعدة من قبل صديقAssisted by friend/spouse/relative

[

]

/ مكتب ضرائبTax agent

41. Have you or someone close to you had personal experience with any of the offences listed in
questions 1 to 30.
٣٠  إلى١ ھل حدث أن قمت بنفسك أو احد قريب منك بارتكاب احد الجرائم المدرجة في األسئلة من
/ الYes

[

]

/ الNo

[

]
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 Wאאאאא،301 א
Seriousness
الخطورة
Most serious offence
الجريمة األكثر خطورة
Second most serious offence
الجريمة الثانية األكثر خطورة
Third most serious offence
الجريمة الثالثة األكثر خطورة
Fourth most serious offence
الجريمة الرابعة األكثر خطورة
Fifth most serious offence
الجريمة الخامسة األكثر خطورة

State question number (Question 1-30)
(٣٠ – ١ ضع رقم السؤال ) السؤال من

32. Based on questions 1 to 30, kindly rank the five (5) least serious offences in the following order:
 Wאאאאא،301 א
Seriousness
الخطورة
Least serious offence
الجريمة األقل خطورة
Second least serious offence
الجريمة الثانية األقل خطورة
Third least serious offence
الجريمة الثالثة األقل خطورة
Fourth least serious offence
الجريمة الرابعة األقل خطورة
Fifth least serious offence
الجريمة الخامسة األقل خطورة

State question number (Question 1-30)
(٣٠ – ١ ضع رقم السؤال ) السؤال من

/ الجزء الثانيSECTION B
 )√(ضع إشارة. حيث اإلجابة المناسبةPlease tick (√) where appropriate
33. Age / العمر
34. Gender / الجنس

__________ years old / يرجى التحديد( سنة/ please specify)
Female [ انثى

] Male

/[ ذكر

]

35. الحالة االجتماعية/ Martial status
[

]

/ أعزبSingle

[

]

/ متزوجMarried

[

]

/ أخرىOthers

Please specify /_____________يرجى التحديد

36. Highest academic qualification obtained ( )أعلى مؤھل أكاديمي تم الحصول علية
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/ الجزء األولSECTION A
Kindly, respond to each of the following statements to indicate your opinion (circle your choice) on the level of
seriousness of the following scale:

،אאאEאאאFאא،?
 Wאא
1
2
3
4
5

Not serious
Somewhat serious
Serious
Very serious
Extremely serious

ليس خطير
خطير بعض الشي
خطير
خطير جدا
خطير بدرجه قصوى
Not serious
ليس خطير

Question
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Description of offence
وصف للجريمة
Rape………… …
………………………االغتصاب
Bribery………
…………………………الرشوة
Drug trafficking/ dealing
… …...تناول المخدرات وتبادلھا
Snatch theft……………
… …………….سرقه االنتشال
Understatement of taxable income…….. تخفيض الدخل القابل
للضريبة
Financial fraud…………
……………االختالس المالي
Sexual harassment…………
…………..التحرش الجنسي
Murder……………
……………………القتل
Overstatement of tax deductions… …زيادة االعفاءت الضريبية
Employing illegal worker……… ….. توظيف موظف بطريقه
غير شرعيه
Prostitution…………
………………….الدعارة
Shop-lifting………………
…………السرقة من المحالت
Fail to submit a tax return……… ….. اإلخفاق في تقديم الدخل
الضريبي
Illegal gambling………
……………..لعب القمار
Terrorism………………
……………….اإلرھاب
Alcohol drinking/ dealing.......
...........شرب الخمر وتبادله
Adultery………………
………………..الزنا
Homosexuality…………………
……الشذوذ الجنسي
Islam abuse……………………
….االھانة للدين اإلسالمي
Official document forgery…
…..تزييف المستندات الرسمية
Begging………………
………………..التسول
Currency forgery……………
………….تزييف العملة
Robbery with firearms…………
……….السطو المسلح
Official seal forgery…………
…تزييف األختام الرسمية
Robbery without firearms…
………السطو غير المسلح
Arson…………
……اإلحراق العمد للمباني أو الممتلكات
Contamination………
…………………التلويث
Fireworks acquiring/dealing……
…….. حيازة المفرقعات
واالتجار فيھا
Official stamps forgery……
…..تزييف الطوابع الرسمية
Kidnapping……………
………………االختطاف

Extremely serious
خطير بدرجه قصوى

1

2

3

4

5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

31. Based on questions 1 to 30, kindly rank the five (5) most serious offences in the following order:
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Appendix (1)
Survey Questionnairs

عزيزي المجيبDear Respondent /
A SURVEY ON PERCEPTION TOWARDS TAX EVASION AS A CRIME
استبيان حول وجھات النظر تجاه التھرب الضريبي كجريمة
This study is designed to measure the perceptions
of individuals as to the severity of tax evasion
relative to other offences. The main purpose of this
study is to grasp the opinion on the seriousness of
selected offences. Kindly, share your opinion with
us and spend five (5) to (10) minutes to complete
this questionnaire. The findings of this study would
provide valuable inputs useful to taxpayers, tax
professionals and the revenue authorities.
Please take note that there is no right or wrong
answer. We would be grateful if you could tell us
your honest feeling about each offence. Please be
assured that all data gathered would be treated with
strict confidence.

אאא

אאאאKאאאא
 Kאאאאאא

אאאא،
אאK

א،אאא،אא

 Kאא

Kאאאא

אאא

 KאאאKא
 

Your response towards this survey will provide
invaluable input to the success of this study.

Kאאאא

Thank you so much for your cooperation and
participation.

K??א

Regards

Khaled Salmen Yaslam Aljaaidi
aljaydi@yahoo.com
Master student
Faculty of Accountancy
UNIVERSITI Utara Malaysia
Tel: 711909493

 אאא
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evasion compared to the given 27 offences. The results
highlight that tax evasion related items are ranked 28th,
29th and 30th out of 30 offences. The general trend of
perceptions seems to be similar and consistent with the
previous studies of Karlinsky et al. (2004) and Abdual
Manaf and Abdul Jabbar (2006). However, this study
shows that tax evasion is ranked the least serious crime
compared to the other 27 given offences (28th, 29th
and 30th out of 30 offences).
As for the other categories, tax evasion category
(3 tax evasion items) is ranked sixth (out of six
categories). It was indicated that tax evasion as a
category of offence is found to be the least serious
than the other five categories of offences.
Comparison of tax evasion (as a category) with other
categories of crimes (6 categories) revealed that
significant differences exist in the perceptions of the
seriousness of tax evasion with all offences
categories. The second objective of the study has
been achieved through the result after conducting the
analysis of the Mean Scores. This objective deals
with whether there is a significant difference in the
perception of the seriousness of tax evasion compared
to other victim and victimless crimes. In general,
serious crimes are perceived more severe than nonserious crimes and victim crimes are perceived more
severe than victimless crimes. Tax evasion is
perceived the least non-serious victimless crime
among the other serious and non-serious victim and
victimless crimes.
The third objective of the study has been achieved
through the result after conducting the analysis of ttest, one-way ANOVA and cross-tabulation.
Objective three deals wit whether demographic
variables influence the perception of the seriousness
of tax evasion. The results indicate significant
differences in perception exist among male and
female, individuals' ages, people with different
marital status, academic qualification, source of
income, occupation and level of income. Regarding
the condition of preparing tax return, there does not
appear to be any significant differences in the
perception of the seriousness of tax evasion based on
who prepares the tax return.
As for the interviews conducted, it appears that
there is an obvious influence of the Islamic
perspectives on the perceptions of Yemeni people
towards tax evasion. The majority of respondents
believe that either collecting taxes by governments is
completely prohibited in all cases or collecting taxes
is permitted only in some cases as stated earlier.
Specifically, Yemen is considered unique in its
culture in terms of the religion, Islam, and how this
religion influences the whole life aspects ignoring the

power of regulation and laws that go against Islamic
teachings. People evade tax like Americans,
Australians and Malaysians. But, the reason of
evading the tax is different from the reasons stated by
the other countries. The most important reason is that
Islam forbids collecting tax because Muslims are
subject to pay only Zakat. And, paying tax is only
subject to special circumstances in which the country
is in need for further funds.
This study is still subject to some limitations. One
of the limitations of this study is that this paper has
reported 310 respondents’ opinion towards tax
evasion. Thus, the results have not shown a whole
picture of all people in Yemen. Future research is
required to extend the results of this research and fill
in this gap. The second limitation of this study is that
the time considered under investigation is limited to
the perception of people in 2008. Hence, future
research is required to extend the results of this study
by covering a range of previous years to this study
and/or post-periods to this study. Finally, this study
has explored the perception of Yemeni people
towards tax evasion using questionnaires and
interviews. therefore, the results found in this study
are limited to the methodological approach used.
Future research is required to extend and confirm
these results by using different methodological
approaches and introducing several variables such as
the country-specific factors: religion, culture, political
system, economic development and comparing
perceptions of South and North Yemen because there
were two countries in the past, before 1990.
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items of tax evasion were ranked as the least nonserious victimless crimes compared to the other
serious victim, serious victimless, non-serious victim
and non-serious victimless crimes. However,
hypothesis H2, which is developed that tax evasion is
perceived a less serious crime compared to other
victim and victimless of offences, is accepted.
To report the third classification of findings, the
effects of eight demographic variables on factors that
influence the perceptions towards tax evasion as a
serious crime have been investigated. The eight
variables are age, gender, marital status, education,
source of income, occupation, level of income and tax
return preparer. The results of t-test and one-way
ANOVA indicate that differences in perceiving tax
evasion as a serious crime exist in terms of age,
gender, marital status, education, source of income,
occupation, level of income except for the tax return
preparer for the entire individual items (3 evasion
items) of tax evasion. Specifically, for the age
variable, it was found that old people perceive tax
evasion as a more serious crime than young people. It
is important to note that this result goes in consistent
with the previous study of Karlinsky et al. (2004),
Abdul Manaf and Abdul Jabbar (2006), Christian and
Gupta, (1993), Alm et al. (2006), Title (1980),
Warneryd and Walerud (1982), Wahlund (1992), and
Troutman and O'Bryan (2000). Thus, hypothesis H3 is
accepted. Regarding the gender variable, it was found
that females are more likely to perceive tax evasion
as a less serious crime than males. This result has
shown a consistent line with the studies carried out by
Barnett and Karson (1987) and Weeks et al. (1999)
that concluded the females are less likely to perceive
tax evasion as an ethical practice than male. Thus,
hypothesis H4 is rejected. As for the marital status
variable, it was found that single people perceive tax
evasion as a less serious crime than married or other
condition individuals. This result goes in the same
line with the previous studies of Clotfelter (1983),
Karlinsky et al. (2004), and Abdul Manaf and Abdul
Jabbar (2006). Thus, hypothesis H5 is accepted. In
terms of the education variable, it was found that tax
evasion decreases as people get higher education.
This is consistent with the previous studies (Witte and
Woodbury, 1985; Beron et al., 1992; Wallschutzky,
1984; Alm et al., 2006; Weber and Rockoff, 2001;
Kasipillai et al., 2003; Milliron, 1985; Chan,
Troutman and O'Bryan, 2000; Fallan, 1999). Thus,
hypothesis H6 is accepted.
With regards to the source of income variable, it
was found that employees who gain their income
from the governmental sector perceive tax evasion as
a less serious crime than those who gain their income
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from the private sector, own business, or other
sources of income. This finding is consistent with the
previous studies of Groves (1958) and Wallschutzky
(1984). Accordingly, hypothesis H7 is rejected. In
terms of the occupation variable, it was found that
employees who gain their income from the
governmental sector perceive tax evasion as a less
serious crime than those who gain their income from
the private sector, own business, or other sources of
income. This finding is consistent with the previous
studies of Westat (1980a) and Westat (1980b).
Accordingly, hypothesis H8 is rejected. As for the level
of income, it was found that as the level of income
increases the perception towards tax evasion decrease.
This is consistent with the several studies of Young
(1994), Christian and Gupta (1993), Giese and
Hoffman (1999), Hite (1997), and Crane and Nourzad
(1990). Thus, hypothesis H9 is accepted. Regarding the
tax return preparer variable, it was found that there is
not any significant difference in perception of the
seriousness of tax evasion based on who prepares the
tax return. This is consistent with the previous studies
of Karlinsky et al., (2004); Abdul Manaf and Abdul
Jabbar (2006). Thus, hypothesis H10 is rejected.
More important, from the interviews conducted, it
seems that the respondents perceive tax evasion as the
least serious crime. This perception is influenced by
the Islamic perceptions towards collecting taxes. It
appears that the majority of respondents agree with
the fist two Islamic perspectives towards collecting
taxes. In particular, since Yemen is an Islamic
country, the perception towards tax evasion in most
cases is looked into from the Islamic view of point.
The majority of the individuals interviewed (90%)
indicated that the current tax system is a Western
system adopted from what it is called developed
countries. As Muslims, the system have to be
implemented is the Zakat system. Otherwise, there is
a possibility for citizens to evade the tax when the
government is not implementing the Islamic methods.
Furthermore, tax evaders have a verdict that permits
tax evasion stated by several famous Islamic scholars.
In such cases, the influencing Islamic scholars have
an argument that result in three verdicts towards tax.
Conclusion
Theoretically, this study reasonably has achieved
its objectives to measure the perceptions of Yemeni
citizens as to the severity of tax evasion relative to
other offences. The objectives of the study have been
achieved through the result after conducting the
analysis of Mean Scores and paired t-test. The first
objective deals with whether there is a significant
difference in the perception of the seriousness of tax
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towards tax evasion as a serious crime can be predicted
by measures of age, gender, marital status, education,
occupation, level of income and tax return preparer".
The results of a Pearson Correlation analysis indicate
that, based on Table 11, the correlation between age
and the perception towards tax evasion as a serious
crime was negatively very weak (-0.195) which might
indicate that the perception towards tax evasion as a
serious crime will decrease as people get older and
vice versa. Further, the correlation between gender and
the perception towards tax evasion as a serious crime
was negatively very weak (-0.067) which might
indicate that the perception towards tax evasion as a
serious crime will decrease as taxpayers are females
and vice versa.
Also, the correlation between marital status and
the perception towards tax evasion as a serious crime
was positively very weak (0.136) which might indicate
that the perception towards tax evasion as a serious
crime will increase as taxpayers get married and go in
other marital status conditions and vice versa.
Furthermore, the correlation between education and
the perception towards tax evasion as a serious crime
was positively somewhat strong (0.032) which might
indicate that the perception towards tax evasion as a
serious crime will increase as taxpayers hold higher
education and vice versa. Indeed, the correlation
between source of income and the perception towards
tax evasion as a serious crime was positively very
weak (0.126) which might indicate that the perception
towards tax evasion as a serious crime will increase as
taxpayers get their income from governmental sectors
and vice versa. As well, the correlation between
occupation and the perception towards tax evasion as a
serious crime was positively very weak (0.126) which
might indicate that the perception towards tax evasion
as a serious crime will increase as taxpayers work for
governmental sectors and vice versa.
Either, the correlation between level of income
and the perception towards tax evasion as a serious
crime was negatively somewhat strong (-0.036) which
might indicate that the perception towards tax evasion
as a serious crime will decrease as the level of income
increases and vice versa. And, the correlation
between tax return preparer and the perception
towards tax evasion as a serious crime was positively
quite strong (0.28) which might indicate that the
perception towards tax evasion as a serious crime will
increase as the taxpayers get their tax return prepared
by other preparers and not themselves and vice versa.
The results of Multiple Regression analysis
supported by cross-tabulation analysis reveal that the
perception towards tax evasion as a serious crime is
influenced only by age, gender, marital status, source of

income and occupation. As for measuring the
perceived differences in perceptions of tax evasion
offences by demographic variables, Table 14
summarizes the results of t-test or one-way ANOVA
for significant variables.
The results in Table 14 indicate that differences
exist in terms of age, gender, marital status,
education, source of income, occupation, level of
income and tax return preparer for the entire
individual items (3 evasion items) of tax evasion.
Discussions and Conclusions
Discussion
This study measures the perceptions of Yemeni
citizens as to the severity of tax evasion relative to
other offences. As it is stated earlier that one major
contribution of this study is the introduction of three
specific types of tax evasion behavior in Yemen.
Largely, this survey utilizes insights of a
questionnaire used in previous studies with some
modifications to suit the context of Yemen.
Based on the research findings presented in the
Results section, the perception of Yemeni citizens
towards tax evasion as a crime is reported based on
the following: a comparison has been made to
measure the Yemeni citizens' perceptions towards tax
evasion and other 30 offences. The analysis of Mean
Scores was performed to the 30 crimes and to the
category of crimes to rank the score of tax evasion
compared to the other offences and the paired t-test
was applied to compare the category of tax evasion
with another category of offences as stated earlier in
the Results section. The results of the performed
analysis indicate that Yemeni citizens perceive tax
evasion as the least serious crime compared to the
other given offences and there is a difference between
the category of tax evasion as a crime and the other
categories of crimes in terms of their severity. The tax
evasion three items were ranked as 28th, 29th and
30th out of 30 crimes and the tax evasion category
was ranked as the least score of Mean equaled 2.17
out 5 Likert point scale. Accordingly, hypothesis H1,
which is developed as tax evasion is perceived a less
serious crime compared to other offences, is
accepted. Furthermore, a comparison has been made
to measure the Yemeni citizens' perceptions towards
the seriousness of tax evasion with victim and
victimless offences. The 30 given crimes have been
divided into four groups that include: serious victim
crimes, serious victimless crimes, non-serious victim
crimes and non-serious victimless crimes. The
analysis of the Mean Scores performed was used to
make the comparison. It was found that the three
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relationships between variables. This can be done
using a correlation matrix. Variable association refers to
a wide variety of coefficients which measure the
strength of a relationship. Correlation is a bivariate
measure of association (strength) of the relationship
between two variables. It varies from 0 (random
relationship) to 1 (perfect linear relationship) or -1
(perfect negative linear relationship). It is usually
reported in terms of its square (r2), interpreted as a
percent of variance explained. The use of partial
correlation is usually restricted to simple models of 3
or 4 variables, 5 at most (Cohen, 1983).
Correlation is symmetrical, not providing evidence
of which way causation flows. If other variables also
cause the dependent variable, then any covariance they
share with the given independent variable in a
correlation may be falsely attributed to that
independent. Also, to the extent that there is a
nonlinear relationship between the two variables being
correlated, correlation will understate the relationship.
Correlation will also be attenuated to the extent that
there is measurement error, including the use of subinterval data or artificial truncation of the range of the
data.
Table 11 shows the correlations between the
perception towards tax evasion as a crime and the
demographic factors.
In the case of the data of the present study, it is noted
that the age and gender correlate non-significantly in a
very
weak
negative
relationship
(-.195** and -.067) with the perception towards tax
evasion as a serious crime. While, marital status, source
of income and occupation correlate non-significantly in
a very weak positive relationship (.136*, .126* and
.126* respectively) with the perception towards tax
evasion as a serious crime, as for education and tax
return preparer, they correlate significantly in a very
weak positive relationship (.32 and .28 respectively)
with the perception towards tax evasion as a serious
crime. While, the level of income correlates significantly
in a very weak negative relationship (-.036) with the
perception towards tax evasion as a serious crime.
The formulas to compute the regression weights
with eight weights (variables) with one dependent
variable are available from various sources
(Stockburger, 2005).
The output consists of a number of tables. The
"Coefficients" table presents the optimal weights in
the regression model, as seen in the following:
Recalling the prediction Equation (Y) = PO + (31X1 +
(32X2 + p3X3+ |34X4 + [35X5+P6X6 + P7X7 + p8X8
where,
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y = A measure of perception towards tax evasion as a
serious crime. Xj= A measure of age. X2= A
measure of gender. Xj= A measure of marital
status. X4= A measure of education. X5= A
measure of source of income. Xg= A measure of
occupation X7= A measure of level of income
Xs- A measure of tax return preparer.
b = Regression weights and are computed in a way
that minimizes the sum of squared deviations.
The values for the weights can now be found by
observing the "B" column under "Unstandardized
Coefficients." They are b0 = 1.701, fa = - .555,
b2 = - 0.242, b3 = .621, b4 = .051 and b5 = .166,
b6= .166, b7= - .049, b8= .079 and the regression
equation appears as:
Y1 = 1.701 - .555 X,j - .242 X2i + .621 X3i + .051 X4i +
.166 X5i + .166 Xand - .049X7i+ .079X8i
t:
(4.271)
(-5.534)
(-1.903)
(4.902)
(1.053) (2.709) (2.709)
(-1.117)
(1.314) *:
Significant at a=0.05
If xi (age) increases one unit, then the perception
towards tax evasion as a serious crime will decrease
with about 0.555 and vice versa. If X2 (gender) increases
one unit, then the perception towards tax evasion as a
serious crime will decrease with about 0.242 and vice
versa. If xs (marital status) increases one unit, then
the perception towards tax evasion as a serious crime
will increase with about 0.621 and vice versa. If x4
(education) increases one unit, then the perception
towards tax evasion as a serious crime will increase
with about 0.051 and vice versa. If x5 (source of
income) increases one unit, then the perception towards
tax evasion as a serious crime will increase with about
0.166 and vice versa. If x6 (occupation) increases one
unit, then the perception towards tax evasion as a
serious crime will increase with about 0.166 and vice
versa. If x7 (level of income) increases one unit, then the
perception towards tax evasion as a serious crime will
decrease with about 0.049 and vice versa. If x8 (tax
return preparer) increases one unit, then the perception
towards tax evasion as a serious crime will increase
with about 0.079 and vice versa.
From the above, it can be concluded that the
perception towards tax evasion as a serious crime is
influenced positively only by age, gender, marital
status, source of income and occupation.
The value of R can be found in Table 13. In the case
of this study data, the value for the multiple R when
predicting Y from Xh X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, was 0.366.
In this study, the results could be reported thus
"13.4% of the variance in the measure of perception
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Table 12. The coefficients or weights of regression
Model

Unstandardized Coefficients
B

1

(Constant)

t

Sig.

.398

4.271

.00

Std. Error

1.701

Age

-.555

.100

-5.534

.00

Gender

-.242

.127

-1.903

.05

Marital Status

.621

.127

4.902

.00

Education

.051

.049

1.053

.29

Source of Income

.166

.061

2.709

.00

Occupation

.166

.061

2.709

.00

-.049

.044

-1.117

.26

.079

.060

1.314

.19

Level of Income
Tax Return Preparer

a Dependent variable: perception towards tax evasion as a serious crime
Table 13. The multiple correlation coefficient and coefficient of determination
Model
1

R

R Square

.366(a)

Adjusted R Square

.134

Std. Error of the Estimate

.116

.94907

Table 14. Summary of t-test/one-way ANOVA
Age
Understatement of
Taxable Income
Overstatement of
Tax Deductions
Fail to Submit a
Tax Return
Tax Evasion

0.099
(2.328)
0.00*
(11.105)
0.00*
(9.654)
0.001
(6.665)

Gender

Marital
status

Education

Source of
income

Occupation

Level of
income

Tax
return
preparer

0.00*
(14.921)

0.030
(3.541)

0.009
(3.426)

0.00*
(10.702)

0.00*
(10.702)

0.00*
(5.686)

0.036
(2.886)

0.00*
(12.704)
0.00*
(13.281)
0.00*
(-15.587)

0.369
(0.999)
0.015
(4.268)
0.045
(3.131)

0.00*
(14.353)
0.043
(2.493)
0.00*
(6.048)

0.003
(4.713)
0.884
(0.218)
0.008
(3.981)

0.003
(4.713)
0.884
(0.218)
0.008
(3.981)

0.00*
(5.285)
0.00*
(6.517)
0.016
(3.090)

0.218
(1.488)
0.028
(3.057)
0.290
(1.254)

cause for concern. In the case of the study data, the
following means and standard deviations were
computed.
Based on Table 10, the mean value of the
dependent variable, perception towards tax evasion as
a serious crime, is (2.17). This reveals that most of the
responses are positioned at the low-level perception of
tax evasion as a serious crime. Consequently, the
majority of the respondents perceive tax evasion as a
less serious crime. The mean value of the first
independent variable, age, is (1.83). This indicates that
most of the respondents are positioned between young
and middle aged individuals. As for the mean value of
the second independent variable, marital status, it is
(1.81). This highlights that most of the respondents are
single and married individuals. In terms of the third
independent variable, education, the mean value is
(3.00). This reveals that most of the respondents hold

medium level of education, higher diploma and
bachelor degree. In terms of the fifth independent
variable, source of income, the mean value is (2.04).
This indicates that most of the respondents get their
income from private and governmental sources of
income. Regarding the sixth independent variable,
occupation, the mean value is (2.04). This means that
the majority of the respondents work for private and
governmental sectors. In terms of the seventh
independent variable, level of income, the mean value
is (2.13). This means that the majority of the
respondents are low and medium income level
receivers. Finally, as for the eight independent
variable, a tax return preparer, the mean value is (3.45).
This indicates that the majority of the respondents get
their tax return prepared by a tax agent or other parties
assist them to get so such as their employers.
The second step is an analysis of bivariate
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Table 10. The descriptive statistics in values
N

Mean

Std.

Values of Tax Evasion Perception as a Serious Crime

335

2.17

1.01

Values of Age

335

1.83

.59

Values of Gender

335

1.22

.41

Values of Marital Status

335

1.81

.48

Values of Education

335

3.00

1.16

Values of Source of Income

335

2.04

.88

Values of Occupation

335

2.04

.88

Values of Level of Income

335

2.13

1.22

Values of Tax Return Preparer

335

3.45

.87

Table 11. Pearson correlation
Age

Tax evasion perception
as a serious crime

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

Age

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

Gender

Marital status

1

-.067

.136(*)

.032

Source
of
Income
.126(*)

.224

.013

.559

-.022

-.268(**)

Occupation

Level of income

Tax return preparer

Tax return
Preparer

.126(*)

-.036

.028

.021

.021

.515

.607

.115(*)

.115(*)

.174(**)

.083

.035

.001

.130

.033

.102

.053

.053

.046

.076

Sig. (2-tailed)

.550

.063

.337

.337

.397

.167

Pearson
Correlation

1

Pearson
Correlation

Pearson
Correlation

1

-.293(**)
.000
1

.159(**)
.003
.200(**)
.000
1

.159(**)
.003
-.200(**)
.000
1.000(**)

Sig. (2-tailed)
Occupation

Level of
Income

.035

Pearson
Correlation

.688

,446(**)

Education

.000

Sig. (2-tailed)
Source of income

.000

Marital
Status

.000

Sig. (2-tailed)

Education

.195(**)

Gender

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson
Correlation

1

.251(**)
.000
.146(**)

-.005
.927
.040

.008

.466

.129(*)

-.037

.018

.501

.129(*)

-.037

.018

.501

1

.020
.717
1
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The three specific tax evasion items and the overall tax
evasion category are tested for their reliability.
Reliability means the accuracy which concerns
stability, dependability and consistency of an
instrument. In this study, the Cronbach's Alpha
coefficient is used, which is based on the average
correlation of items within a test if the items are
standardized. The reliability test shows that the
Cronbach's Alpha for item 5, understatement of taxable
income, is 0.7064; item 9, overstatement of tax
deductions, is 0.7971; item 13, fail to submit a tax
return, is 0.7212; overall tax evasion category is
0.8138. Thus, the instruments are reasonably accepted
for the purpose of reliability as shown in Table 9.
Table 9. Reliability test of the three specific tax evasion
items/overall tax evasion category
The Three Specific Tax Evasion Items
Alpha
Item 5: understatement of taxable income

0.7064

Item 9: overstatement of tax deductions

0.7971

Item 13: fail to submit a tax return

0.7212

Overall Tax Evasion Category
Reliability Coefficients

0.8138

Overall, the research model is represented by the
following Multiple Regression equation:
MR (Y) = p0 + PiXi + p2X2 + p3X3+ P4X4 + P5X5+ p6X6 +
PvX7 + p8X8
where:
MR (Y) = Perceptions toward tax evasion as a crime
(significant at level 0.05)
XI = Age
X2 = Gender
X3 = Marital Status
X4 = Education
X5 = Source of Income
X6 = Occupation
X7 = Level of Income
X8 = Tax Return Preparer
Multiple regressions are one of the most widely used
techniques in the analysis of data in the social science
(Bryman and Cramer, 2001). The technique can be used
to analyze the relationship between a single
dependent variable and several independent variables
(Tabachnick and Fidell, 2001). The objective of the
analysis is to predict the changes in the dependent
variable in response to changes in the independent
variables, whereby each independent variable is
weighted by the regression analysis procedure to
ensure maximal prediction from the set of
independent variables (Hair, Anderson, Tatham and

Black, 1998). According to Arsham (1994), the
regression analysis has three goals: predicting,
modeling, and characterization. Based on this, the
multiple regression analysis was conducted to identify
the influence of eight demographic variables on the
perception towards tax evasion as a serious crime as
follows:
(Y) = [30 + 01X1 + 02X2 + 03X3+ (34X4 + 05X5+
06X6 + (37X7 + 08X8
where,
Y = the predicted value on the DV.
B0 = the Y intercept, the value of Y (constant) when all
variables are zero.
Xt = the values of variables {i = l (age), 2 (gender), 3
(marital status), 4 (education), 5 (source of
income), 6 (occupation), 7 (level of income)
and 8 (tax return preparer)}.
Bt = the values of coefficients assigned to the
variables {i = l (age), 2 (gender), 3 (marital
status), 4 (education), 5 (source of income), 6
(occupation), 7 (level of income) and 8 (tax
return preparer)}: during the regression.
The following contains the main essential steps
during the analysis of multiple regression model
building. The application of such steps can be found
below:
• The first step was to compute means and standard
deviations for the dependent and independent
variables (see Table 10).
• The second step was to compute the relationships
between variables (see Table 11).
• The formula of Multiple Regression was used to
compute the regression weights with eight
independent variables. The multiple regression
analysis was conducted (see Table 12).
• Then, the correlation coefficient was computed (see
Table 13).
• Finally, and to identify the level of significance,
the ANOVA table of multiple regression was
computed (see Table 14).
Next, the multiple regression analysis was conducted to
identify the influence of the eight demographic
variables on the perception towards tax evasion as a
serious crime according to the following.
The first step in the analysis of multivariate data is a
table of means and standard deviations. In a multiple
regression analysis, these scores may have a large
"influence" on the results of the analysis and are a
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Table 8. Serious and non-serious crimes by victim/victimless
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Offences
Insulting Islamic teachings
Murder
Drug trafficking/dealing
Adultery
Prostitution
Kidnapping
Rape
Robbery with firearms
Terrorism
Alcohol drinking/dealing
Arson
Bribery
Homosexuality
Official seal forgery
Currency forgery
Financial fraud
Official document forgery
Illegal gambling
Pollution
Shop-lifting
Sexual harassment
Pick-pocketing
Robbery without firearms
Employing illegal worker
Official stamps forgery
Fireworks acquiring/dealing
Begging
Understatement of taxable income
Overstatement of tax deductions
Fail to submit a tax return

Serious/
Victim

Serious/
Victimless
4.86

Non-serious/
Victim

Non-serious/
Victimless

4.77
4.45
4.41
4.37
4.32
4.29
4.26
4.14
4.12
4.05
3.92
3.90
3.88
3.80
3.77
3.76
3.61
3.59
3.57
3.51
3.15
3.10

factors. In Islam, the first two offences, Islamic abuse
and murder, are considered the most serious sins
punished by the God. Drug related crimes are, also,
relatively as serious as the first two crimes because
drugs lead to the society destruction and they may
lead to all types of crimes. The forth and fifth crimes,
adultery and prostitution, are considered very serious
sins to be committed by women due to cultural, first,
and Islamic, second, teachings.
In Yemen, it is considered a destroying of the tribe's
reputation and name in the society if a female goes to
either a prostitution or adultery. In some tribes, they
might be killed by the family if they have committed so.
Importantly, tax evasion offences are considered the
least serious crimes to be committed. Regarding the
prior studies, researchers divided crimes into four
categories. These include: crimes with victims, crimes
without victims, violations with victims, and violations
without victims (Karlinsky et al., 2004; Abdul Manaf
and Abdul Jabbar, 2006). It was found that crimes with
victims are more serious than victimless crimes and
violations. And violations involving victims are more
severe than victimless violations.
From Table 8, it appears that people in Yemen
perceive serious crimes involving victims as more

3.07
2.81
2.77
2.40
2.39
2.078
2.04

severe than victimless serious crimes and non-serious
crimes. Also, non-serious crimes involving victims
are considered more severe than victimless nonserious crimes. As for the tax evasion crimes, the
three items included under this category are perceived
as the least serious crimes comparing to other
offences. Thus, hypothesis H2, Tax evasion is
perceived a less serious crime compared to other
victim and victimless of offences is accepted.
The level of the significant difference, if any, in the
seriousness of tax evasion between each of the
following demographic variables
The third objective the current study tries to
examine is determining the significant difference, if
found, in the seriousness of tax evasion between each
of the demographic factors that include age, gender,
marital status, education, source of income,
occupation, level of income and tax return preparer.
Specifically, this section highlights perceived
differences in the perceptions of tax evasion offences
by demographic variables.
It is worth to mention that there are three specific
tax evasion items and one overall tax evasion category
(computed by averaging those three individual items).
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Table 6. Category of offences and ranking
Category of Offences
Drug related crimes
Violent crimes
Other offences
Commercial crimes
Crimes Affecting Property
Tax evasion

Items
2
6
9
6
4
3

related crimes and violent crimes, goes in the same
line with the previous study of Abdul Manaf and
Abdul Jabbar (2006). Importantly, tax evasion category
is ranked as the last rank of seriousness. Prior studies
in the US (Cabrera, 1999), the UK (Bennett, 2000),
and Australia (Makkai et al., 2000) found that there is
a relationship between drug abuse and involvement in
criminal activities. Consistent with those, a study on
drug addicts with and without criminal history, in
Penang, Malaysia, confirms that there is a positive
relationship between drug abuse and involvement in
criminal offences (Karofi, 2005). The categories of tax
evasion is also compared with other category of crimes
and offences (5 items) and the summary of paired t-test
results are shown in Table 7.
Table 7. Comparison of tax evasion to other crime categories
Pair of Offences
T-value
Sig
Tax Evasion – Drug Related Crimes
34.355
0.000*
Tax Evasion – Violent Crimes
39.841
0.000*
Tax Evasion – Crimes Affecting
22.289
0.000*
Property
Tax Evasion – Other Crimes
29.667
0.000*
Tax Evasion- Commercial Crimes
- 30.052
0.000*

The results indicate significant differences in
perceptions of the seriousness of tax evasion
compared with drug related crimes, violent crimes,
property crimes, commercial crimes and other crimes.
People do not perceive tax evasion to be as serious as
violent, drug related, property, commercial crimes
and other crimes. In other words, tax evasion as a
crime is the least perceived offence related to the
other groups of crimes. This result is in the line with
the previous study of Abdul Manaf and Abdul Jabbar
(2006) and Karlinsky et al. (2004) who suggest that
tax evasion is less likely to be perceived as violent,
drug related and commercial crimes. The results
indicate that tax evasion related items are ranked
28th, 29th and 30th out of 30 offences. The general
trend of perceptions seems to be similar and
consistent with the previous studies (Karlinsky et al.,
2004; Abdual Manaf and Abdul Jabbar, 2006).
However, this study shows tax evasion relatively
ranked the least serious offence. This means that
people in Yemen perceive tax evasion as a non-serious
crime compared to the other crimes and offences. This

Mean
4.29
4.21
3.66
3.65
3.47
2.17

SD
.68457
.60121
.46081
.64551
.75208
1.00923

Rank
1
2
3
4
5
6

fact leads to an environment where Yemenis practice
tax evasion as an ordinary behavior. From Tables 5, 6
and 7, it appears that people in Yemen are less likely to
perceive tax evasion as a serious crime related to other
crimes and offences. Thus, hypothesis H1, Tax evasion
is perceived a less serious crime compared to other
offences, is accepted.
Perceptions towards the seriousness of tax evasion
between victim and victimless of offences
The second objective the current study tries to
investigate is measuring the seriousness of tax
evasion between victim and victimless crimes and
violations. This section highlights perceived
differences in perceptions of tax evasion offences
between victim and victimless offences. As it is
stated, a violation is an offence that is usually
punishable by a fine only compared to crime, which
is often punishable with imprisonment (Rsenmerkel,
2001; Warr, 1989).
The majority of the offences in the Yemeni Penal
and Code Law No. 12 (1994) are punished with
imprisonment and they are categorized into serious
crimes and non-serious crimes. Specifically, the
Yemeni Penal and Code Law No. 12 (1994) classifies
crime into two types: serious crimes and non-serious
crimes. Serious crimes refer to the crimes punished
by executing, cutting off one organ or more than one,
and/or imprisoning for more than three years. Nonserious crimes refer to the crimes punished by fining
and/or imprisoning for less than three years.
Accordingly, the appropriate categorization to the
context of Yemen is classifying crimes based on their
seriousness and victim and victimless. All 30 crimes
and violations in this study are further classified into
crimes and violations with and without victims as
shown in Table 8.
Analysis of this table, generally, indicates that
serious crimes are perceived more severe than nonserious crimes. In detail, a serious crime involves a
victim is perceived more severe than a serious crime
without a victim and a non-serious crime. Also, a
non-serious crime involves a victim is perceived
more severe than a non-serious crime without a
victim. It is worth to note that the severity of the first
five crimes is ranked due to Islamic and cultural
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3.6% were receiving from 1,000,001 to 2,000,000
annually. It is found that a large majority of the
respondents (65.1%) were preparing their tax return
by others such as their employer, 20.3% were
prepared by tax agent, 9.3% were assisted by a friend
or relative, and the remaining (5.4%) of the
respondents were preparing their own tax return.
Perceptions towards tax evasion compared to
other offences
The objective the current study tries to investigate
is measuring the level of seriousness of tax evasion
compared to other offences. This section highlights
perceived differences in perception of tax evasion
offences compared to other offences. Table 5
highlights the Mean Scores and Rank of the 30
offences examined under this study.
Table 5. Mean scores and rank of offences
Offences
Mean
Insulting Islamic teachings
Murder
Drug trafficking/dealing
Adultery
Prostitution
Kidnapping
Rape
Robbery with firearms
Terrorism
Alcohol drinking/dealing
Arson
Bribery
Homosexuality
Official seal forgery
Currency forgery
Financial fraud
Official document forgery
Illegal gambling
Pollution
Shop-lifting
Sexual harassment
Pick-pocketing
Robbery without firearms
Employing illegal worker
Official stamps forgery
Fireworks
acquiring/dealing
Begging
Understatement of taxable
income
Overstatement of tax
deductions
Fail to submit a tax return

SD

Rank

4.86
4.77
4.45
4.41
4.37
4.32
4.29
4.26
4.14
4.12
4.05
3.92
3.90
3.88
3.80
3.77
3.76
3.61
3.59
3.57
3.51
3.15
3.10
3.07
2.81

.517
.70774
.73214
.75219
.74592
2.189
.961
.766
1.02613
.96101
.789
1.081
1.019
.943
.974
.83837
.757
1.05250
1.057
1.00015
1.11292
1.07675
.995
1.01653
1.063

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2.77

.952

26

2.40

1.012

27

2.39

1.35951

28

2.078

1.14251

29

2.04

1.01988

30
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As it is shown in Table 5 that the most five
serious crimes are Islamic abuse, murder, drug
trafficking/dealing, adultery and prostitution. On the
other side, the least serious offences are ranked as fail
to submit a tax return, overstatement of tax
deductions, understatement of taxable income,
begging and fireworks acquiring/dealing. It is
obvious that the three items related to tax evasion are
ranked 28th, 29th and 30th offences. The reasons that
make Yemenis perceive Islamic abuse as the most
serious crime are religious and cultural factors.
Yemen is a Muslim country regulating Islam as the
source of its laws and codes. In Islam, the biggest sin
is abusing any Islamic sign. Further, murder in Islam
is considered one of the more severe sins. Also, even
if drug related crimes are victimless, as mentioned
earlier, they are considered as severe because of their
implications and consequences, including the
potential of leading to other violent crimes.
Furthermore, the culture in Yemen goes close with
the Islamic teachings in a way that Yemenis are more
conservative people and they consider prostitution
and adultery are among the biggest sins.
Importantly, the results of the previous studies ranked
the first five offences to be murder, rape and child
molestation, drug trafficking and robbery with
firearms and the least serious crimes are failure to
submit a tax return, driving while using mobile
phone, speeding, overstatement of tax deductions and
understatement of taxable income (Abdul Manaf and
Abdul Jabbar, 2006).
In the study of Karlinsky et al. (2004), it was found
that the first three offences were ranked as murder,
rape and child molestation. In the Australian study,
heroin trafficking is ranked as the second most serious
offence (Wilson et al., 1986). While in Canada, three
drug related offences (high level of drug trafficking,
drug importing and selling drugs on the street) are
ranked amongst the top six most serious offences in
2000 and 2001. However, drug related offences are
ranked lower (12th and 14th most serious offences) in
2003 and 2004 (Criminal Intelligence Service Alberta,
2005). It is important to note that drug offences have
been reworded as 'drug importing, exporting and
trafficking' and 'street-level drug trafficking' in 2003
and 2004 (Abdul Manaf and Abdul Jabbar, 2006).
Further, the ranking is made in terms of category of
crimes. There are six categories identified in this study.
The results are depicted in Table 6.
It is important to note from Table 6 that tax
evasion is sixth out of six categories of offences. The
first rank is drug related crimes followed by violent
crimes, other crimes, commercial crimes and property
crimes. The rank of the first two categories, drug
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organized randomly without stating the category of
offences. The reason is to ensure that respondents
fully and carefully read the questions before
answering. Finally, to ensure gaining high respond
rate, the questionnaires were personally distributed
out to the individuals.
2. A personal structured interview
Using this method of data collection, two
predetermined questions were asked personally to the
respondents. The questions were as the following: (a)
How do you perceive tax evasion as a crime? (b) Are
Muslims obliged to obey the Islamic leader to pay
tax? Thirty individuals were interviewed personally.
As the respondents expressed their views, the
researcher noted them down. The same questions
were asked to everybody in the same manner. The
main purpose of the interview was to support the
results that would be measured by the survey
instrument and to investigate the Islamic religious
perceptive towards tax evasion in a way that this
factor might influence the level of individuals'
perceptions in the seriousness of tax evasion as a
crime.
Regarding obtaining data from the secondary
sources, in this study, data would be retrieved from
the existing sources such as the governmental
websites, articles, magazines, internet, newspaper,
governmental publications, journals, doctoral
dissertations as well as master theses. While seeking
for secondary data, time and costs of acquiring
information would be saved (Sekaran, 2003;
Zikmund, 2003).
Results
Profile of respondents
As indicated earlier, a total of 335 questionnaires
were gathered from the survey. As shown in Table 4,
the majority of the respondents (78.2%) were male,
and 21.8% were female. The largest group (62.4%),
in terms of age, was those aged between 30 and 49.
Specifically, 27.2% were aged between 18 and 29,
while 10.4% were aged between 50 and above. In
terms of marital status, the majority of the
respondents (73.4%) were married, 23% were single,
and 3.6% were either divorced or widowed.
Regarding the level of education, the largest group
(41.8%) was bachelor degree holders, 21.2% were
high school certificate holders, 19.4% were diploma
degree, after high school and before a bachelor
degree, holders, 14% were pre-high school certificate
holders, and 3.6% were Master and PhD degree
holders.

Table 4. Profile of respondents
Demographic Variables
Gender
Male
Female
Age (years)
18-29
30-49
50 and above
Marital Status
Single
Married
Other
Education
Before high school
High school
Higher diploma
Bachelor degree
Postgraduate (Master & PhD)
Source of income
Private income source
Governmental income source
Owning business or self-employed
source of income
Other source of income
Occupation
Private sector employee
Governmental sector employee
Businessmen or self-employed
individuals
Others
Level of income
240,000 and below
240,001-500,000
500,001-1,000,000
1,000,001-2,000,000
2,000,001-5,000,000
5,000,000 and above
Tax return preparer
Yourself
Assistant by a friend, a spouse or a
relative
Tax agent
Others

Frequency
(n=335)

Percent
%

262
73

78.2
21.8

91
209
35

27.2
62.4
10.4

77
246
12

23
73.4
3.6

47
71
65
140
12

14
21.2
19.4
41.8
3.6

86
188
24

25.7
56.1
7.2

37

11

86
188
24
37

25.7
56.1
7.2
11

112
135
58
12
0
18

33.4
40.3
17.3
3.6
0
5.4

18
31
68
218

5.4
9.3
20.3
65.1

In terms of the occupation and source of income,
the majority of the respondents (56.1%) were
governmental sector employees receiving their
income from the government, 25.7% were private
sector employees receiving their income from the
private source of income, 7.2% were businessmen
and self-employed individuals receiving their income
from their own business, and the remaining of the
respondents 11% were working for other types of
employers and receiving their income from them. As
for their level of income, equally 40.3% of the
respondents were receiving an annual salary ranging
from YER 240,001 to 500,000, 33.4% were receiving
YER 240,000 and below annually, 17.3% were
receiving from 500,001 to 1,000,000 annually, 5.4%
were receiving 5,000,001 and above annually, and
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income between 2,000,001 to 5,000,000, and 6 is
assigned to respondents gaining annually an income
of 5,000,000 and above. The results from these three
groups were used in the analysis for comparison.
8. Tax return preparer
For this variable, there are four different groups
that have been identified. Thus, a nominal value of 1
is assigned to respondents preparing tax return
themselves, 2 is assigned to respondents who get their
tax return prepared by their friends or relatives, 3 is
assigned to respondents who get their tax return
prepared by a tax agent, and 4 is assigned to other
than that. The results from these three groups were
used in the analysis for comparison.
Model Specification and Analysis
This study applied Multiple Regression (MR).
Nominal values were assigned to measure the value
of the independent variables. Although the variables
are treated as dummy variables in the analysis, the
assignment of value 0 and 1 is not assigned as normal
practice. This is because the study is using the
Multiple Regression that does not need the
assignment of such value to the dummy variable. The
predictors can be quantitative, qualitative or both. All
variables were tested in the Multiple Regression
Analysis in order to see their relationship with the
perceptions towards tax evasion as a crime.
In this study, the model can be expressed as
follows:
MR (Y) = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3+ β4X4 + β5X5+
β6X6 + β7X7 + β8X8 + E
Data Collection
Sample selection
As for the sample to be chosen for distributing out
the questionnaire, the disproportionate stratified
sampling is applied to select sample subjects that
represent the most suitable ones in providing data
about the dimensions of the study. This method has
been chosen in order to choose the right sample to
represent the whole population.
A sample of 400 Yemeni individuals was selected
for the current study to obtain data from using the
disproportionate stratified random sampling. These
individuals are the most suitable people to provide
data about the dimensions of the study. Under simple
random sampling, all elements in the population are
considered and each element has an equal chance of
being chosen as the subject. The sample subjects
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include individuals working for private and
governmental sectors, businessmen, students, jobless
and self-employed individuals. The questionnaires
returned were 310 questionnaires that represent
77.5% response rate. Twenty percent of the sample
was female.
Procedures
In the current study, data are obtained from
primary and secondary sources. Regarding obtaining
data from the primary sources, in this research, two
appropriate data collection methods are used. These
include: (1) a survey; and (2) a personal structured
interview.
1. A survey method
Using this method of data collection, Yemeni
individuals were asked to fill in the self-administered
questionnaire. This questionnaire is adopted and
adapted from the previous studies conducted to
measure the perceptions toward tax evasion as a
crime (Karlinsky et al., 2004; Abudl Manaf and
Abdul Jabbar, 2006). A survey is chosen because it
involves surveying people and recording their
responses for analysis. The strength of the survey as a
primary data collecting approach is that it does not
require a visual or other objective perception of the
information sought (Cohen, 1988).
The questionnaire is divided into two sections.
Section A consisted of three parts relating to rating
the severity of crimes. The first part (questions 1 to
30) measured opinions on 30 offences. The
respondents are asked to indicate their agreement on
all items using a five-point Likert scale. (1 as not
serious to 5 as extremely serious). Questions 31 and
32, in Section A, deal with the ranking of the top five
most serious offences as well as the top five least
serious offences. The respondents need to provide
ranking based on the offences identified from
questions 1 to 30. Section B of the questionnaire is
designed to obtain demographic characteristics of the
respondents. Questions asked in this part relate to
age, gender, marital status, education, source of
income, and level of income.
One major contribution in the methodology of this
study is by breaking the general 'tax evasion' item
into three specific types of tax evasion behavior
(Baldry and Kasipillai, 1996). These specific tax
evasion behavior items refer to understatement of
income, overstatement of tax deductions, and failure
to submit a tax return. Prior similar studies have
focused on 'tax evasion' or 'tax fraud' or both as a
general item only (Karlinsky et al., 2004). Originally,
the listing of 30 offences in the questionnaire was
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likely to perceive tax evasion as a less serious
crime than people who gain a low level of income
H10: Taxpayers who prepare their tax return
themselves are more likely to perceive tax evasion
as a less serious crime than taxpayers who have
their tax return prepared by tax agent, an assistant
or any other party

3. Marital status
For this variable, there are three different groups
that have been identified. Thus, a nominal value of 1
is assigned to single respondents, 2 is assigned to
married respondents, and 3 is assigned for other than
that. The results from these three groups were used in
the analysis for comparison.

Variable Measurements

4. Education
For this variable, there are five different groups
that have been identified. Thus, a nominal value of 1
is assigned to respondents holding a degree before
High School, 2 is assigned to respondents holding a
degree of High School, 3 is assigned to respondents
holding a degree after High School and before
undergraduate, 4 is assigned to respondents holding
Bachelor degree, and 5 is assigned to respondents
holding a postgraduate degree. The results from these
three groups were used in the analysis for
comparison.

Dependent variable
Perceptions toward tax evasion as a crime are the
concern of this study. This variable is measured using
a five-point Likert scale and is used to measure the
extent of individuals' attitudes toward tax evasion as a
crime. The five-point Likert scale is ranging from 1
(not serious) indicating the least perception towards
tax evasion as a crime, to 5 (extremely serious)
indicating the highest perception. However, this
variable is subjected to reliability and validity tests
before it was used for further analysis.
There are three specific tax evasion items that
have been used to measure the respondents'
perceptions towards tax evasion as a crime. These
include: understatement of taxable income,
overstatement of tax deductions, and failure to submit
a tax return. The indication of these three specific
items and one overall tax evasion category (computed
by averaging those three individual items) are used to
measure the level of perceptions. If a significant level
of the given items and for the overall category 'tax
evasion' is at 0.05 or low, it is considered a significant
relationship, otherwise there is not.
Hypotheses variables
1. Age
For this variable, there are three different groups
that have been identified. Thus, a nominal value of 1
is assigned to respondents aged from 18-29, 2 is
assigned for respondents aged from 30-49, and 3 is
assigned to respondents aged from 50 and above. The
results from these three groups were used in the
analysis for comparison. Although this categorical
variable is treated as dummy variable in the analysis,
the assignment of value 0 and 1 is not assigned. This
is because the current study is using the Multiple
Regression (MR) that does not need the assignment
of such value to the dummy variable.
2. Gender
Variable 'gender', in this study, is measured
dichotomously. If the respondent is male, a code
value of 1 is assigned. However, if female, a value of
2 is assigned. The results from these two groups were
used in the analysis for comparison.

5. Source of income
For this variable, there are four different groups
that have been identified. Thus, a nominal value of 1
is assigned to respondents gaining there income from
a private source of income, 2 is assigned to
respondents gaining their income from a
governmental source of income, 3 is assigned to
respondents gaining their income from own business
or self-employed, and 4 is assigned to other than that.
The results from these three groups were used in the
analysis for comparison.
6. Occupation
For this variable, there are four different groups
that have been identified. Thus, a nominal value of 1 is
assigned to respondents working for a private sector, 2
is assigned to respondents working for a governmental
sector, 3 is assigned to respondents owning their
business or as a self-employed, and 4 is assigned to
other than that. The results from these three groups
were used in the analysis for comparison.
7. Level of income
For this variable, there are six different groups
that have been identified. Thus, a nominal value of 1
is assigned to respondents gaining annually an
income of 240,000 and below, 2 is assigned to
respondents gaining annually an income between
240,001 to 500,000, 3 is assigned to respondents
gaining annually an income between 500,001 to
1,000,000, 4 is assigned to respondents gaining
annually an income between 1,000,001 to 2,000,000,
5 is assigned to respondents gaining annually an
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Age
Gender
Marital Status

Perceptions toward Tax Evasion as a
Crime

Education
Source of Income
Occupation
Level of Income
Tax Return Preparer
Fig. 3. The influence of the eight demographic variables on the perceptions toward tax evasion as a crime.

occupation, level of income and tax return preparer.
And, the dependent variable is the perceptions toward
tax evasion as a crime. Figure 3 shows the theoretical
framework model.
Hypotheses Development
The level of seriousness of tax evasion compared to
other offences
The level of seriousness of tax evasion compared
to other crimes and violations has been evidenced,
previously, by a few numbers of studies (Karlinsky et
al., 2004; Abdul Manaf and Abdul Jabar, 2006; 2001;
Warr, 1989). The results indicated by those studies
show that there is a significant difference in the
perceptions of tax evasion compared with violent
crimes, drug related crimes and traffic offences. The
results suggest that people do not perceive tax
evasion to be as serious as violent crimes and drug
related crimes. Thus, the following hypothesis is
developed to be tested by the current study:
H1: Tax evasion is perceived a less serious crime
compared to other offences
1. The significant difference, if any, in the
seriousness of tax evasion between victim and
victimless of crimes and violations
The level of significant difference in the
seriousness of tax evasion between victim and
victimless of crimes and violations has been
investigated by a few studies. It was found that
crimes and violations involving victims are perceived
to be more severe than victimless crimes and
violations (Karlinsky et al., 2004; Abdul Manaf and

Abdul Jabar, 2006). Thus, the following hypothesis is
developed to be tested by the current study:
H2: Tax evasion is perceived a less serious crime
compared to other victim and victimless of
offences
2. The level of the significant difference, if any, in
the seriousness of tax evasion among each the
demographic variables
As it has been discussed previously in the
literature review, this study argues that each of the
demographic variables (age, gender, marital status,
education, source of income, occupation, level of
income, and the tax return preparer) has an influence
on the seriousness of tax evasion. Thus, the following
testable hypotheses are developed:
H3: Old individuals perceive tax evasion as a more
serious crime than young individuals do
H4: Females perceive tax evasion as a more serious
crime than males
H5: Married individuals perceive tax evasion as a
more serious crime than single individuals do
H6: Educated people perceive tax evasion as a more
serious crime than uneducated people do
H7: Individuals who gain their income from private
sector, own business and self-employed business
are less likely to perceive tax evasion as a serious
crime than people who gain their income from the
governmental sector
H8: Private sector employees, businessmen and selfemployed people are less likely to perceive tax
evasion as a serious crime than governmental
sector employees
H9: People who gain a high level of income are more
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Research Design and Methodology
Theoretical framework
Tax researchers have investigated why some people
pay taxes while others do not. Through experiments
(Boylan and Sprinkle, 2001), random surveys (Fisher et
al., 1989), and available tax databases (Erard and Ho
2001), researchers have identified the characteristics of
noncompliant taxpayers and what is likely to motivate
tax compliance. Specifically, studies conducted about
the tax evasion considered this practice as a 'white-collar
crime' or a type of criminal behavior (Wentworth and
Rickel, 1985; Jackson and Milliron, 1986; Ghosh and
Crain, 1995).
In such case, it is evidenced that tax noncompliance has led to an environment where Yemeni
taxpayers have been motivated not to report and/or
pay their taxable income (Embassy of Yemen, 2007).
Several studies, conducted about the perceptions of
tax evasion as a crime, have suggested that the tax
non-compliance environment has been created from
the perception of the taxpayers towards tax evasion as
a non-serious crime (Karlinsky, 2004; Abdul Manaf
and Abdul Jabbar, 2006). Consequently, the degree of
non-compliance with the tax laws could be explained
somewhat by the perception towards the tax evasion.
And it is obvious that the public's perception of the
severity of a crime has important implications for
society (Karlinsky, 2004). It will result in an
expansion of domestic income and contraction in the
government's tax revenue if the marginal propensity
to spend out of tax evaded is less than unity.

Level of Seriousness of other
offences

Clotfelter (1983) evidenced that successful tax
evasion has serious consequences to governments as
it not only causes losses in current revenues, but it
fosters a threat to voluntary compliance.
Firstly, this research tries to investigate the level of
seriousness of tax evasion compared to other offences.
A comparison will be made among the rank of each
crime and violation given by the respondents as a high
or low rank crime or violation. Further, the tax evasion
crime rank will be identified among the list of the
offences to determine the level of the seriousness of
this crime compared to other offences. Figure 1 shows
the theoretical framework model.
Secondly, the significant difference, if any, in the
seriousness of tax evasion between victim and
victimless of crimes and violations are examined.
Crimes and violations will be, further, classified into
crimes and violations with and without victims. A
comparison will be made among the rank of each
victim and victimless crime and violation given by
the respondents as a high or low rank. Afterwards, the
tax evasion crime rank will be identified among the
list of victim and victimless crimes and violations to
determine the significant difference in the seriousness
of tax evasion between victim and victimless of
crimes and violations. Figure 2 shows the theoretical
framework model.
Thirdly, the effects of eight demographic
variables on factors that influence the perceptions
toward tax evasion as a crime are examined. Those
eight independent variables are the age, gender,
marital status, education, source of income,

Level of Seriousness of
Tax Evasion

Fig. 1. A comparison of the level of seriousness of tax evasion to the level of seriousness of other offences.

Level of Seriousness of
Victim Crimes and
Violations
Level of Seriousness of
Tax Evasion
Level of Seriousness of
Victimless Crimes and
Violations
Fig. 2. A comparison in the significant difference, if any, in the seriousness of tax evasion between victim and victimless crimes and
violations.
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(1978) have all suggested that more should be done in
the field of educating the general public toward
understanding the tax laws. Unlike the above
findings, a negative relationship has been found
between education level and noncompliance (Dubin
and Wilde 1988; Ritsema et al., 2003; Tan and ChinFatt, 2000). It is evidence that evasion increases with
education (Stulhofer, 1997).
5. Source of income
Over 40 years ago, Groves (1958) identified
income source as a significant influence on tax
compliance. Wallschutzky (1984) also found both
evaders and non-evaders agreed that the greatest
opportunity to evade tax exists with those who derive
their income from self-employment, independent
trade and farming, and the least opportunity exists for
those whose source of income was wages/salary
subject to withholding tax.
6. Occupation
According to Jackson and Milliron (1986),
research on occupation as a compliance variable is
relatively sparse and they noted that a clear research
direction was lacking. The main cause of this lack of
clarity appears to be the inconsistent and rather ad
hoc categories into which the occupation variable has
been categorized in individual studies. These
occupational categories have ranged from blue
collar/white
collar
(Porcano,
1988)
to
manufacturing/service (Beron et al., 1992), which
very few studies taking the same approach to
classification. Westat (1980a) suggested that whitecollar taxpayers are associated with the overstatement
of tax deductions, whereas blue-collar workers evade
taxes by omitting income. This may also be due to
opportunity; the more opportunities one has to evade,
the greater the likelihood of evasion. Westat (1980b),
however, reported that employment in manufacturing
or trade organization was associated with higher selfreported tax compliance and that the occupational
categories of professional/managerial, clerical/sales,
and service employees were associated with lower
levels of compliance.
7. Level of income
Prior research presents conflicting evidence of the
association between income and noncompliance.
Early analytical models developed by Allingham and
Sandmo (1972) and revised by Yizhaki (1974) show
that noncompliance varies directly with income when
the taxpayer utility function displays decreasing risk
aversion. The empirical evidence on this relationship,
however, has been ambiguous. Clotfelter (1983),
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using IRS data from the 1969 Taxpayer Compliance
Measurement Program (TCMP), and Young (1994),
using data from the 1987 Michigan Tax Amnesty
Program, both found a positive association between
income and noncompliance. Indeed, Christian and
Gupta (1993) found in their study on taxpayers with
taxable incomes of less than USD50000 that income
is negatively correlated with tax evasion; hence
indirectly implying that income is positively
correlated with tax compliance. It is suggested that
higher income levels increased the apparent
acceptability of tax non-compliance for female
subjects, but had no effect on the behavior of male
participants (Giese and Hoffman, 1999; Hite, 1997;
Crane and Nourzad, 1990).
On the other hand, Alm et al. (1992) and
Franicevic (1997) found noncompliance to be
negatively related to income. A third conclusion, that
middle-income taxpayers are most compliant, was
reached by Witte and Woodbury (1985) in a study
that also used the 1969 TCMP data. Finally,
Feinstein (1991), using 1982 and 1985 TCMP data,
found no conclusive relation between income and
noncompliance. Also, Hill and Kabir (1996) reported
that participation in the underground economy and,
by extension, tax evasion in Canada is especially high
among low-income individuals (including students,
unemployed, and receiving social assistance), youths
and unmarried persons.
8. Tax return preparer
Under the SAS, preparing the tax return by the
taxpayer himself, in some cases, could be considered
as a motivation to the practice of tax evasion. This
process can lead to what it is called as the tax
manipulation. This tool uses the cash basis method
and timing of the expenditure, domestic and private
expenses, expenditure not wholly incurred in the
production of gross income and revenue versus
capital expenditure as pools to play with the accounts
for the purposes of the owners or managers
(Degeorge et al., 1999; Lamont, 1998; Jones, 1991;
Guenther, 1997; Kasipillai, 2005; Fatt, 2004; Gigler,
1994; Chanley and Lewis, 1995). Another direction
of the literature examined the influence of the tax
return preparer on the perception towards tax evasion.
It was found that there do not appear to be any
significant differences in the perception of the
seriousness of tax evasion based on who prepares the
tax return (Karlinsky et al., 2004; Abdul Manaf and
Abdul Jabbar, 2006). In summary, it can be stated
that all seven variables are believed to have
relationship with tax evasion. But further evidences
are still needed to confirm such relationship.
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compliance is attributable to the sensitivity of the
younger generation. In their study, they found that
multivariate analyses of the data indicated that
younger people have more tendencies to evade tax.
Wahlund (1992) also found the same trend in a
Swedish survey, where younger people were more
likely to evade tax than older people. Further, Chan,
Troutman and O'Bryan (2000) carried out a survey to
compare compliance behavior between Hong Kong
and US taxpayers. They found that the US
respondents' decisions to comply with tax laws were
primarily driven by their age and education, which in
turn positively influenced moral development and
attitude. In contrast, Hong Kong respondents have
shown a negative link between education, moral
development, attitude and compliance.
Unlike the above findings, Clotfelter (1983) found
that the youngest and the oldest segments of the
population have the same degree of compliance. He
suggested a substantial curvilinear relationship
between age and compliance whereby the youngest
and oldest segments of the population have the
highest degree of compliance. Also, Wallschutzky
(1984) found Australian tax evaders tended to be
older than compliers. In the same line, several studies
support both a negative relation between age and
noncompliance (Mason and Calvin, 1978; Witte and
Woodbury, 1985; Baldry, 1987; Dubin and Wilde,
1988; Feinstein, 1991; Ritsema et al., 2003).
2. Gender
The majority of previous studies examining
gender effects showed that females are more
compliant with the tax laws than males (Akaah, 1989;
Boyd, 1981; Hoffman, 1998; Giese and Hoffman,
1999; Torgler 2002; Flathmann and Sheffrin, 2003;
Gerxhani, 2002; Hanousek and Palda, 2002; Gerxhani
and Schram, 2006; Katro and Selimi, 2001; Douglass,
1990; Feige, 1997). Further, Title (1980) suggested
that females are identified in accordance with
conforming roles; traditionally female children have
been brought up with more moral restraints than male
children, thus leading to their more conservative life
patterns. This in turn promotes tax compliance. Fallan
(1995) also found that there are gender differences on
a test of assessing student tax knowledge.
Furthermore, Hite (1997) argued that female subjects
with higher education are significantly more tolerant
towards evasion behavior than less educated females.
Glen (1998) also reported that the interaction between
gender and education impacts a taxpayer's attitudes
and values. He established that female undergraduate
students are more likely to exhibit compliant behavior
than their male counterparts.

On the other hand, several studies found that there
is not a significant difference between the ethics of
men and women (Browning and Zabriskie, 1983;
Harris, 1990; Nyaw and Ng, 1994; Alm et al., 2006;
McGee and Guo, 2006; McGee and Lingle, 2005;
McGee and Smith, 2006). Not to mention that, some
studies found that men are more ethical than women
(Barnett and Karson, 1987; Weeks et al., 1999).
3. Marital status
There are few literatures found regarding marital
status and its relationship with tax evasion. It has
been evidenced that married people evade more than
single individuals (Clotfelter, 1983). On the other
hand, it is evidenced that the individual’s marital
status (married, divorced, separated, widowed) are
not significant determinants to the tax evasion
(Ritsema et al., 2003; Alm et al., 2006).
4. Education
It is believed that education is one of the variables
that influences the potential to hold the most longterm promise in improving tax compliance levels
(Witte and Woodbury, 1985; Beron et al., 1992;
Wallschutzky, 1984; Alm et al., 2006; Weber and
Rockoff, 2001; Kasipillai et al., 2003; Milliron,
1985). Some evidence exists which suggested that
taxpayers may fail to comply with the tax laws
because of insufficient knowledge on how to do so
(Hajah Mustafa, 1996). He included knowledge and
understanding as variables in the model that is used to
explain taxpayer compliance behavior. He argued that
a better understanding of the tax system would
improve taxpayer attitudes and perceptions, and
finally have an impact on tax compliance behavior.
However, as people become more knowledgeable
about the tax system, they may both understand and
appreciate the benefits received from the government
or become aware of tax evasion opportunities.
According to Fallan (1999), better knowledge means
people consider their own tax evasion more serious,
that the perceived fairness in taxation increases and
that the attitude towards other people's tax evasion
becomes stricter. As well, Chan, Troutman and
O'Bryan (2000) carried out a survey to compare
compliance behavior between Hong Kong and US
taxpayers. They found that the US respondents'
decisions to comply with tax laws were primarily
driven by their age and education, which in turn
positively influenced moral development and attitude.
In contrast, Hong Kong respondents have shown a
negative link between education, moral development,
attitude and compliance. In the same line, Vogel
(1974), Lewis (1982), and Song and Yarbrough
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Islamic perspectives towards tax
There is a lack of research about the influence of
Islamic religious perspectives on tax evasion.
Generally, few studies conducted about the tax
system to be implemented as a national revenue
collection system in Islamic countries focused on
imposing Zakat instead of the tax. Peerzade (2005)
proposed two conditions in the tax system to be
considered as an Islamic tax system. The first
condition is necessary in which the perceived
approach of Zakat should form the core of the
resource mobilization effort. The second condition
is that, in addition to the current secular rules and
regulations regarding rates, exemption levels,
administration, etc., the approach should also
incorporate the Islamic prescriptions. Murtuza and
Ghazanfer (1998) examined the religious literature
and reported that Muslims have a duty to God to
contribute to the poor. They have not indicated to
the relationship between the individual and the
government.
Raquibuz Zaman (1986) indicated that it is an
ethical behavior for a Muslim to evade indirect taxes
which include excise taxes, customs duties and
perhaps corporate income taxes. Additionally, he
clarified that Muslims do not have to pay tax,
particularly the taxes which lead to the increase in
the consumer prices. Furthermore, it is unjust when
the Islamic perspective forbade the evasion of taxes,
while non-Muslim residents would evade the taxes,
and enjoy all the tax benefits. Al-Awwal (2005) has
reported that every taxpayer has a right to arrange
its affair in a manner to minimize the tax incident
within the ambit of the provisions of tax laws. If the
arrangement is such that it is contrary to, the
provisions of law, it amounts to the evasion of tax,
which is an offence. Under tax planning, what is
required to be done is that the taxpayer should avail
the benefit of all the tax deductions, exemptions
properly to minimize the incidents of tax
as provided in the statute. Consultancy on
tax planning is an important business in many
advanced countries. Further, in 1997 and 1998
there were other surveys conducted that found
that the tax evasion may be justified if the tax
will increase the prices or when the tax is imposed
on the income.
Nevertheless, some Islamic thinkers believe that
a Muslim has to pay tax, and justified their opinion
by two reasons: firstly, tax is paid for services
provided and to facilitate many transactions related
to the taxpayer’s life and trade. Secondly, Muslims
should pay what is required because evasion of
taxes may lead to the evasion of Zakat (Islamic
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Economic Program, 2009). There are three main
perspectives towards paying taxes by Muslims. (1)
The first group (the first Islamic perspective):
Collecting the tax by Governments is completely
prohibited in all cases. We, as Muslims, have been
already given a perfect system, Zakat, to do so from
Allah, the God, has been ruled in the Holy Quran
and the Prophet Mohammad (peace and blessing of
Allah be upon him) has taught us how to implement
this system. So it is forbidden to import nonMuslim, Western tax system and replace it with the
Islamic Zakat system. (2) The second group (the
second Islamic perspective): This group agrees with
the first group about the prohibition of collecting tax
in Islamic countries generally except that there are
some conditions from which the government has the
right to impose tax and, in this case, it is not
considered a sin. These conditions are as follows:
• There is a legitimacy public need of the money.
• Inadequate Islamic legitimacy resources: Kalzkah,
Sayyid Qutb, abscess, Ushur.
• Eliminate wasteful expenditure before imposing
tax.
• Consulting
Islamic
parliament
before
implementing tax.
• The tax imposed should be amounted as needed.
• It should be imposed justly and according to
legitimacy Islamic resources.
• The tax collected has to be spent in the interests of
the nation for which it was collected.
(3) The third group (the third Islamic perspective):
This group argues that Muslims under an Islamic
government have to obey the rules and laws of the
government (Verdict Encyclopedia, 2010).
Demographic characteristics and tax evasion
Seven demographics are included in this study to
investigate whether there is a significant difference
in the seriousness of tax evasion between each of the
demographic variables. This includes: age, gender,
marital status, education, source of income,
occupation, and level of income.
1. Age
Studies generally indicated that older taxpayers
are less likely to evade but these results are not
uniform (Christian and Gupta, 1993; Alm et al.,
2006). Title (1980) suggests that generally, young
taxpayers are more willing to take risks and are less
sensitive to sanctions, and that generation differences
may also be important. Warneryd and Walerud
(1982) also concluded that significant difference in
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Table 3. Classification of crimes into six groups
Drug Related Crimes
Drug trafficking/dealing
Alcohol drinking/dealing
Other Offences
Insulting Islamic teachings
Employing illegal worker
Prostitution
Illegal gambling
Begging
Fireworks acquiring/dealing

Violent Crimes
Rape
Murder
Terrorism

Official document forgery

Robbery with firearms
Kidnapping
Sexual harassment
Employee abuse
President abuse
Property Crimes

Currency forgery
Official seal forgery
Official Stamp forgery
Overstatement of tax deductions
Fail to submit a tax return
Bribery

Adultery

Arson

Homosexuality
Pollution

Robbery without firearms
Intentional killing peoples’ animals
Shop-lifting

Hiding a person escaping from doing the Military service

Commercial Crimes
Understatement of taxable income
Financial fraud

Traffic Offences
Speeding
Crossing a red light

Pick-pocketing

b. Introducing any false statement, submitting a false
entry or incorrect statements in any of the
documents or statements submitted in accordance
with this Law.
c. Preparing, maintaining, or permitting any forged
books, accounts, or false entries to be prepared
and maintained, or allowing such books, accounts
or entries to be faked, concealed or damaged,
wholly or partially, with the intent to hide or
exclude any income subject to tax under this Law,
or any part thereof, with the intent to avoid
payment of tax, wholly or partially, or attempting
to obtain an unlawful exemption.
d. Resorting to any fraudulent method, whatever it
may be, or allowing the use of the same to avoid
payment of tax or reduce its amount by any
means.
e. Delivering any incorrect information or
statements with regard to any matter or incident
that may affect his or any other person’s
responsibility towards payment of tax, or result in
the reduction of its amount.
f. Delivering any false written reply to a question or
a request addressed to him for obtaining
information or particulars required under this
Law, with the intent to avoid payment of tax,
wholly or partially.
On being convicted, the offender shall be
punished for any of the above offenses by
imprisonment for a term of not less than one month
and not more than one year, or by payment of a fine
not less than 50% and not more that 150% of the
benefit derived as a result of committing such an
offense or violation. The punishment shall be doubled

in case the same offense or violation is committed
twice or repeated (Yemeni Tax Authority, 1999). The
six items of offences that are considered an action of
tax evasion can be categorized into three main broad
activities. These include understatement of taxable
income, overstatement of tax deductions and fail to
submit a tax return.
As it is known in the literature review, tax evasion
is very difficult to be measured. Schneider and Enste
(1998, 2002) have utilized a variety of methods in an
attempt to estimate the size of the “shadow economy”
which may be expected to be highly correlated with
overall tax evasion while others have resorted to
experimental methods to examine the factors that
determine why people pay taxes (Lewis, 1982;
Pommerehne et al., 1994; Frey, 1997, 2003; Alm et
al., 1992, 1999; Frey and Feld, 2002; Feld and Tyran,
2002; Torgler, 2002). Still others have examined a
concept that is, in some sense, a prior notion for tax
evasion: “tax morale”. In the case of Yemen, detailed
data are not available about the number of cases of
tax evasion in Yemen. The only information available
is that the Yemeni Tax Authority has estimated the
tax gap is USD164 million annually (Yemen Times,
2005). Thus, Yemen would experience the situation
found by the study of Peacock and Shaw (1982) that
revealed an increase in tax evasion will result in an
expansion of domestic income and contraction in the
government’s tax revenue if the marginal propensity
to spend out of tax evaded is less than unity.
Clotfelter (1983) evidenced that successful tax
evasion has serious consequences to governments as
it not only causes losses in current revenues, but it
fosters a threat to voluntary compliance.
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violations into two categories, i.e. victim and
victimless (Abdul Manaf and Abdul Jabbar, 2006).
Crime and tax evasion in Yemen
The Yemeni Penal and Code Law No. 12 (1994)
classifies crime into two types: serious crimes and
non-serious crimes. Serious crimes refer to the crimes
punished by executing, cutting off one organ or more
than one, and/or imprisoning for more than three
years. Non-serious crimes refer to the crimes
punished by fining and/or imprisoning for less than
three years. It is believed that people would classify
non-serious crimes as less serious than serious
crimes. Examples of each type of crime are given in
Table 1 below (Yemeni Interior Ministry, 1994).
Table 1. Examples of serious and non-serious crimes
Serious Crimes
Non-serious Crimes
Rape
Pick-pocketing
Bribery
Understatement of taxable income
Drug
Sexual Harassment
trafficking/dealing
Financial fraud
Overstatement of tax deductions
Murder
Employing illegal worker
Terrorism
Prostitution
Adultery
Shop-lifting
Homosexuality
Fail to submit a tax return
Insulting Islamic
Illegal gambling
teachings
Official document
Alcohol drinking/dealing
forgery
Currency forgery
Begging
Robbery with
Fireworks acquiring/dealing
Firearms
Official seal forgery
Running a red light
Robbery without
Intentional killing peoples’ animals
firearms
Arson
Speeding
Pollution
Employee abuse
Official stamp
President abuse
forgery
Kidnapping
Hiding a person escaping from doing
the military service

It is important to differentiate between crimes
involve people and crimes do not. It is evidenced that
people view crimes that do not involve people as less
serious than those involve people (Karlinsky et al.,
2004). As it is stated that a violation is an offence
because it is usually punishable by a fine only
compared to crime. This is often punishable with
imprisonment (Warr, 1989). The majority of the
offences in the Yemeni Penal and Code Law No. 12
(1994) are punished with imprisonment. Accordingly,
the appropriate categorization to the context of
Yemen is classifying crimes based on their
seriousness and victim and victimless and they are
categorized into serious crimes and non-serious
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crimes. Examples of the classifications of serious and
non-serious crimes as victim and victimless are
provided in Table 2 below.
Table 2. Examples of the classification of victim/victimless
crimes
Serious Crimes
Non-serious Crimes
(A1) Victim
(A2)Victim
Rape
Pick-pocketing
Financial fraud
Sexual harassment
Murder
Shop-lifting
Terrorism
Intentional killing peoples’ animals
Robbery with
Employee abuse
firearms
Robbery without
President abuse
Firearms
Arson
(B2)Victimless
Pollution
Understatement of taxable income
Kidnapping
Overstatement of tax deductions
Employing illegal worker
(B1) Victimless
Bribery
Prostitution
Drug trafficking/
Fail to submit a tax return
dealing
Adultery
Illegal gambling
Homosexuality
Alcohol drinking/dealing
Insulting Islamic
Begging
teachings
Official document
Fireworks dealing
forgery
Currency forgery
Running a red light
Official seal forgery
Speeding
Official stamp
Hiding a person escaping from doing
forgery
the Military service

Even more, the crimes can be divided into six
groups based on their types. These include drug
related crimes, violent crimes, commercial crimes,
property crimes, traffic offences and other crimes as
it is shown in Table 3. Importantly, in the
international rank, Yemen is considered the least
country regarding crime rate. It is highlighted as
1.16109 crimes per 1000 people (Yemeni Crime
Statistics, 2008). Indeed, in Yemen, tax evasion does
not form part of the crimes under the jurisdiction of
the security and police administration, Interior
Ministry. Tax evasion and any other direct tax-related
issues are under the administration of the Yemeni Tax
Authority, Yemeni Finance Ministry. The Yemeni
Income Tax Act No. 12 for the year 1999 has enacted
various penalties, fines and periods of imprisonment
for non-compliance, of which one is directly related
to ‘tax evasion’ as provided in Chapter 7, Article 90.
Willful evasion under this code refers to any or all of
the following offences:
a. Submitting an incorrect declaration by omitting,
reducing or deleting any income or part of it,
which was supposed to have been declared in
accordance with the provisions of this Law, and as
such affects the amount of tax.
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researches conducted on this area in the US, Australia,
and Malaysia are a few, a study about the perception of
tax evasion in Yemen does not exist. Evidence on tax
evasion perception found in the Western and other
developing countries may not be generalized to the
context of Yemen because of the differences in the
environmental factors such as economy, business,
culture, and regulations. Consequently, differences in
the environmental factors are expected to cause
differences in the perception.
More important, the Islamic religious perspective
that has not been explored yet is believed to influence
the perceptions of the Yemeni citizens towards tax
evasion has been investigated using the personnel
structured interview method. Specifically, Yemen is
considered a unique in its culture in terms of the
religion, Islam, and how this religion influences the
whole life aspects ignoring the power of regulation
and laws that go against Islamic teachings. People
evade tax like Americans, Australians and
Malaysians. But, the reason of evading the tax is
different from the reasons stated by the other
countries. The most important reason is that Islam
forbids collecting tax because Muslims are subject
to pay only Zakat. And, paying tax is only subject to
special circumstances in which the country is in
need for further funds. The previous studies
conducted to measure the Islamic religious
perspective concluded that Muslims are more
flexible in their perceptions towards the topic of tax
evasion (McGee, 1998b; Murtuza and Ghazanfar,
1998). Thus, this study measures the perceptions of
Yemenis towards the severity of tax evasion as a
crime relative to other offences in 2009. This paper
is organized as follows.
The second section
provides the literature review followed by the
research design and methodology in the third
section. Results of the study are discussed in
section four followed by the discussion and
conclusion in section five.
Literature Review
Crime and tax evasion
For decades, tax researchers have investigated
why some people pay taxes while others do not.
Through experiments (Boylan and Sprinkle, 2001),
random surveys (Fisher et al., 1989), and available
tax databases (Erard and Ho, 2001), researchers have
identified characteristics of noncompliant taxpayers
and what is likely to motivate tax compliance.
Specifically, studies conducted about the tax
evasion considered this practice as a 'white-collar
crime' or a type of criminal behavior (Wentworth and

Rickel, 1985; Jackson and Milliron, 1986; Ghosh and
Crain, 1995). The debate emerged over what
constitutes a white-collar crime and how such a crime
is defined at the very moment that Edwin Sutherland
coined the concept in 1939 (Sutherland, 1949).
Tappan (1947) and a tradition of legal scholars
challenged the conceptualization of white-collar
crime. For Tappan, what Sutherland had ultimately
described was merely a series of regulatory violations
by well-positioned managers of large US
corporations. Although these acts were clearly
violations of the law, they were not crimes, because
crime is ultimately defined by criminal law.
Sociologists have challenged the notion of crimes as
simply the result of the text of the law (Braithwaite,
1989; McBernet, 1991, 1992; Croall, 1992). There
are several studies conducted to measure the severity
of crimes in the US and international criminal justice,
sociology and psychology literature, but very few
conducted in the accounting and tax literature
(Karlinsky et al., 2004). The people in the US view
tax evasion as a less serious crime comparing to other
crimes and consider this action as a violation and not
a crime. A violation is an offence that is usually
punishable by a fine only compared to crime, which
is often punishable with imprisonment (Warr, 1989).
The Australian Institute of Criminology
conducted a study in 1986 to measure the seriousness
of 13 specific offences behavior. It has been
highlighted that a person who cheats on paying
income tax of AUD5000 (i.e. tax evasion) was ranked
ninth and it was viewed as almost six times more
serious than stealing a bicycle worth AUD1000.
Murder was ranked as the most serious offence
followed by heroin smuggling and the least serious
was shoplifting goods worth AUD5. Murder was
viewed more 27 times more serious than bicycle
theft, while shoplifting goods was viewed as almost
similar to bicycle theft (Wilson et al., 1986). Eicher
et al. (2002) conducted a study to examine the
differences in opinions of men and women relating to
six behaviors. Overstating tax deductions was found
to be the second least serious offence for both sexes,
as 44% and 36% of males and females respectively
felt the behavior was somewhat or very acceptable.
Speeding was found to be the least serious offence as
males were more likely to find this act to be very
acceptable (least serious) compared to females. The
studies, conducted to measure the perceptions
towards tax evasion, investigated 13 crime items and
eight items of violations, which include more specific
examples of white-collar crimes/violations such as
insider trading, tax evasion and accounting fraud.
They, also, further divided those crimes and
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Abstract. This paper measures the perception of Yemeni citizens of the severity of tax evasion relative to other
crimes and violations. The main objectives of this study are: (1) to examine the level of the seriousness of tax
evasion compared to other offences; (2) to determine whether there is a significant differences in the seriousness
of tax evasion between victim and victimless of offences; and (3) to investigate the influence of the demographic
variables, namely; age, gender, marital status, education, source of income, occupation, level of income and tax
return preparer on the seriousness of tax evasion. The perception of tax evasion may somewhat explain the degree
of non-compliance with the tax laws. Using data from a self-administered survey and a personnel structured
interview in 2009, the results of mean and comparative analysis show that tax evasion items were ranked as the
three least crimes of 30 listed crimes. Further, tax evasion is categorized the least serious category out of six
categories. The results of the multiple regression show that age, gender, marital status, source of income and
occupation explain different perceptions towards the seriousness of tax evasion. The results of this study should be
useful to policy makers in Yemen and elsewhere, as it was found that there is an alarming signal that tax evasion is
relatively ranked as the least serious offence, which could lead to an environment where taxpayers may not be
afraid of cheating on their tax returns..

compliance rates (Hasseldine, 1999; Pentland and
Carlile, 1996).
This problem of the tax non-compliance has led to
an environment that motivates the Yemeni taxpayers
not to report and/or pay their taxable income (Embassy
of Yemen, 2007). Studies, conducted about the
perceptions of tax evasion as a crime, have suggested
that the tax non-compliance environment has been
created from the perception of the taxpayers towards
tax evasion as a non-serious crime (Karlinsky, 2004;
Abdul Manaf and Abdul Jabbar, 2006). Consequently,
the degree of non-compliance with the tax laws could
be explained somewhat by the perception towards the
tax evasion. And, it is obvious that the public's
perception of the severity of a crime has important
implications for society (Karlinsky et al., 2004).
However, those studies are inconclusive in explaining
the variability of the perceptions towards tax evasion
as a crime.
Despite the fact that these

Introduction
Albeit Yemen has introduced the self-assessment
system (SAS) in 2004 to be applicable to all
taxpayers (Aljamaree and Algaylee, 2007),
established a specific public administration for
combating tax evasion, and carried out several
international, regional, and governmental efforts to
minimize financial crime, tax evasion, the level of tax
evasion still remains questionable (Embassy of
Yemen, 2007). Specifically, previous studies have
evidenced that the voluntary compliance behavior of
taxpayers is derived from the fully implementation of
self-assessment system. As a result, tax authorities
bear low cost of collecting taxes through the
voluntary compliance (Brand, 1996). But the tax noncompliance found to be existed everywhere and the
tax authorities are working hard to reduce the tax
non-compliance and maximize the voluntary
1
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