1

مدى سمطة القاضي الجزائي في تفسير النصوص الجزائية
في قانون العقوبات األردني

د .صالح حجازي
د.أكرم الفايز

3122©copyrights

2

مدى سمطة القاضي الجزائي في تفسير النصوص الجزائية
في قانون العقوبات األردني

د .صالح حجازي
د.أكرم الفايز
جامعة اإلسراء  -األردن
الممخص
ىذا البحث كالذم يحمؿ عنكاف * مدى سمطة القاضي الجزائي في تفسير النصوص الجزائية * يعتبر

مف أىـ مكاضيع القانكف بشكؿ عاـ كالقانكف الجزائي بشكؿ خاص ,ذلؾ أف التفسير أمر الزـ كضركرم
لمنص السميـ كالمعيب عمى ٍ
حد سكاء  ,إذ ييدؼ إلى الفيـ الصحيح لمنص كبالنتيجة التطبيػؽ الصػحيح

لػػو ,إال أنػو بالكقػػت نفسػػو سػػرح خطيػػر بيػػد القاضػػي ,لػػذا نانػػو يحتػػاج إلػػى ضػكابط كاال نإنػػو يػ دم إلػػى
تعطيؿ النص أك تطبيقو ني غير الغاية التي كضع النص مف أجميا.

كقد بيف الباحثاف ني ىذا البحث أف التفسير يجب أف يتـ ني أضيؽ نطاؽ كاف ييدؼ إلى البحث عػف
قصد المشرع كقت كضع النص كقد أكرد الباحثاف بعضنا مػف نصػكص قػانكف العقكبػات األردنػي كالتػي

اشتممت عمى بعض أكجو عيكب النصػكص مقارنػةن مػع نصػكص قػانكف العقكبػات السػكرم كنػي الختػاـ

خمص الباحثاف إلى عدد مف التكصيات أىميا أف تفسير النصكص الجزائية المتعمقة بػالتجريـ يجػب أف

يتـ ني أضيؽ نطاؽ  ,كالنص عمى جكاز القياس ني نصكص اإلباحة  ,كاإلعفاء كالتخفيؼ مف العقاب

 ,كاف ييدؼ التفسير إلى البحث عف قصد المشرع عند كضع الػنص  ,كضػركرة تعػديؿ نػص المػاد )8

ك  ) 292مف قانكف العقكبات لألسباب الكاردة ني متف البحث .
الكممات الدالة  :التفسير ,القياس ,مبدأ الشرعية ,النص المعيب.
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Abstract
This research (The Power of Penal Judge in Interpretation of Penal
provisions in Jordanian Penal law )addresses one of the most
essential subjects of law in General and Penal law in specific ; that is
because The explanation is a need for right articles and defective ones
, Because it aims to right applying and understanding and On the
other hand Explanation is very momentous means with out limitations
because it could be leads to put the articles out of action or applying
articles in wrong cases.
In this research we made it clear that Interpretation Must be done in
very restricted range and aims to search about the legislator intention
when Articles were issued,
. Researchers mentioned some
provisions of Jordanian Penal law which have some defectives
comparing with Syrian Penal law provisions .
Finally Researchers recommended , Interpretation must be very
restricted and leads to find the legislator intention when articles were
issued , permissibility of syllogism in exemption and the need of
modifying articles (8) and (292) in Jordanian penal law.
Key words: Interpretation, syllogism, legitimate Principle ,defective
articles
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المقدمة

يقصػػد بمصػػطمح النصػػكص الجزائيػػة نػػي ىػػذا البحػػث  ,النصػػكص المتعمقػػة بػػالتجريـ كالعقػػاب

كىي نصكص قانكف العقكبػات ذلػؾ أف الػنص الج ازئػي يتكػكف مػف جػزأيف رئيسػييف الجػزء األكؿ  :جػزء

التجريـ كالذم يبيف أركػاف الجريمػة  ,كالجػزء الثػاني  :جػزء العقػاب أم الػذم يبػيف عقكبػة الفعػؿ المجػرـ.

كالنصػػكص الجزائيػػة ال تكػػكف عمػػى درجػػة كاحػػدة مػػف الكضػػكح كالدقػػة كاإلحكػػاـ  ,األمػػر الػػذم يتطمػػب
البحػػث نػػي المقصػػكد مػػف الػػنص حتػػى يمكػػف نيمػػو كتطبيقػػو عمػػى الكقػػائع مػػدار البحػػث  ,التفسػػير أمػػر
ضػػركرم لمػػنص السػػميـ كالمعيػػب عمػػى حػ ٍػد س ػكاء  ,إال انػػو كبالكقػػت نفسػػو سػػرح خطيػػر بيػػد القاضػػي

الجزائي كالذم أجاز لو المشرع أف يحكـ كنقنا لقناعتو الشخصية ػ كىك ما يعرؼ بمبدأ القناعة الكجدانية
ػ ػ كاف يسػػتخدـ كانػػة كسػػائؿ اإلثبػػات إلثبػات الػػدعكل الجزائيػػة  ,لػػذا نػػاف التفسػير قػػد يػ دم إلػػى تعطيػػؿ

الػػنص الج ازئػػي كمي ػان أك إلػػى تطبيقػػو نػػي غيػػر مػػا أراد المشػػرع  ,كمػػا ىػػك الحػػاؿ بالنسػػبة لػػنص المػػادة
 )2/292عقكبػػات كالت ػي تعطػػؿ تطبيقيػػا نػػي كثيػػر مػػف الحػػاالت اسػػتنادنا إلػػى اجتيػػاد محكمػػة التمييػػز

المكقرة ني تفسيرىا ليذا النص .نكثي ار ما تثار عرمات التسا ؿ حػكؿ التفسػير خصكصػا أنػو يجػب أف

ييدؼ إلى البحث عف قصد المشرع كلكف ما ىك الكقت الذم يجب البحث نيو عػف قصػد المشػرع أىػك

كقت كضع النص أـ كقت تطبيقو ؟ كذلؾ ىؿ القاضي لػو مطمػؽ الصػرحية نػي تفسػير الػنص الج ازئػي
كذلػػؾ باالسػػتناد إلػػى مبػػدأ القناعػػة الكجدانيػػة أـ أف ىنػػاؾ قيػػكدان كض ػكابط يجػػب االلت ػزاـ بيػػا لػػدل تفسػػير

النصػػكص الجزائيػػة كذلػػؾ لضػػماف التطبيػػؽ السػػميـ لمقػػانكف كلمحفػػاظ عمػػى مبػػدأ الشػػرعية كالػػذم ناضػػمت

البشرية طكيرن لمكصكؿ إليو ؟.

كاذا اجبنا عمى األسئمة السابقة ناف ىذا يقكدنا إلى الس اؿ التالي :ما ىي كسائؿ التفسير التػي يجػب أف

يسترشد بيا القاضػي الج ازئػي لتفسػير النصػكص الجزائيػة سػكاء الػنص السػميـ أك الػنص المعيػب ؟ .لكػؿ

ىذه المسائؿ نػاف مشػكمة البحػث إذ تكمػف نػي محاكلػة الكقػكؼ عمػى سػمطة القاضػي الج ازئػي نػي تفسػير
النصػػكص الجزائيػػة ذلػػؾ أف التفسػػير أمػػر الزـ كضػػركرم لمػػنص السػػميـ كالمعيػػب عمػػى حػ ٍػد سػكاء إذ يعػػد
التفسير مكضكع ىاـ جدان كخطير كذلؾ الرتباطو الكثيؽ بنصكص التجريـ كالعقاب.

كلإلجابػة عمػى ىػذه األسػئمة جميعيػا نقػد اعتمػد الباحثػاف عمػى مػني الد ارسػة التحميميػة كالتػي تسػيـ نػي

المس ػػاعدة عم ػػى معالج ػػة عم ػػى ى ػػذا المكض ػػكع الي ػػاـ ,نف ػػي المبح ػػث أكؿ س ػػنحاكؿ بي ػػاف ماىي ػػة التفس ػػير
كأىميتػػو كبيػػاف حػػاالت التفسػػير كىػػي حالػػة الػػنص السػػميـ كالػػنص المعيػػب .أمػػا المبحػػث الثػػاني نسػػكؼ
نتنػػاكؿ نيػػو مػػذاىب التفسػػير كىػػي ثرثػػة مػػذاىب ,المػػذىب الحرنػػي أك التػزاـ النصػػكص كالمػػذىب الثػػاني

الم ػػذىب الت ػػاريخي كالم ػػذىب الثال ػػث الم ػػذىب العمم ػػي أك المدرس ػػة العممي ػػة ,أم ػػا المبح ػػث الثال ػػث نقػ ػػد

خصصتو لبياف أنكاع التفسير كتختمؼ ىذه األنكاع حسب معيار التقسيـ  ,حيث يقسـ التفسير مف حيث

المصدر إلى تفسير تشريعي كقضائي كنقيي  ,كمف حيث الكسيمة يككف التفسير لغكم أك منطقي ,كمف
حيث النتيجة قد يككف التفسير مقرر أك مكسع أك مضيؽ ,أما المبحػث ال اربػع نقػد تناكلػت القيػكد الػكاردة
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عمى حرية التفسير كىي ضركرة االلتزاـ بمبدأ الشرعية  ,كقاعدة الشؾ يفسر لصالح المتيـ كأخي ار حظر

القياس ني نصكص التجريـ.
خطة البحث

بناء عمى ما تقدـ نإننا سنتناكؿ دراسة المكضكع كنؽ الخطة التالية-:

المبحث األول  :تعريف التفسير وحاالته
المطمب األكؿ  :تعريؼ التفسير كأىميتو
المطمب الثاني  :تفسير النص السميـ

المطمب الثالث  :حالة النص المعيب
المبحث الثاني  .مذاهب التفسير

المطمب األكؿ .المذىب الحرني أك نظرية التزاـ النصكص

المطمب الثاني .المذىب التاريخي أك النظرية التاريخية كاالجتماعية

المطمب الثالث :المذىب العممي أك المدرسة العممية
المبحث الثالث  :أنواع التفسير
المطمب األكؿ :أنكاع التفسير مف حيث المصدر

المطمب الثاني :أنكاع التفسير مف حيث الكسيمة

المطمب الثالث :أنكاع التفسير مف حيث النتيجة
المبحث الرابع :القيود الواردة عمى حرية التفسير
المطمب األكؿ :مبدأ الشرعية قاعدة قانكنية الجريمة كالعقاب)
المطمب الثاني :قاعدة الشؾ يفسر لمصمحة المتيـ

المطمب الثالث  :حظر القي ػػاس

خاتمة البحث :كتتضمف مجمكعة مف النتائ كالتكصيات
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المبحث األول

حاالت التفسير
التفسير ضركرم لمنص التشريعي سكاء أكاف النص سميمان أك معيبان إذ ال يشترط اف يككف النص معيبان
حتى يحتاج إلى تفسير  ,نالنص التشريعي يحتاج إلى تفسير سكاء أكاف سميمان أـ معيبان كىذا يقكدنا إلى

تعريؼ التفسير كأىميتو كمف ثـ البحث ني حاالت التفسير  ,كىي حالة النص السميـ  ,كالنص المعيب

كسكؼ نخصص لذلؾ ثرثة مطالب :

المطمب األول

تعريف التفسير وأهميته

يقصػػد بالتفسػػير تحديػػد المعنػػى الػػذم اراده المشػػرع مػػف الػػنص أم انػػو البحػػث عػػف إرادة المشػػرع كأىدانػػو

كيككف التفسير باستجرء معاني ألفاظ النص كالتكنيؽ بيف نصكصو المتعارضة  )1ككذلؾ إكماؿ ما قد

يشكب النص مف النقص كالقصكر.

كالتفسػػير ال يػػرد إال عمػػى المصػػدر الػػذم يػػفتي بػػالمفظ كالمعنػػى مع ػان لػػذا نيػػك يتنػػاكؿ القكاعػػد التش ػريعية

المكتكبػػة الصػػادرة عػػف السػػمطة المختصػػة كمػػا انػػو يشػػمؿ القكاعػػد الدينيػػة ال ػكاردة نػػي الكتػػب السػػماكية
كأحاديث الرسؿ إال انو ال يتناكؿ القكاعد العرنيػة ألنيػا ال تػرد نػي ألفػاظ محػددة كاذا أريػد تطبيقيػا كجػب
تقصي كجكدىا كىذا التقصي يتضمف التكصؿ لحقيقة معناىا لذا نر يبقى مجاؿ لمتفسير

)2

كقد اختمػؼ

الفقو ني جكاز التفسير ني النصكص الجزائية ,حيث ذىب جانب مف الفقو إلػى عػدـ جػكاز التفسػير نػي

المكاد الجنائية كذلؾ خكنان مف تجريـ أنعاؿ لـ ينص عمييا المشرع

)3

كالف الػنص يكػكف نػي أدؽ صػيغة

أرادىا المشرع نػالنص يمثػؿ أقصػى مػا أراده المشػرع كيقػؼ عمػى رأس ىػذا الفقػو الفقيػو االيطػالي بيكاريػا
)4

 ,كالحقيقة أف ىذا الفقو قد يعذر ني ىذا االجتياد ألنػو كػاف قريػب

كذلؾ ني كتابو الجرائـ كالعقكبات
عيػ ٍػد بالعصػػكر الكسػػطى بمػػا حممتػػو مػػف تعسػػؼ القضػػاء كتحكمػػو كقػػد أراد ىػػذا الفقػػو أف يقطػػع الطريػػؽ
عمػػى كػػؿ اتجػػاه قػػد ي ػ دم إلػػى التكسػػع بػػالتجريـ كالعػػكدة إلػػى مػػا كػػاف مطبق ػنا مػػف عػػدـ تحديػػد الج ػرائـ
كعقكباتيا  ,ككؿ ما مف شفنو أف يترؾ لمقاضي حرية الخيار ني تجاكز النص المكتكب .

كىذا الرأم كعمى الرغـ مف سمك قصده كنبؿ أىدانػو نػي الحفػاظ عمػى مبػدأ الشػرعية كتحقيػؽ العدالػة إال

انو ي دم إلى المغاالة ني تحريـ التفسير األمر الػذم يػنعكس سػمبان عمػى دقػة كأحكػاـ الصػياغة القانكنيػة

1

البدراكم  ,عبد المنعـ  )1966المدخؿ لمعمكـ القانكنية الطبعة األكلى القاىرة  :دار النيضة العربية المرجع السابؽ صفحة 209

3

السعيد  ,كامؿ  )2002شرح األحكاـ العامة ني قانكف العقكبات األردني  ,عماف  :مكتبة دار الثقانة الصفحة 58

4

مصطفى  ,محمكد محمكد  )1974شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ الطبعة التاسعة  ,القاىرة  :مطبعة جامعة القاىرة مرجع سابؽ

) )2الصده ,عبد المنعـ نرج  )1971اصكؿ القانكف ,دار النيضة العربية القاىرة طبعو  1ص 273

صفحة 84
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لمنص ػػكص الجنائي ػػة حي ػػث يػ ػ دم األخ ػػذ بي ػػذا االجتي ػػاد إل ػػى تكس ػػع النص ػػكص الجنائي ػػة ن ػػي التكض ػػيح
كالتعريفػػات كضػػرب األمثمػػة كىػػك أمػػر لػػيس مػػف كظيفػػة المشػػرع  .)1كقػػد أخػػذت بيػػذا ال ػرأم التش ػريعات

االنجمكسكسكنية حيث نجد نصكص ىذه القكانيف اقرب مػا تكػكف إلػى المطػكالت كشػركحات الفقيػاء مػف
حيػػث اشػػتماليا عمػػى األمثمػػة كالتعريفػػات  , )2كنجػػد بعػػض مظػػاىر ىػػذا االتجػػاه نػػي قػػانكف العقكبػػات
األردنػػي حيػػث أكرد تعريفػػات ال مكجػػب ليػػا كمػػا ىػػك الحػػاؿ نػػي المػػادة الثانيػػة منػػو كالتػػي عرنػػت بيػػت

السكف كالطريؽ العاـ كالميؿ كالجرح ككذلؾ عمد القانكف إلى تعريؼ السرقة كاالغتصاب كالقتؿ كالتزكيػر

كغيرىا مف التعريفات .

إال اف غالبية الفقو تجيز تفسير النصكص الجزائية كت يده كال ينبغي اف يمنعنا الخكؼ مف النتػائ غيػر
الم كدة لمتفسير مف اف نكظؼ التفسير لبياف حقيقة قصد المشرع كصحة تطبيؽ النصكص ذلؾ انو مػا

دامت الغاية مف التفسير ىي معرنػة اإلرادة الحقيقيػة لممشػرع نػر مجػاؿ لمقػكؿ بػفف التفسػير يخمػؽ جػرائـ
جديدة كني الحاالت التي يتعذر نييا الكشؼ عف حقيقػة قصػد المشػرع نيجػب اف يفسػر الػنص نػي كجػو

يككف ني صالح المتيـ

)3

الف األصؿ ني اإلنساف البراءة كما كاف األصؿ ني األشياء اإلباحة  .كلكف

عمػػى الػػرغـ مػػف جػكاز التفسػػير نػػي النصػػكص الجنائيػػة إال اف كثيػ نار مػػف الفقيػػاء يػػركف اف تفسػػير قػػانكف
العقكبات يجب اف يككف ني أضيؽ نطاؽ

)4

كىذا شيء تقتضػيو طبيعػة النصػكص الجنائيػة مػف حيػث

ككنيا تشكؿ قيدان عمى حرية الفرد كىذا القيد ىػك اسػتثناء عمػى حريػة الفػرد كىػي األصػؿ كمػف المعػركؼ
اف االستثناء ال يقاس عميو كال يتكسع نيو كيرل الباحثاف اف المقصكد مف ككف التفسػير يجػب اف يكػكف

ضػػيقان ال يقصػػد منػػو حرنيػػة التفسػػير بػػؿ اف يكػػكف كحسػػب رأم العرمػػة نكسػػتاف ىيػػؿ مقػػر انر أم مقػػر انر

إلرادة المشرع

)5

.

كالتفسير يخضع لقكاعد يجب إتباعيا كىذه القكاعػد ممزمػة لمقضػاء كالنيابػة كالضػابطة العدليػة الشػرطة)

ككذلؾ لمشراح .)6

المطمب الثاني

تفسير النص السميم
1

مصطفى ,محمكد محمكد المرجع السابؽ صفحة . 84

2

السعيد  ,كامؿ  )2002شرح األحكا ـ العامة ني قانكف العقكبات األردني المرجع السابؽ صفحة 58

3

مصطفى ,محمكد محمكد المرجع السابؽ مرجع سابؽ صفحة 84

 4الخمؼ  ,عمي حسيف  )1968الكسيط ني شرح قانكف العقكبات النظرية العامة الجزء األكؿ الطبعة األكلى بغداد  :مطبعة الزىراء
صفحة 83
)

 )5الخمؼ ,عمي حسف المرجع السابؽ صفحة 83

 )1بيناـ  ,رمسيس  )1997النظرية العامة لمقانكف الجنائي الطبعة الثالثة اإلسكندرية  :منشفة المعارؼ الصفحة 60

8

القاعدة العامة ني القانكف الجنائي انو ال اجتياد ني مكرد النص  ,إال اف ىذه القاعدة ال تحكؿ

دكف تفسػػير الػػنص الجنػػائي حيػػث اف الػػنص السػػميـ يحتػػاج إلػػى تفسػػير ,إال انػػو كنظ ػ نار لخطػػكرة الػػنص

الجنائي كمساسو بحقكؽ اإلنراد كحرياتيـ نإنو ينبغي اف يفسر تفسي انر حرنيان أم بالتقيد بفلفاظو

)1

.

كقد قسمت ىذا المطمب إلى نرعيف  :الفرع األكؿ  ,أسباب تفسير النص السػميـ  ,كالفػرع الثػاني كسػائؿ

تفسير النص السميـ .

الفرع األول

أسباب تفسير النص السميم
يحتاج النص السميـ إلى تفسير كذلؾ لألسباب التالية :

 .1إف التشريع ميما بمغ مف دقة اإلتقاف كمع األخذ بعيف االعتبار طبيعة الظركؼ التػي اسػتدعت
ر نيػػك نػػاقص بطبيعتػػو الف المشػػرع ال يمكػػف اف يتكقػػع
كضػػع التش ػريع ال يمكػػف اف يكػػكف كػػام ن
التطكرات كالمتغيػرات التػي تحػدث بعػد كضػع التشػريع  ,كيقػع المشػرع ال محالػة بالسػيك كاحيانػان

الغمط

)2

لذا كثي انر ما يمجف المشرع إلى تعديؿ التشريع بعػد نتػرة كجيػزة مػف العمػؿ بػو كذلػؾ بعػد

اف تتكشؼ عيكب التشريع أك السػيك عػف بعػض الحػاالت التػي لػـ يػنص عمييػا المشػرع كقػد ال
يقػػؼ األمػػر عنػػد ىػػذا الحػػد بػػؿ يمجػػف المشػػرع إلػػى إلغػػاء القػػانكف برمتػػو كىػػذا مػػا حػػدث بالنسػػبة

لقانكف السير األردني رقـ 52لسنة  2007كالذم بدأ العمؿ بو بتاريخ  2007/11/19كأعمػف
بطرنو بشير أيار . 2008

 .2تبايف المتعامميف مع النص التشريعي ني درجة نيميـ كادراكيػـ لمػنص حيػث اف كضػكح الػنص

مف عدمو ىك أمر نسبي  ,كذلؾ ناف المعنى الظاىر ليس ىك بالضركرة ما ترمػي إليػو القاعػدة

القانكنية  )3لذا نإنو يجػب عػدـ الكقػكؼ عنػد المعنػى الفػكرم كالظػاىر لأللفػاظ بػؿ يجػب البحػث
عف معناىا العميؽ كعف حقيقة نطاقيا .)4

كيرل غالبية الفقياء اف التفسير ني حالػة الػنص السػميـ يجػب اف يكػكف ضػيقان مػا أمكػف حتػى ال يصػؿ

الحػػد بالقاضػػي إلػػى إيجػػاد ج ػرائـ لػػـ يػػنص عمييػػا المشػػرع

1

)5

نػػي حػػيف يػػرل جانػػب أخػػر مػػف الفقػػو اف

) مراد ,حمكدم  )2005النظرية العامة لمقانكف ,دار الكتاب الحديث القاىرة ط 1ص 215

) 2

الصراؼ ,عباس كحزبكف  ,جكرج  )2003المدخؿ إلى عمـ القانكف دار الثقانو عماف ط 1صفحو 58

) 3

سرمة ,مامكف  ) 1979قانكف العقكبات القسـ العاـ الطبعة االكلى دار الفكر العربي صفحة 34

) 5

الخطيب  ,عدناف  ) 1955الكجيز ني شرح المبادئ العامة ني قانكف العقكبات الطبعة االكلى مطبعة الجامعة السكرية صفحة 135

)4بيناـ  ,رمسيس  ) 1973الجريمة كالمجرـ كالجزاء .اإلسكندرية  :منشفة المعارؼ صفحة 61

9

التفسير ال يشترط نيو اف يككف مضيقنا أك مكسعنا طالما كاف اليدؼ ىك الكصكؿ إلى قصػد المشػرع

)1

.

الفرع الثاني

وسائل تفسير النص السميم
كسائؿ تفسير النص السميـ تككف مف خػرؿ المغػة العربيػة كفيػـ ألفػاظ الػنص كتراكيبػو كدالالت

الػػنص كىػػذا يتطمػػب مػػف المفسػػر اف يكػػكف عالم ػنا بالمغػػة العربيػػة كالنحػػك كالصػػرؼ كدكراف الػػنص بػػيف
الحقيقة كالمجاز كنيـ النص السميـ يككف عف طريقيف : )2

 -1المعنى المستفاد من عبارة النص وألفاظه داللة المنطوق)  :أم المعنى الذم يتبادر إلػى الػذىف
بمجػػرد قػراءة الػػنص كيكػػكف ىػػك المقصػػكد مػػف سػػياقو كال يعنػػي ذلػػؾ التقيػػد باأللفػػاظ لفظػنا كانمػػا العبػرة
بالمعنى المستفاد مف مجمؿ الػنص كعمػى ىػدم قصػد المشػرع حيػث اف العبػرة بالمقاصػد كالمعػاني ال

باأللفاظ كالمباني . ) 3

كيتكصػػؿ إلػػى المعنػػى باالسػػتعانة بفلفػػاظ الػػنص كتراكيبػػو لمداللػػة عمػػى إرادة المشػػرع ككػػذلؾ مػػف خػػرؿ

إشارة النص حيث يشير النص احيانان إلى معنى مرزـ ليس أصميان ني النص كما ىك الحاؿ ني النص
عمى عقكبة القتؿ حيث جاء النص مف قتؿ انساننا قصدنا عكقب باألشغاؿ الشاقة خمسة عشر عامػنا )

 )4نينا المعنى الظاىر ىك عقكبة القتػؿ كلكػف الػنص ىنػا يشػير إلػى معنػى أخػر كىػك عػدـ جػكاز القتػؿ

ر.
اص ن
-2

المعنى المستتفاد متن روا التنص :ىنػا ال يقػؼ المفسػر عنػد المعنػى المسػتفاد مػف لفػظ الػنص

كلكف يستخمص المعنى مف ركح النص كذلؾ بالرجكع إلى دالالت النص

)5

كىي:

أ -داللة االقتضاء كىي المعنى الذم يقتضيو القياـ بالفعؿ كمف تخمع مربسيا برضاىا ني جريمة
االغتصاب نيذا يقتضي اف المكاقعة قد تمت بالرضا كليس باإلكراه كالجبر .

ب -داللتتة المفمتتوم  :كىػػك مػػا يفيػػـ مػػف ركح الػػنص كداللتػػو كلػػيس مػػف منطػػكؽ الػػنص كىػػذه الداللػػة

تك ػػكف عم ػػى ن ػػكعيف مفي ػػكـ المخالف ػػة كمفي ػػكـ المكانق ػػة  ,مفي ػػكـ المخالف ػػة :حي ػػث يقص ػػد بمفي ػػكـ
المخالفة شيء لـ ينص عميو المشرع نيفخذ حكـ مخالؼ لحكـ النص كمػا ىػك الحػاؿ نػي جريمػة

السرقة حيث أنيا اخذ ماؿ الغير المنقكؿ دكف رضاه بقصد التممؾ )
) 1
2
3

حسني  ,محمكد نجيب شرح قانكف العقكبات المبناني القسـ العاـ مرجع سابؽ صفحة 98

) البدراكم ,عبد المنعـ المدخؿ لمعمكـ القانكنية مرجع سابؽ صفحة 215

) نرج ,تكنيؽ حسف  )1981المدخؿ لمعمكـ القانكنية  ,م سسة الثقانة الجامعية  ,اإلسكندرية الطبعة األكلى صفحة 160

 ) 4المادة  326مف قانكف العقكبات األردني
5

6

نينا ال شؾ أف مفيكـ

) نرج ,تكنيؽ حسف  ,المدخؿ لمعمكـ القانكنية مرجع سابؽ صفحة 160

 ) 6المادة  399مف قانكف العقكبات األردني

10

مفي ػػكـ المخالف ػػة إف األخ ػػذ إذا ت ػػـ بالرض ػػا ن ػػر نك ػػكف بص ػػدد جريم ػػة سػ ػرقة كاألمثم ػػة عم ػػى ذل ػػؾ

كثيرة.أما مفيكـ المكانقة نيي عندما يكجد نص يفيـ منو انو ينطبؽ عمى حالة معينة إال إف ركح

الػػنص تفي ػػد ان ػػو ينطب ػػؽ عم ػػى أنع ػػاؿ أخ ػػرل كمػػا ى ػػك الح ػػاؿ ن ػػي ن ػػص الم ػػادة  326م ػػف ق ػػانكف

العقكبات حيث تنص عمى انو مف قتؿ انسانان قصدان عكقب باألشغاؿ الشاقة خمسة عشر عامان)
نينا يدؿ مفيكـ المكانقة عمى انو إذا كاف القاتؿ ايضان أنثى ناف النص ينطبؽ عميو تمامان كما لك
كاف ذك نار مع اف النص قد استخدـ نعؿ قتؿ كلـ يقؿ قتمت كذلؾ لتساكم العمة .)1
المطمب الثالث

حالة النص المعيب

يككف النص معيبان إذا اشتمؿ عمى خطف أك غمكض أك نقص أك تعارض

, )2

كىنالؾ كسػائؿ يمجػف

إلييا المفسر عند اسػتخداـ األسػمكب المنطقػي كلكػف قبػؿ التطػرؽ إلػى ىػذه الكسػائؿ ال بػد مػف معرنػة مػا
ىػػي أكجػػو العيػػب التػػي قػػد تمحػػؽ الػػنص لػػذا نسػػكؼ نقسػػـ ىػػذا المطمػػب إلػػى نػػرعيف  ,الفػػرع األكؿ صػػكر
العيب كالفرع الثاني كسائؿ تفسير النص المعيب .

الفرع األول

صور العيب

العيكب التي تمحؽ النص الجنائي متعددة كىي  :الخطف كالغمكض كالنقص كاخي انر التعارض :
أوالً  :الخطأ المادي

قد يحتكم النص عمى خطف مادم كتابي أك حسابي كىك أما اف ينت عف أخطاء طباعيو أك سكء

اختيػػار المفػػظ الػػذم يػػدؿ عمػػى نك ػرة المشػػرع نقػػد يكػػكف الخطػػف نقػػص كممػػة أك زيػػادة كممػػة أك معنػػى
مغاير لمنطكؽ النص كىذا يمكف إصرحو عف طريؽ التفسير دكف تغيير النص الذم ال يجػكز إال

لممشػػرع

)3

 ,أمػػا إذا كػػاف الخطػػف المػػادم نػػي رقػػـ المػػادة القانكنيػػة نػػإف التفسػػير ال يمكنػػو إصػػرح

العيػػب لػػذا نػػإف القاضػػي ال يسػػتطيع اف يطبػػؽ مػػادة أخػػرل كاال عػػد متجػػاك انز لمبػػدأ الشػػرعية األمػػر

الػذم يسػػتدعي ضػػركرة تعػػديؿ الػػنص القػػانكني المعيػػب كيعػػد مػػف قبيػػؿ ىػػذا الخطػػف مػػا كرد نػػي نػػص

المػػادة  ) 60نقػ ػرة ) 3م ػػف قػػانكف العقكب ػػات األردن ػػي
) 1
2

)4

كالت ػػي خصصػػيا المش ػػرع لمعالج ػػة حال ػػة

البدراكم ,عبد المنعـ المدخؿ لمعمكـ القانكنية مرجع سابؽ صفحة 221

) مراد,حمكدم النظرية العامة لمقانكف مرجع سابؽ ص 215

) 3

) 4

الخمؼ  ,عمي حسيف الكسيط ني شرح قانكف العقكبات مرجع سابؽ صفحة 92
المادة )06

 -3إذا كقع تجاكز ني الدناع أمكف إعفاء ناعؿ الجريمة مف العقكبة ني الشركط المذككرة ني المادة .)89

11

تج ػػاكز ال ػػدناع الش ػػرعي كالت ػػي يحي ػػؿ نص ػػيا الح ػػالي عم ػػى الم ػػادة )89

)1

كى ػػك ال ػػنص الكاج ػػب

التطبيؽ نػي حالػة الضػركرة نػي حػيف اف المشػرع أراد اإلحالػة عمػى نػص المػادة  ) 98كىػك الػنص

الخاص بسكرة الغضب  )2كسندنا ني ذلؾ الحج التالية:

 -1اف األصؿ التاريخي لقانكف العقكبات األردني كىك قانكف العقكبػات المبنػاني يقػرر ىػذا الحكػـ ,

حيػػث اف المػػادة  ) 184مػػف قػػانكف العقكبػػات المبنػػاني تػػنص عمػػى انػػو إذا كقػػع تجػػاكز نػػي

الدناع أمكف إعفاء ناعؿ الجريمة مف العقكبة ني الشػركط المػذككرة نػي المػادة  )228كتػنص
ىػػذه المػػادة عمػػى انػػو إذا أنػػرط ناعػػؿ الجريمػػة نػػي ممارسػػة حػػؽ الػػدناع المشػػركع ال يعاقػػب إذا

أقػػدـ عمػػى الفعػػؿ نػػي ثػػكرة انفعػػاؿ شػػديد انعػػدمت معػػو قػػكة كعيػػو أك إرادتػػو)  ,كيسػػتخمص مػػف
ىاتيف المادتيف انو إذا حصؿ تجاكز اعفي الفاعؿ مف العقاب إذا تكنرت شركط ثػكرة االنفعػاؿ

الشديد

)3

كىي سكرة الغضب التي نص عمييا المشرع األردني ني المادة  ) 98عقكبات .

 -2اف قػػانكف العقكبػػات السػػكرم كالػػذم يعتبػػر إلػػى جانػػب قػػانكف العقكبػػات المبنػػاني مػػف األصػػكؿ

التاريخية لقانكف العقكبات األردني قد اخذ بيذا الحػؿ بنصػكص صػريحة حيػث اف نػص المػادة
 )60مف قانكف العقكبات األردني تقابػؿ نػص المػادة  )3/183مػف قػانكف العقكبػات السػكرم

كالتػػي تحيػػؿ عمػػى المػػادة  227عقكبػػات سػػكرم عنػػد حػػدكث تجػػاكز لمػػدناع الشػػرعي

)4

تصرح بكجكب كجكد سكرة الغضب إلعفاء الفاعؿ مف العقاب .

كالتػػي

 -3اف نػػص الفق ػرة  )3مػػف المػػادة  )60عقكبػػات يسػػتحيؿ تطبيقػػو نػػي صػػيغتو الحاليػػة حيػػث اف
التجاكز ىك انتفاء التناسب بيف جسػامة نعػؿ الػدناع كالخطػر الػذم ىػدد المعتػدل عميػو

)5

كمػا

اف المادة  ) 89تشترط لتطبيؽ حكػـ حالػة الضػركرة كالتػي تعفػي مػف العقػاب اف يكػكف الفعػؿ
 ) 1المادة )89
ال يعاقب الفاعؿ عمى نعؿ ألجفتو الضركرة إلى أف يدنع بو ني الحاؿ عف نفسو أك غيره أك عف ممكو أك ممؾ غيره  ،خط انر جسيمان محدقا
لـ يتسبب ىك نيو قصدا شرط اف يككف الفعؿ متناسبان كالخطر.
)2المادة )98

يستفيد مف العذر المخفؼ ناعؿ الجريمة الذم أقدـ عمييا بسكرة غضب شديد نات عف عمؿ غير محؽ كعمى جانب مف الخطكرة أتاه
المجني عميو.
 )3حسني  ,محمكد نجيب شرح قانكف العقكبات المبناني القسـ العاـ مرجع سابؽ ص )243
 ) 4المادة  )3/183عقكبات سكرم
1ػ يعد ممارسة لمحؽ كؿ نعؿ قضت بو ضركرة حالية لدنع تعرض غير محؽ كال مثار عف النفس أك الممؾ أك نفس الغير أك ممكو .
2ػ كيستكم ني الحماية الشخص الطبيعي كالشخص االعتبارم .
3ػ إذا كقع تجاكز ني الدناع أمكف إعفاء ناعؿ الجريمة مف العقكبة ني الشركط المذككرة نػي المادة الػ .227
المادة  227عقكبات سكرم
1ػ إف الميابة كحاالت االنفعاؿ كاليكل ليست مانعة لمعقاب .
2ػ عمى انو إذا أنرط ناعؿ الجريمة ني ممارسة حؽ الدناع المشركع ال يعاقب إذا أقدـ عمى الفعؿ ني ثكرة انفعاؿ شديد انعدمت معيا قكة
كعيو أك إرادتو.
 ) 5المجالي  ,نظاـ شرح قانكف العقكبات االردني القسـ العاـ مرجع سابؽ ص )201
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ر نػػي الػػدناع الشػػرعي
متناسػػبنا مػػع الخطػػر كىػػك الشػػرط الػػذم لػػـ يتحقػػؽ أص ػ ن
تطبيؽ المادة  )89ني ظؿ عدـ التناسب ؟

)1

نكيػػؼ يمكػػف

 -4اف ىذا ما ذىب إليو بعض الفقو الجنائي األردني . )2
كنػي ظػؿ ىػذا التعػارض القػائـ نػاف القاضػي الج ازئػي إذا كجػد تجػاكز لمػدناع الشػرعي ال يسػتطيع إعمػػاؿ
نص المػادة  )60نقػرة  )3كالتػي تحيػؿ عمػى المػادة  ) 89عقكبػات كنػي ىػذه الحالػة ال يجػد أمامػو

إال عػدـ اإلشػارة إلػى الػدناع الشػػرعي إطرقػا كتطبيػؽ نػص المػػادة  )98عقكبػات كاف كػاف ىػذا ال يتفػػؽ
مع قصد المشرع ني مسػفلة تجػاكز الػدناع الشػرعي حيػث اف المشػرع أراد إعفائػو مػف العقػاب كلكػف ىػذا

أمر غير ممكف مع الخطف المادم المكجكد ني الفقرة  )3مف المادة  )60عقكبػات إال اف مػا ال يػدرؾ

كمو ال يترؾ جمو.

ثانياً :غموض النص

كذلؾ عندما ينص المشرع عمى حكـ كلـ يبيف حاالت انطباقو كمثالو اعتبار الميؿ ظرننا مشددنا ني

جريمة السرقة كلـ يبيف المقصػكد بالميػؿ ىػؿ ىػك الميػؿ الفمكػي مػف غػركب الشػمس حتػى شػركقيا أـ

ىك المقصكد بو الظرـ كقػد أخػذت محكمػة الػنقض المصػرية بػفف المقصػكد بالميػؿ ىػك الظػرـ ألنػو

ىك المقصكد مف حكمة التشريع كىي سيكلة السرقة لكجكد الظرـ كمػا يبعثػو نػي الػنفس مػف خػكؼ

كرىبة كسيكلة ارتكاب الجريمة

)3

كعمى النقيض مف ذلؾ نجد اف المشرع األردني قد اخػذ بػالمعنى

الفمكػي لميػػؿ كىػػك مػػف غػػركب الشػػمس حتػػى شػركقيا كنقػنا لػػنص المػػادة  ) 2مػػف قػػانكف العقكبػػات

األردني

)4

.

ثالثاً النقص :

الػػنقص إمػػا اف يكػػكف بإغفػػاؿ لفػػظ ال يسػػتقيـ المعنػػى بدكنػػو كىنػػا ال يجػػكز لممفسػػر اف يكمػػؿ

الػػنص النػػاقص كذلػػؾ لتعارضػػو مػػع مبػػدأ الشػػرعية  )5كامػػا اف يكػػكف الػػنقص عنػػد قصػػكر الػػنص عػػف

التعبير عف قصد المشرع  ,كنص التجريـ يتككف مف جػزأيف ال يسػتقيـ إال بيمػا معػان  ,شػؽ التجػريـ أم

الشػؽ الػػذم يبػػيف أركػػاف الجريمػػة كشػػؽ العقػػاب أم الػػذم يبػػيف مقػػدار العقكبػػة كعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ تػػنص
المادة  326عقكبات أردني عمى انو مف قتػؿ انسػانان قصػدان عكقػب األشػغاؿ الشػاقة خمسػة عشػر عامػان)
 ) 1السعيد  ,كامؿ  ,شرح االحكاـ العامة ني قانكف العقكبات االردني مرجع سابؽ صفحة )173

) 2

) 3
) 4

السعيد  ,كامؿ المرجع السابؽ صفحة .)174
البدراكم  ,عبد المنعـ المدخؿ لمعمكـ القانكنية مرجع سابؽ صفحة 229
ر) الفترة الكاقعة بيف غركب الشمس
تنص المادة  2مف قانكف العقكبات االردني رقـ  16لسنة  1960كيقصد بمفظتي الميؿ)أك لي ن

كشركقيا)
) 5

الخمؼ  ,عمي حسف الكسيط ني شرح قانكف العقكبات مرجع سابؽ صفحة 89
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ننجػػد اف الشػػؽ األكؿ يبػػيف أركػػاف الجريمػػة كىػػي  :قتػػؿ أم الػػركف المػػادم كالػػركف الثػػاني محػػؿ الجريمػػة
كىػػك اإلنسػػاف الحػػي كالػػركف الثالػػث ىػػك الػػركف المعنػػكم كىػػك القصػػد ألجرمػػي كعبػػر عنػػو المشػػرع بمفػػظ

قصػػدنا أمػػا الشػػؽ الثػػاني نقػػد بػػيف لنػػا مقػػدار العقكبػػة  ,أمػػا إذا لػػـ يبػػيف الػػنص أركػػاف الجريمػػة نانػػو يكػػكف
معيبان نمثرن نص المادة  18مف قانكف العقكبات العسكرم األردني رقـ 58لسنة  2006يعاقب بالحبس
مػػف ثرثػػة أشػػير إلػػى ثػػرث سػػنكات كػػؿ مػػف أسػػاء اسػػتعماؿ السػػمطة المخكلػػة إليػػو) نينػػا لػػـ يبػػيف الػػنص
كيػػؼ تكػػكف إسػػاءة اسػػتعماؿ السػػمطة كمػػا انػػو لػػـ يبػػيف الغايػػة المتكخػػاة مػػف إسػػاءة اسػػتعماؿ السػػمطة )1

كيتضح قصكر النص عند مقارنتو مع نػص المػادة  )182عقكبػات أردنػي كالتػي أكردىػا المشػرع تحػت

عن ػكاف إسػػاءة اسػػتعماؿ السػػمطة حيػػث تبػػيف ىػػذه المػػادة اف إسػػاءة اسػػتعماؿ السػػمطة معنػػاه أف يسػػتعمؿ
المكظ ػػؼ س ػػمطة كظيفت ػػو مباشػ ػرة أك بطري ػػؽ غي ػػر مباش ػػر ليع ػػكؽ أك يػ ػ خر تنفي ػػذ أحك ػػاـ القػ ػكانيف  ،أك

األنظمػػة المعمػػكؿ بيػػا أك جبايػػة الرسػػكـ كالض ػرائب المقػػررة قانكنػػا أك تنفيػػذ ق ػرار قضػػائي أك أم أمػػر
صادر عف سمطة ذات صرحية . )2

كأما بالنسبة لقصكر النص عف التعبير عف قصد المشػرع نقػد اعتبػرت محكمػة التمييػز المػكقرة اف نػص

المادة  )292عقكبات

)3

مف قبيؿ القصكر التشريعي كذلؾ ني حالة مكاقعو أنثى لـ تتـ الخامسة عشر

عامان برضاىا حيث لـ تعتبػر ىػذا الفعػؿ اغتصػابان ككنػو لػـ يػتـ بػاإلكراه لػذا نيػي تحيػؿ إلػى نػص المػادة
 )298عقكبات حيث تعتبر الفعؿ ىتؾ عرض عمػى اعتبػار اف مكاقعػو أنثػى قاصػر برضػاىا أك بػدكف

رضػػاىا أنمػػا ىػػك ىتػػؾ عػػرض

)4

كجػػا بقػرار المحكمػػة المػػكقرة  -1اف نعػػؿ الجػػاني الػػذم اقتصػػر عمػػى

تحسػػس ث ػدم المجنػػي عمييػػا برضػػاىا يشػػكؿ ىتػػؾ عػػرض بغيػػر عنػػؼ أك تيديػػد ألنثػػى لػػـ تػػتـ الخامسػػة

عش ػرة مػػف العمػػر كينطبػػؽ عميػػو حكػػـ المػػادة  289/1مػػف قػػانكف العقكبػػات ذلػػؾ الف عناصػػر التج ػريـ

المشركطة ني ىذه المادة متكانرة ني الفعؿ عمى اعتبار اف ثديي األنثى مػف العػكرات كالمسػاس بيػا مػف

شفنو أف يخدش حياءىا العرضي .

1

)
)

نشر عمى الصفحة رقـ  4274مف عدد الجريدة الرسمية رقـ  4290تاريخ 2006/11/1

 2المادة )281
 -2كؿ مكظؼ يستعمؿ سمطة كظيفتو مباشرة اك بطريؽ غير مباشر ليعكؽ اك ي خر تنفيذ أحكاـ القكانيف  ،اك االنظمة المعمكؿ بيا اك
جباية الرسكـ كالضرائب المقررة قانكنا اك تنفيذ قرار قضائي اك أم أمر صادر عف سمطة ذات صرحية يعاقب بالحبس مف شير الى
سنتيف.
 -2اذا لـ يكف الذم استعمؿ سمطتو اك نفكذه مكظفان عامان  ،يعاقب بالحبس مف اسبكع الى سنة.
 ) 3المادة )191

 - 2مف كاقع انثى غير زكجو) بغير رضاىا سكاء باالكراه اك بالتيديد اك بالحيمة اك بالخداع عكقب باالشغاؿ الشاقة الم قتة
مدة ال تقؿ عف عشر سنكات.
 - 2كؿ شخص اقدـ عمى اغتصاب نتاة لـ تتـ الخامسة عشرة مف عمرىا يعاقب باالعداـ.
4

) نمكر  ,محمد سعيد  )2008شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ج 1الجرائـ الكاقعة عمى االشخاص مكتبة دار الثقانة عماف طبعة

اكلى االصدار الثالث صفحة )216
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 -2اف االغتصاب بإجماع الفقو كالقضاء ىك مكاقعو أنثى مكاقعو غير شرعية بغير رضاىا  ,كانعداـ
الرضا ىك ركف ني جريمة االغتصاب  .نإذا حصؿ الكقائع بالرضا نر تعد الجريمة اغتصابا .

 -3اف صغر السف ني جريمة االغتصاب ليس ركنا ني الجريمة بؿ ىك ظرؼ مشدد ليا  ,كأف

المقصكد برضا المجني عمييا ني ىذا النكع مف الجرائـ ىك التعبير المطمؽ عف إرادة القبكؿ  ,كىك أمر
ال عرقة لو بالسف أك العجز الجسدم أك النقص النفسي  ,كقد أنرد المشرع ليذه الحاالت نصكصا
خاصة بيا كلـ يعتبرىا مف حاالت انعداـ الرضا أك اإلكراه التي يحكميا نص كاحد .

 -4يتبيف مف نص المادة  294مف قانكف العقكبات بالصيغة المعدلة ني القانكف رقـ  9لسنة 1988

 ,أف المشرع عال ني القانكف المعدؿ جريمة مكاقعػو أنثػى أكممػت الخامسػة عشػرة مػف العمػر كلػـ تكمػؿ
الثامنة عشر برضاىا كسيا عف معالجة جريمة مكاقعو أنثى لـ تتـ الخامسة عشرة برضاىا كالتػي كانػت
الفقرة الثانية منيا قبؿ التعديؿ تغطييا  ,كعمى ذلؾ لـ يعد ني جرائـ المكقعة بعد صدكر القانكف المعدؿ

رقػػـ  9لسػػنة  1988نػػص يعػػال حالػػة ىػػذه الػػدعكل نػػي ىػػذا البػػاب  .كحيػػث يفتػػرض نػػي نعػػؿ المكقعػػة

كقكع المساس بالعكرة عمػى صػكرة ىتػؾ العػرض نيكػكف األدنػى المتيقػيف نػي نعػؿ المكاقعػة ألنثػى لػـ تػتـ
الخامسة عشرة برضاىا ينطبؽ عمى أحكاـ المادة  298/1مػف قػانكف العقكبػات التػي تػنص عمػى كػؿ
مف ىتؾ بغير عنؼ أك تيديد عرض كلػد  -ذكػ ار أك أنثػى – لػـ يػتـ الخامسػة عشػرة مػف عمػره أك حممػو

عمػػى ارتكػػاب نعػػؿ ىتػػؾ العػػرض يعاقػػب باألشػػغاؿ الشػػاقة الم قتػػة)  .كحيػػث أف ىػػذا التكييػػؼ ال يحقػػؽ

التناسػػؽ كالتػػدرج نػػي مقػػدار العقكبػػة تبعػػا لشػػدة الظػػرؼ  .إذ تصػػبح عقكبػػة مكاقعػػو أنثػػى أتمػػت الخامسػػة

عشرة بالمػادة  294عقكبػات معدلػة أشػد مػف عقكبػة مكاقعػو أنثػى دكف الخامسػة عشػرة بمكجػب التكييػؼ
المشػػار إليػػو .إال انػػو ال يكجػػد نػػي القػػانكف أك الفقػػو الج ازئػػي مػػا يسػػاعد عمػػى الخػػركج مػػف ىػػذا المػػفزؽ
التشريعي الف القاعدة ني المكاد الجزائية أنو ال عقكبة بر نص كال يجكز إعماؿ االجتياد أك القياس ني
ىػػذا الخصػػكص  .كعمػػى ذلػػؾ نعمػػى محكمػػة الجنايػػات الكبػػرل أف تطبػػؽ نػػص المػػادة  298/1عقكبػػات

عمى نعؿ الجاني مع م ارعاة المادة /301/1ب كظرؼ مشدد القتراف الفعؿ بفض البكارة )

)1

.,

كالحقيقة اف سبب ىذا المبس ىك اف المادة  ) 292عقكبات كعند تعريؼ االغتصاب أكردت بعض

صكر انعداـ الرضا كاإلكراه أك بالتيديد أك بالحيمة أك بالخداع كاف كاف المشرع قد أكردىا عمى سبيؿ

المثاؿ ال الحصر إال اف المحكمة أخذت األمر عمى سبيؿ الحصر كالحقيقة اف المشرع األردني لـ يكف
مكنقنا ني صياغة النص كايراد ىذه الصكر بعكس المشرع المصرم الذم اكتفى بتعريؼ االغتصاب

ني المادة  )267عقكبات مصرم بفنو مف كاقع أنثى بغير رضاىا  )....كلـ يعدد صكر انعداـ

الرضا الف انعداـ الرضا أكسع داللة مف لفظ اإلكراه) كاف كاف يشممو حيث يستكعب جميع الحاالت

التي ال يعتد المشرع برضا المرأة كمف بينيا اإلكراه المادم كالمعنكم كحاالت الرضا غير المعتبرة قانكننا
كمنيا الرضا الصادر عف غير مميزة .
1

)2

) تمييز جزاء رقـ  1989/16تاريخ  1989/10/10ىيئة عامة

) 2

حسني  ,محمكد نجيب  )1993المكجز ني شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص  ,دار النيضة العربية القاىرة صفحة )451,452
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كعمػػى الػػرغـ مػػف اجتيػػاد المحكمػػة المػػكقرة كبػػالرغـ مػػف صػػياغة المػػادة  )292عقكبػػات كتعػػداد بعػػض

حػػاالت انعػػداـ الرضػػا نػػاف اجتيػػاد المحكمػػة المػػكقرة محػػؿ نظػػر كال نتفػػؽ معػػو كذلػػؾ لمناقضػػتو لقصػػد
المشرع حيث اف المشرع لـ يقصد عدـ العقاب عمى الفعؿ اف كقع بالرضػا بػؿ انػو قصػد اعتبػار الفعػؿ

اغتصابان لعدـ االعتداد بالرضا الصادر مف غير المميزة كاف لـ يكف مكنقان بالتعبير كذلؾ باالسػتناد إلػى
حج منطقية ككاقعية كىي:

 -1اف صػػياغة المػػادة كتعػػداد بعػػض حػػاالت انعػػداـ الرضػػا ال تفيػػد الحصػػر بػػؿ إنيػػا جػػاءت عمػػى
سبيؿ المثاؿ ال الحصر حيث لـ ترد عبارات تفيد الحصر .

 -2اف المشرع األردنػي كنػي المػادة )294

)1

قػد اعتبػر اف مكاقعػو أنثػى أكممػت الخامسػة عشػر

مف عمرىا كلـ تكمؿ الثامنػة عشػر مػف عمرىػا اغتصػابان كلػـ يعتػد برضػاىا لػذا نػر يعقػؿ اف ال

يعتد المشرع بالرضا الصادر عمف أكممت الخامسة عشر مف عمرىا كيعتد برضا مف لـ تكمؿ

الخامسة عشر مف عمرىا.

 -3اف التسميـ بقرار المحكمة يقكد إلػى نتػائ غيػر منطقيػة كىػي اف عقػاب مػف يكاقػع أنثػى أكممػت

الخامسػػة عشػػر مػػف عمرىػػا اشػػد مػػف عقػػاب مكاقعػػو أنثػػى لػػـ تكمػػؿ الخامسػػة عشػػر مػػف عمرىػػا
حيث اف المادة  )294تعاقب عمى مكاقعو أنثػى أكممػت الخامسػة عشػر مػف عمرىػا باألشػغاؿ
الشاقة مدة ال تقؿ عف خمس سنكات بينما المادة  )298تعاقب عمى ىتػؾ العػرض باألشػغاؿ

الشاقة مدة ال تقؿ عف أربع سنكات ,كىك ما ال يمكف التسميـ بو .

كعميو كني ظؿ ىذه الحج نإننا كلمخركج مف الخرؼ نييب بالمشػرع األردنػي اف يعػال ىػذا الكضػع

غيػػر السػػميـ كذلػػؾ إمػػا بتعػػديؿ نػػص المػػادة  )292عقكبػػات كذلػػؾ باإلبقػػاء عمػػى مصػػطمح بغيػػر الرضػػا
كحػػذؼ مػػا س ػكاه مػػف صػػكر كػػاإلكراه أك التيديػػد أك الحيمػػة كالخديعػػة كتػػرؾ األمػػر عمػػى إطرقػػو أك إي ػراد

نص جديػد إذا اختػار المشػرع اإلبقػاء عمػى نػص المػادة  )292كمػا ىػك كذلػؾ باعتبػار مكاقعػو أنثػى لػـ
تكمؿ الخامسة عشر مف عمرىا برضاىا اغتصابان كاف كاف يمكف تخفيؼ العقكبػة  ,حيػث أننػا نعتقػد اف
جسامة عقكبة مف يغتصب نتاة لـ تكمؿ الخامسة عشر مف عمرىا كىي اإلعػداـ ىػي التػي السػبب كراء

اجتياد المحكمة المكقرة.
رابعاً التعارض

يككف التعارض عندما يكجد حكميف متعارضيف ني نػص كاحػد أك نصػيف مختمفػيف نصػيف مختمفػيف

بحيػث ال يمكػػف التكنيػػؽ بينيمػػا كىػػذا التعػػارض قػػد يكػػكف بػػيف قػػانكنيف احػػدىما سػػابؽ كاألخػػر الحػػؽ كقػػد

1

) المادة )192

مف كاقع انثى غير زكجو ) اكممت الخامسة عشرة كلـ تكمؿ الثامنة عشرة مف عمرىا عكقب باالشغاؿ الشاقة الم قتة مدة ال تقؿ عف
خمس سنكات.
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يككف ني تشريعيف صادريف بكقت كاحد أك بتشػريع كاحػد أك تشػريعيف مختمفػيف بػالقكة  , )1كمػا يعػد مػف

قبيػػؿ التعػػارض مػػا أكردنػػاه أنفػان بخصػػكص الخطػػف المػػادم كذلػػؾ بػػيف نػػص الفقػرة  )3مػػف المػػادة )60

عقكبات أردني كالمادة  )89عقكبات.

كيكجػػد مثػػاؿ أخػػر عمػػى التعػػارض نػػي قػػانكف العقكبػػات األردنػػي كىػػك مػػا كرد نػي نػػص المػػادة الثامنػػة

)2

حيث اف الفقرة  )1تقرر انو ال يسرم قانكف العقكبات األردني عمى الجػرائـ المقترنػة نػي اإلقمػيـ الجػكم

األردنػي عمػػى مػتف مركبػػة ىكائيػة أجنبيػػة إذا لػػـ تتجػاكز الجريمػػة شػفير المركبػػة عمػى أف الجػرائـ التػػي ال
تتجػػاكز شػػفير المركبػػة اليكائيػػة تخضػػع لمقػػانكف األردنػػي إذا كػػاف الفاعػػؿ أك المجنػػي عميػػو أردنيػػا أك إذا

حطت المركبة اليكائية ني المممكة األردنية الياشمية بعد اقتراؼ الجريمة.

إال اف الفقرة الثانيػة تعػكد كتقػرر اف قػانكف العقكبػات األردنػي ال يسػرم عمػى الجػرائـ المرتكبػة عمػى مػتف
المركبات اليكائيػة األجنبيػة إذا لػـ تتجػاكز شػفير المركبػة كلػـ تتطػرؽ إلػى خضػكعيا لمقػانكف األردنػي إذا

كػػاف الجػػاني أك المجنػػي عميػػو أردنيػػا أك حطػػت المركبػػة عمػػى ارض الدكلػػة بعػػد ارتكػػاب الجريمػػة كىػػك
تعارض كتناقض ليس لو ما يبرره  ,حيث اف اإلقميـ الجكم ىك إقميـ كاحد بغض النظر عػف ككنػو نػكؽ

البحر اإلقميمي أك نكؽ اليابسة كىذا حكـ يثير االستغراب.

3

كنتمنى عمى المشرع األردني تعديؿ نص المادة الثامنة إلزالة ىذا التعارض البيف.
الفرع الثاني

وسائل تفسير النص المعيب
بدايػػة ال بػػد اف نػػذكر اف ىػػذه الكسػػائؿ ليسػػت عمػػى سػػبيؿ الحصػػر بػػؿ ىػػي عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ كمػػا اف

نتائجيػػا غيػػر ممزمػػة لممفسػػر حيػػث لػػو اف يطرحيػػا جانبػان إذا لػػـ يقتنػػع أنيػػا تعبػػر عػػف قصػػد الشػػارع ,)4

كمف أىـ الطرؽ التي يمجف إلييا المفسر لتفسير النص المعيب :

أ -الكسائؿ المفظية كذلؾ مف خرؿ دالالت المفظ كمفيكمو كننكف المغة إال اف ىػذه الكسػائؿ قػد ال
تفمح ني إصرح عيب النص كبياف حقيقة قصد المشرع ننمجف إلى الكسائؿ األخرل.

1
2

) نرج ,تكنيؽ حسف المدخؿ لمعمكـ القانكنية مرجع سابؽ صفحة 166
) المادة )8

ال يسرم القانكف االردني:
 -2عمى الجرائـ المقترنة ني االقميـ الجكم االردني عمى متف مركبة ىكائية اجنبية اذا لـ تتجاكز الجريمة شفير المركبة عمى أف الجرائـ
التي ال تتجاكز شفير المركبة اليكائية تخضع لمقانكف االردني اذا كاف الفاعؿ اك المجني عميو اردنيا اك اذا حطت المركبة اليكائية ني
المممكة االردنية الياشمية بعد اقتراؼ الجريمة.
 -1عمى الجرائـ المقترنة ني البحر االقميمي االردني أك ني المدل الجكم الذم يغطيو عمى متف سفينة اك مركبة ىكائية اجنبية اذا لـ
تتجاكز الجريمة شفير السفينة اك المركبة اليكائية.
) 3
4

المجالي  ,نظاـ شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ مرجع سابؽ صفحة .)116

) السعيد  ,كامؿ شرح االحكاـ العامة ني قانكف العقكبات االردني مرجع سابؽ صفحة .) 63
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ب -البحث عف عمة النص أك الحكمة مف النص نػإذا لػـ يسػتطع المفسػر اسػتخرص قصػد المشػرع
نعميو اف يحاكؿ معرنة اليدؼ مف النص أك الحكمة التػي ييػدؼ إلييػا المشػرع مػف كراء الػنص

.

ج -المذكرات اإليضاحية لمقانكف حيث تحتكم ىذه المذكرات عمى األسباب المكجبة لكضع القػانكف
كالمػػداكالت كالمناقشػػات التػػي تمػػت عنػػد إقػرار القػػانكف ممػػا يكشػػؼ عػػف قصػػد الشػػارع  ,إال انػػو
يجب التنبو إلى اف المناقشات قد تعبر عف بعض اآلراء التػي لػـ ي خػذ بيػا عنػد كضػع الػنص

ني النياية كمػا قػد تحتكيػو مػف أخطػاء كمػا تحتػكم عمػى محاضػر المجنػة القانكنيػة نػي البرلمػاف
كمػا ينبغػي التنبيػػو إليػو إلػى اف المػػذكرات اإليضػاحية قػد تتعػػارض مػع القػانكف كنػػي ىػذه الحالػػة

قضت محكمة النقض المصرية بكجكب إعماؿ نص القانكف إذا كاف كاضح الداللة

)1

.

د -المصادر التاريخية لمقانكف كيقصد أصؿ القاعدة القانكنية كما اعتراىا مػف تطػكر بمػركر الػزمف
كىي ذات نائدة كبرل ككنيا تدؿ عمى النص الصحيح ني حالة الخطف المادم أك الػنقص كمػف

المعػركؼ اف القػكانيف الفرنسػػية كااليطاليػػة كالبمجيكيػػة ىػػي األصػػكؿ التاريخيػػة لمعظػػـ القػكانيف

العربية .

ق -االجتيػادات القضػػائية لممحػاكـ العميػػا كمحكمػة التمييػػز نػػي األردف مػع مرحظػػة انػو يجػػب تتبػػع
كانػػة االجتيػػادات القضػػائية نػػي المكضػػكع الكاحػػد ذلػػؾ اف ىػػذه المحكمػػة قػػد تعػػدؿ عػػف اجتيػػاد

معيف إلى اجتياد أخر .

ك -تقرير المجنة المكمفة بكضع القانكف حيث تظير منو العمة مػف كضػع القػانكف كيػدؿ عمػى قصػد
المش ػػرع

)2

أك تقري ػػر كزي ػػر الع ػػدؿ ال ػػذم يرن ػػع ب ػػو الق ػػانكف الني ػػائي إل ػػى رئ ػػيس الدكل ػػة تميي ػػدنا

إلصداره كالذم يتضمف النتائ المتمخضة عف عممية اإلعداد . )3

ز -شركحات كبار الفقياء كما تشتمؿ عميو مف االجتيادات الفقيية.

ا -القكانيف المقارنة مف غير األصؿ التاريخي كخاصة القكانيف ني المحيط الجغراني.

المبحث الثاني

مذاهب التفسير

ييدؼ التفسير إلى البحث عف نية المشرع كارادتو مػف كضػع الػنص كلكػف أيػة إرادة التػي يجػب

ػاء
البحث عنيا ؟ ىؿ ىي إرادة المشرع كقت كضع النص ؟ أـ ىػي إرادة المشػرع كقػت تطبيػؽ الػنص بن ن
عمػى مػػا اسػػتجد مػػف ظػركؼ اجتماعيػػة كاقتصػػادية كسياسػػية ؟ .كبمعنػػى أخػر أم ىػػؿ يفسػػر الػػنص كنقػنا
) 1
) 2
) 3

بيناـ  ,رمسيس النظرية العامة لمقانكف الجنائي مرجع سابؽ صفحة 64
الخطيب  ,عدناف الكجيز ني شرح المبادمء العامة ني قانكف العقكبات مرجع سابؽ صفحة 137
بيناـ  ,رمسيس النظرية العامة لمقانكف الجنائي مرجع سابؽ صفحة 64
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إلرادة المشػػرع كقػػت كضػػع الػػنص أـ ىػػؿ تفسػػر ىػػذه النصػػكص كقػػت تطبيػػؽ الػػنص كدكف االلتفػػات إلػػى
قصد المشرع كقت كضع النص كاألعماؿ التحضيرية كالسكابؽ التاريخية ؟.

الحقيقة اف الفقو قد اختمؼ ني تحديد كقت ىذه اإلرادة حيث تنازع ىذا االخترؼ ثرثة مذاىب كىي مػا
تعرؼ بمذاىب التفسير كسكؼ يخصص الباحثاف مطمبان مستقرن لكؿ مذىب مف ىذه المذاىب ىي :
المطمب األول

المذهب الحرفي أو نظرية التزام النصوص
نحكل ىذه النظرية أنو يجب البحػث عػف إرادة المشػرع الحقيقػة كالتػي أراد المشػرع التعبيػر عنيػا

بالنص المكضكع كىذه النية قد تككف حقيقة أك مفترضة كيستدؿ عمييا مف خرؿ ألفاظ النص كاألعماؿ

التحضيرية كالسكابؽ التاريخية كمكجبات كضع القانكف

)1

 ,كىذه النظرية تعتبر أضيؽ مذاىب التفسػير

إذ أنيػا تيػدؼ إلػى االلتػزاـ بحرنيػة الػنص كلقػد كػػاف مػف نتػائ ىػذه النظريػة اف ظيػرت المبػادئ الشػػييرة
كمنيػػا ال اجتيػػاد نػػي معػػرض الػػنص كايض ػنا اف القػػانكف لػػك أراد شػػيئنا نفنػػو يعبػػر عنػػو كحػػيف ال يريػػد

يسػػكت) كىػػذه النظريػػة مسػػتمدة مػػف نقػػو الفقيػػو االيطػػالي بيكاريػػا كالػػذم يػػرل اف القضػػاة ليس ػكا مشػػرعيف

كيجب اف ال يفسركا النص

)2

.

كىذه النظرية ال تخمكا مف االيجابيات إذ أنيا تحكؿ دكف تجاكز القضاة لمحدكد التي رسميا القػانكف ليػـ
كبالتالي تفسر القانكف بشكؿ ضػيؽ كبالتػالي تحػكؿ دكف خمػؽ جػرائـ جديػدة لػـ يػنص عمييػا المشػرع كلػـ

يردىا المشرع كبالتالي نفف ىذه النظرية متكانقة مع مبدأ الشرعية .

إال اف ىػػذه االيجابيػػات ال تحػػكؿ دكف كجػػكد سػػمبيات ليػػذه النظريػػة إذ يعػػاب عمييػػا أنيػػا تحػ لػك د ؿ دكر
القاضػػي إلػػى مجػػرد ىلػػة إلػػى تكزيػػع العقكبػػات كمػػا أنيػػا تغػػؿ يػػد القاضػػي عػػف االجتيػػاد كتحقيػػؽ العدالػػة
كبالتػػالي نفنيػػا تمنػػع القاضػػي مػػف تحقيػػؽ مفيػػكـ التفريػػد العقػػابي ممػػا يػػنعكس بالنتيجػػة سػػمبنا عمػػى تطػػكر

القانكف كمكاكبتو لمعصر مما ي دم بالنتيجة إلى جمكد القانكف كتخمفو عف مكاكبة تطكرات العصر .)3
المطمب الثاني

المذهب التاريخي أو النظرية التاريخية واالجتماعية
يطمؽ عمى ىذه النظرية ايضػان النظريػة الغائيػة كمػ دل ىػذه النظريػة اف القػانكف لػيس كليػد إرادة

المشرع كلكف حاجات المجتمع  ,لذلؾ ال يبحث عف قصد المشرع كقػت كضػع التشػريع إنمػا يبحػث عػف
 ) 1البدراكم  ,عبد المنعـ  )1966المدخؿ لمعمكـ القانكنية الطبعة األكلى القاىرة  :دار النيضة العربية مرجع سابؽ صفحة 211
 ) 2ال ارزقي  ,محمد  )1999محاضرات ني القانكف الجنائي القسـ العاـ الطبعة األكلى طرابمس  :دار الكتاب الجديد المتحدة صفحة 43
 ) 3ال ارزقي  ,محمد محاضرات ني القانكف الجنائي القسـ العاـ المرجع السابؽ صفحة 43
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نية المشػرع المفترضػة كقػت الحاجػة إلػى التفسػير كذلػؾ الخػترؼ الظػركؼ االجتماعيػة كاالقتصػادية,

)1

بمعنى انو يفترض اف المشػرع سيضػع الػنص نػي الظػركؼ الحاليػة مػع األخػذ بعػيف االعتبػار الظػركؼ

السائدة كقت التفسير حتى كلك خالؼ ىذا التفسير إرادة المشرع كقت كضع التشريع . )2

كتمت ػػاز ى ػػذه النظري ػػة بايجابياتي ػػا الت ػػي تتجم ػػى ن ػػي أني ػػا تكاك ػػب تط ػػكر العص ػػر كالتغيػ ػرات االجتماعي ػػة

كاالقتصػػادية كالسياسػػية  ,كػػذلؾ نإنيػػا تتػػرؾ لمقاضػػي ىامش ػان كاسػػعان لرجتيػػاد كالتفريػػد العقػػابي كتحقيػػؽ

العدالة إال أنيا تنطكم عمى خطر جسيـ يتمثؿ ني أنيا قد ت دم إلى تعديؿ القانكف تحت ستار التفسير
مما يخشى معيا مف انحراؼ القاضي بالتشريع .

المطمب الثالث

المذهب العممي أو المدرسة العممية
يتفػػؽ ىػػذا المػػذىب مػػع المػػذىب الحرنػػي كالػػذم يكجػػب البحػػث عػػف إرادة المشػػرع كقػػت كضػػع

التشريع كما انو يتفؽ معو بفنو ال يسمـ بكجكد النية المفترضة لممشرع ني النص المراد تفسيره لذلؾ نانو

إذا لػػـ ينطبػػؽ الػػنص عمػػى الحالػػة المعركضػػة نإننػػا ككنق ػان ليػػذا المػػذىب نمجػػف إلػػى البحػػث الحػػر كنحػػاكؿ
الكصكؿ لمحكـ مف خرؿ جكىر القانكف كالعكامؿ المختمفة التي ت دم إلى ظيكر القاعدة القانكنية .)3
كيرجع الفضؿ ني ظيكر ىذا المذىب إلى الفقيو الفرنسي جيني كالذم يرل انو عمػى القاضػي اف ينشػ

القاعػػدة القانكنيػػة إذا عرضػػت حالػػة لػػـ يػػنص عمييػػا المشػػرع كذلػػؾ بػػالرجكع إلػػى العكامػػؿ المختمفػػة التػػي
تساىـ ني خمؽ القانكف كىي العكامؿ العقمية كالتاريخية .)4

كالحقيقة اف ىذا الرأم يعتبر مف اشد اآلراء تطرنان حيث انو يخالؼ المبادئ المستقرة دستكريان مػف حيػث

الفصؿ بيف السمطات إذ انو يجيز لمسمطة القضائية اف تعتدم عمى اختصاص السمطة التشريعية  ,كما

انو يخالؼ المبادئ المستقرة ني الفقو الجنػائي كالتشػريع العقػابي إذ انػو يػ دم إلػى التكسػع بالتفسػير ممػا
ي دم إلى تجريـ أنعػاؿ غيػر مجرمػة تحػت سػتار التفسػير كمػا انػو يسػمح بالقيػاس نػي نصػكص التجػريـ

كالذم يعتبر حضره محؿ إجماع بيف الفقو كالقضاء كالتشريع الجنائي .
رأي الباحثان

أما كقد استعرضنا مذاىب التفسير المختمفة نما ىك المذىب الذم نرجحو كاألكلى باإلتباع ؟

) 1

السعدم  ,حميد  ) 1976شرح قانكف العقكبات الجديد الطبعة الثانية  ,بغداد  :مطبعة دار الحرية صفحة 49

 ) 2نرج  ,تكنيؽ حسف  )1981المدخؿ لمعمكـ القانكنية  ,القاىرة  :م سسة الثقانة الجامعية صفحة 157
3

) نرج  ,تكنيؽ حسف  )1981المدخؿ لمعمكـ القانكنية مرجع سابؽ صفحة 158

) 4

البدراكم  ,عبد المنعـ  )1966المدخؿ لمعمكـ القانكنية مرجع سابؽ مرجع سابؽ صفحة 313
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بػػالنظر إلػػى المػػذاىب المختمفػػة كالتػػي سػػبؽ التعػػرض إلييػػا نجػػد اف المػػذىب العممػػي ال يمكػػف اف ن يػػده
بح ػػاؿ ن ػػي مج ػػاؿ الق ػػانكف الجن ػػائي كذل ػػؾ لم ػػا س ػػبؽ بيان ػػو م ػػف انتق ػػادات كمخالف ػػات ص ػػارخة لممب ػػادئ

الدس ػػتكرية كالديمقراطي ػػة كخاصػ ػػة مب ػػدأ الفص ػػؿ بػ ػػيف الس ػػمطات كال ػػذم يقضػ ػػي اف تس ػػتقؿ ك ػػؿ سػ ػػمطة
باختصاصاتيا كاف كاف يمكف اف يكجد تعاكف بيف السمطات نيك تعاكف محدكد كنصؿ مػرف كلكػف دكف

اف ي دم بحاؿ إلى اف تحؿ سمطة محؿ سمطة أخرل ني ممارسة اختصاصاتيا .

ككػذلؾ مخالفتػػو لممبػػادئ التػػي اسػػتقر عمييػػا الفقػػو الجنػػائي كالقضػػاء كالتشػريع الجنػػائي التػػي تقضػػي عػػدـ

التكسع بالتجريـ كحضر القيػاس نػي نصػكص التجػريـ كحصػر دكر القاضػي نػي تطبيػؽ الػنص ال خمقػو

كىذه المبادئ كانت نتاج كفاح طكيؿ لمنضاؿ اإلنساني مف اجؿ الحؽ كالعدؿ كتكريس مبدأ الشرعية .

أما بالنسبة لمنظرية االجتماعية كالتاريخية نعمى الرغـ مف االيجابيات السابؽ بيانيا كالتي يمتاز بيا ىذا

المذىب مف حيث مكاكبتو لمتطكر كركح العصر إال اف األخذ بو – إذا اخذ بعيف االعتبار سكء التطبيؽ

 -قد ي دم إلى االنحراؼ بالتشريع كخمؽ جرائـ جديدة تحت ستار التفسير لذا نػاف عػدـ األخػذ بػو أكلػى

خاصػػة كاف النصػػكص الجنائيػػة ىػػي نصػػكص قػػد تػ دم إلػػى المسػػاس الجسػػيـ بحيػػاة الفػػرد كمالػػو كشػرنو

كاعتباره .

كبنػػاءان عمػػى مػػا تقػػدـ نػػفف الباحث ػاف ي يػػداف األخػػذ بمػػذىب الت ػزاـ النصػػكص أك المػػذىب الحرنػػي كالػػذم
يقضػػي بػػالتزاـ حرنيػػة النصػػكص الجزائيػػة كالكقػػكؼ عنػػد إرادة المشػػرع كقػػت كضػػع التش ػريع كلػػيس إرادة

المشرع المفترضة كقت التفسير كذلؾ لمحج كاألسانيد التالية:

 -1اف النصػػكص الجنائيػػة – نصػػكص التج ػريـ  -بمػػا تنطػػكم عميػػو مػػف تقييػػد لحريػػة الفػػرد كمسػػاس
بكيانو ىػي اسػتثناء عمػى األصػؿ حيػث اف األصػؿ نػي األشػياء اإلباحػة كلػيس التحػريـ ككمػا ىػك

مع ػػركؼ ن ػػاف الط ارئ ػػؽ األص ػػكلية ن ػػي التفس ػػير تقض ػػي اف االس ػػتثناء ال يج ػػكز القي ػػاس عمي ػػو أك

التكسع نيو .

 -2اف التشريع كالقضاء كالفقو الجنائي قد استقر عمى حضر القياس ني نصكص التجريـ كعميو نر
يجكز قياس ما كرد نص عمى تجريمو عمى ما لـ يرد نص عمى تجريمو كذلؾ تحت مفيكـ إرادة

المشرع المفترضة أك الظركؼ السائدة .

 -3اف النصػػكص الجزائيػػة ذاتيػػا تكاكػػب التغي ػرات االجتماعيػػة كاالقتصػػادية كالظػػركؼ السػػائدة حيػػث
أنيا تخضع كبشكؿ مستمر لممراجعة كالتعديؿ بما يرءـ المجتمع كعندما يػتـ كضػع الػنص نػاف

إرادة المشػػرع تنطمػػؽ مػػف الظػػركؼ السػػائدة كالحاجػػات المسػػتجدة لممجتمػػع كال يجػػكز تجاىػػؿ إرادة
المشرع بحجة تغير الظركؼ .

 -4اف النصكص الجزائية نصكص جاىزة كمعدة سمفنا لتطبؽ عمػى كقػائع تتحقػؽ نييػا شػركط الػنص

أما إذا لـ ينطبؽ النص عمى الكاقعة نانو ال يجكز بحػاؿ اف نمػكم أعنػاؽ النصػكص تحػت سػتار
التفسير  ,كيجب عمى القاضي ني ىذه الحالػة اف يبحػث عػف نػص أخػر ليطبػؽ عمػى الكاقعػة اف
كجػػد حيػػث تجيػػز ذلػػؾ نصػػكص قػكانيف أصػػكؿ المحاكمػػات الجزائيػػة نػػي الػػدكؿ المختمفػػة كىػػك مػػا
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يسػمى بتعػػديؿ كصػػؼ التيمػة كنقػنا لشػػركط عادلػػة – كقػد نػػص عمييػػا المشػرع األردنػػي نػػي المػػادة

 234مػػف قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات الجزائيػػة  -أمػػا إذا لػػـ يجػػد نصػان ينطبػػؽ عمػػى الكاقعػػة نػػاف

المبادئ القانكنية لقكانيف اإلجراءات الجنائية تقضي باف يػتـ إعػرف عػدـ مسػ كلية مرتكػب الفعػؿ

عػػف الفعػػؿ جزائيػان كػػكف الفعػػؿ ال ي لػػؼ جرمػان أك ال يسػػتكجب عقابػان  ,عػػدـ مسػ كلية نػػي األردف

المادة  178ك 236مف األصكؿ الجزائية ) كني مصر إعرف براءتو) كال يجكز لو اف يحاكؿ
تكسيع قاعدة النص ليطبؽ عمػى الكاقعػة أك اف يكمػؿ الػنقص نػي الػنص أك اف يقػس الفعػؿ عمػى

نعؿ أخر مجرـ.

 -5لقد أعطت القكانيف الجنائية القاضي الكثير مف الحمػكؿ لمتخفيػؼ مػف حػدة النصػكص أك لتحقيػؽ
التفريد العقابي أك لمراعاة بعض الظركؼ الخاصػة لممجػرـ أك لظػركؼ القضػية كذلػؾ مػف خػرؿ

الحمكؿ التالية:

أ -كضع حديف لمعقكبة حد أدنى كحد أقصى كال تثريػب عمػى القاضػي بػاف يحكػـ بفيػة عقكبػة
بػػيف الحػػديف حيػػث اف محكمػػة التمييػػز األردنيػػة لػػـ تعتبػػر عػػدـ الحكػػـ بالحػػد األدنػػى مػػف

أسباب نقض الحكـ أك الحكـ بالحد األعمى .)1

ب -سمطة القاضي ني استخداـ األسباب المخففة التقديريػة كالتػي يسػتطيع القاضػي اسػتخداميا
كالن ػػزكؿ بالعقكب ػػة ع ػػف الح ػػد األدن ػػى المح ػػدد ن ػػي ال ػػنص شػ ػريطة اف يك ػػكف القػ ػرار بم ػػنح

األسػػباب المخففػػة التقديريػػة معم ػرن تعمػػيرن كاني ػان

)2

كقػػد كرد الػػنص عمػػى األسػػباب المخففػػة

التقديرية ني المادة  99ك 100مف قانكف العقكبات األردني .

ج -إلزاـ القاضي بتطبيؽ األعذار المخففة القانكنية متى تكنرت شركطيا .

د -سمطة القاضي بكقؼ تنفيذ العقكبػة نػي العقكبػات التػي ال تزيػد عمػى سػنو كاحػدة كبشػركط
سنو أك الظركؼ التي ارتكب نييا الجريمة
معينو مثؿ أخرؽ المحككـ عميو أك ماضيو أك ّ
أك مػا يبعػػث عمػى االعتقػػاد بفنػػو لػف يعػػكد إلػى مخالفػػة القػػانكف  ،كيجػب عمػػى المحكمػػة أف
تبيف ني الحكـ أسباب إيقاؼ التنفيذ  ،كيجكز أف تجعؿ اإليقػاؼ شػامر أليػة عقكبػة تبعيػة

كلجميػػع اآلثػػار الجنائيػػة األخػػرل المترتبػػة عمػػى الحكػػـ كىػػك مػػا نصػػت عميػػو المػػادة )54

عقكبات مكرر .)3
1
2

) قرار محكمة التمييز رقـ  52لسنة  1984المنشكر عمى الصفحة  1425مف مجمة نقابة المحاميف لسنة 1984
) قرار محكمة التمييز رقـ  71لسنة  1985المنشكر عمى الصفحة  1595مف مجمة نقابة المحاميف لسنة 1985

 ) 3المادة  )54مكرره مف قانكف العقكبات االردني رقـ  16لسنة 1960
 - 1يجكز لممحكمة عند الحكـ ني جناية اك جنحة بالسجف اك الحبس مدة التزيد عمى سنة كاحدة اف تامر ني قرار
الحكـ بايقاؼ تنفيذ العقكبة كنق نا لرحكاـ كالشركط المنصكص عمييا ني ىذا القانكف اذا رأت مف اخرؽ المحككـ

عميو اك ماضية اك سنة اك الظركؼ التي ارتكب نييا الجريمة ما يبعث عمى االعتقاد بانو لف يعكد الى مخالفة القانكف
كيجب اف تبيف ني الحكـ اسباب ايقاؼ التنفيذ كيجكز اف تجعؿ االيقاؼ شامر الية عقكبة تبعية كلجميع االثار

الجنائية االخرل المترتبة عمى الحكـ.
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ه -سػػمطة القاضػػي باسػػتبداؿ عقكبػػة الحػػبس بالغ ارمػػة نػػي األحكػػاـ التػػي ال تزيػػد عمػػى الحػػبس
لمدة ثرثة أشير .

ابتداء متى أجاز القانكف ذلػؾ
و -سمطة القاضي ني اف يختار بيف عقكبة الحبس أك الغرامة
ن
مف خرؿ النص.

 -6اف التقاضي يككف عمى درجتيف كني جميع الحاالت ال يضار الطاعف مف طعنو كبالتػالي تكػكف
ال لمنظر مف محكمتيف مختمفتيف .
القضية مجا ن

لكؿ ما تقدـ كنظ انر لمحجػ السػابؽ بيانيػا نػاف الباحثػاف يػرل اف النصػكص الجنائيػة كنظػ انر لخطكرتيػا

كمساسػػيا بحيػػاة اإلنسػػاف كحريتػػو يجػػب اف تفسػػر نػػي ضػػكء المػػذىب الحرنػػي كيجػػب الت ػزاـ النصػػكص

كالكقكؼ عند إرادة المشػرع عنػد كضػع الػنص كال مكجػب إلعمػاؿ المػذاىب األخػرل كالتػي سػبؽ انتقادىػا

كبياف أكجو الضعؼ نييا كما تنطكم عميو مف سمبيات كالبحث ني إرادة مفترضة لممشػرع كغيػر حقيقيػة

إضػػانة إلػػى اف المشػػرع يتػػدخؿ دائمػنا لتعػػديؿ النصػػكص كبمػػا يػػترءـ كطبيعػػة المجتمػػع كتطػػكره لػػذا نػػفف

القكؿ بفنو يجب البحث عف إرادة المشرع المفترضة كقت تطبيؽ النص ناف ىذا يعني اف النص قد نقد
ر.
سبب كجكده اص ن

المبحث الثالث
أنواع التفسير

يقسـ التفسير إلى عدة تقسيمات كىذه التقسيمات تككف بحسب المعيار المعتبر لمتقسػيـ كىػذه

المعايير ترجع أما إلػى مصػدر التفسػير كأمػا إلػى الكسػيمة كأمػا إلػى النتيجػة التػي ينتيػي إلييػا التفسػير

)1

كسكؼ نتناكؿ ىذه األنكاع ني ثرث مطالب ىي :

المطمب األول

أنواع التفسير من حيث المصدر
يقسـ التفسير مف حيث مصدره إلػى ثرثػة أنػكاع كأحيانػا يسػتخدـ اصػطرح السػمطة المختصػة

بالتفسػػير كىػػي تسػػميات متعػػددة لمفيػػكـ كاحػػد نس ػكاء اسػػتخدمنا السػػمطة أك مصػػدر التفسػػير نػػاألمر ال

يختمػػؼ كىػػذه األن ػكاع ىػػي  :التفسػػير الرسػػمي أك التش ػريعي  ,كالتفسػػير القضػػائي  ,كالتفسػػير الفقيػػي ,

1

) مصطفي  ,محمكد محمكد شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ مرجع سابؽ صفحة 85
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كالتفسير الصادر عف ديكاف تفسير القكانيف كىذا ني األردف نقط) كسكؼ نتناكؿ ىذه األنكاع ني أربعة

نركع:

الفرع األول

التفسير التشريعي أو الرسمي

ىذا التفسير ككما يدؿ اسمو يصػدر عػف السػمطة التشػريعية أك السػمطة المخكلػة بالتشػريع حيػث

انو يصدر عف البرلماف ني األصؿ إال انػو ككمػا لبينػا قػد يصػدر التشػريع عػف السػمطة التنفيذيػة كمػا ىػك
الحػػاؿ نػػي الق ػكانيف الم قتػػة كىػػي التػػي تضػػعيا السػػمطة التنفيذيػػة نػػي غيبػػة البرلمػػاف  ,كىػػذا التفسػػير قػػد
يصدر مع القاعدة القانكنية بنفس الكقت كأما ني كقت الحؽ عمى صدكرىا كبشكؿ منفصؿ

)1

.

كاألمثمة عمى ىذا التفسير كثيرة ني قانكف العقكبات األردني حيث كردت الكثير مف التعاريؼ ني المادة
الثانيػػة مثػػؿ تعريػػؼ الميػػؿ كتعريػػؼ الجػػرح ككػػذلؾ تعريػػؼ الس ػرقة نػػي المػػادة  399عقكبػػات كتعريػػؼ

التزكيػػر نػػي المػػادة  260عقكبػػات

)2

كغيرىػػا مػػف التعػػاريؼ كىػػذه التعػػاريؼ تعتبػػر مػػف صػػكر التفسػػير

الرسمي  ,كالتفسير الرسػمي إذا صػدر بػنفس القػانكف نانػو مػف الطبيعػي اف يكػكف تػاريخ نفػاذه ىػك تػاريخ
نفػػاذ القػػانكف ذاتػػو ككنػػو جػػزء مػػف القػػانكف أمػػا إذا صػػدر بكقػػت الحػػؽ كبشػػكؿ مسػػتقؿ عػػف القػػانكف نانػػو

يطبػػؽ مػػف تػػاريخ نفػػاذ القػػانكف األصػػمي نيػػك يسػػرم بػػفثر رجعػػي ألنػػو ال يعػػد قانكن ػان جديػػدان  )3طالمػػا لػػـ
يصدر حكـ قطعي ني الدعكل حتى كلػك كػاف ضػد مصػمحة المػتيـ

)4

 ,مػا لػـ يػفتي بقكاعػد جديػدة أمػا

إذا أتػػى بقكاعػػد جديػػدة نفنػػو ىنػػا ال يعػػد تفسػػي انر بػػؿ قػػد يعػػد مػػف قبيػػؿ الق ػكانيف التكميميػػة كذلػػؾ إذا كشػػؼ
التطبيؽ عف نقص ني التشريع نيتدخؿ المشرع لتعديؿ النصكص المكجكدة بنصكص جديدة نينا يعتبػر
قانكف جديد كيطبؽ عميػو قاعػدة األثػر الفػكرم لمقػانكف كيكػكف سػريانو مػف تػاريخ إصػداره كال يطبػؽ عمػى

األنعاؿ السابقة لصدكره

)5

.

الفرع الثاني

التفسير القضائي

) 1
) 2

بيناـ  ,رمسيس  ,النظرية العامة لمقانكف الجنائي مرجع سابؽ صفحة 60
تنص المادة  )106مف قانكف العقكبات االردني رقـ  20لسنة 2906

التزكير  ،ىك تحريؼ مفتعؿ لمحقيقة ني الكقائع كالبيانات التي يراد إثباتيا بصؾ اك مخطكط يحت بيما نجـ اك يمكف أف ينجـ عنو ضرر
مادم اك معنكم اك اجتماعي) .
) 3
4

المجالي  ,نظاـ  ) 2005شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ الطبعة االكلى مكتبة دار الثقانة صفحة 78

) الصيفي  ,عبد الفتاح قانكف العقكبات النظرية العامة صفحة 66

) 5

السراج عبكد  ) 1976التشريع الجزائي المقارف الطبعة االكلى المطبعة الجديدة دمشؽ صفحة 107
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ىك التفسير الذم تقكـ بو المحاكـ  ,حيث يقكـ بو القاضي بمناسبة الفصؿ ني دعكل منظكرة أمامو

كبش ػػكؿ تمق ػػائي دكف طم ػػب أك تكمي ػػؼ م ػػف أي ػػة جي ػػة كدكف الرج ػػكع إلي ػػو م ػػف قب ػػؿ األنػ ػراد

)1

 ,كالتفس ػػير

اء لممحكمة التي أصدرتو أك لممحاكـ األخرل حتى كلك كانت ىذه المحػاكـ ادنػي
القضائي غير ممزـ سك ن
درجة مف المحكمة التي أصدرتو كالحقيقة كىذا ىك المبدأ العاـ كالذم عميو الفقػو كالقضػاء كالتشػريع إال

انو تكجد اتجاىات مخالفة حيث يعتبر ني بعض التشريعات ممزمان كمنيا التشريع الميبػي حيػث تنصػت

المادة  )28مف قػانكف المحكمػة العميػا القػديـ كالمػادة  )31مػف القػانكف المعػدؿ لقػانكف المحكمػة العميػا
الجديد الصادر عػاـ  1982عمػى انػو تككف المبػادئ القانكنيػة التػي تقررىػا المحكمػة العميػا نػي أحكاميػا
ممزمػػة لجميػػع المحػػاكـ كالجيػػات األخػػرل نػػي الجماىيريػػة العربيػػة الميبيػػة الشػػعبية االشػػتراكية)

)2

 ,كاف

ػاء كتشػريعان كذلػؾ لمحجػ التاليػة
الباحثاف ال يتفقاف مع ىذا التكجو المخالؼ لممبادئ المستقرة نقيػان كقض ن
:

 1اف القاضي عندما يقكـ بتفسير النص نفنو يفسره تبرعنا كدكف تكميؼ مف أية جية أك طمب مف
احد.

 2اف ىذا التفسير لو طابع اجتيادم كبالتالي نانو يحتمؿ الصكاب كالخطف.

 3اف ىػػذا التفسػػير قػػد صػػدر عػػف القاضػػي بمناسػػبة قضػػية منظػػكرة أمامػػو كىػػك ممػػزـ بالفصػػؿ بيػػا
كىي مستقمة عف غيرىا بظركنيا كحيثياتيا لذا نانو ال يمكف تعميـ حكميا عمى غيرىا .

 4اف القانكف لـ ينص عمى إلزامية ىذا التفسير.ػ ني باقي الدكؿ كني غير الكضع الميبي)

 5اف تطبي ػػؽ ى ػػذا التفس ػػير عم ػػى قض ػػايا أخ ػػرل ى ػػك م ػػف ب ػػاب القي ػػاس كال ػػذم ى ػػك محظػ ػكر ن ػػي
النصكص الجزائية ني مجاؿ التجريـ .

أما ني األردف ناف القاعػدة العامػة اف أحكػاـ محكمػة التمييػز غيػر ممزمػة لممحػاكـ األخػرل كقاعػدة

عامة ذلؾ اف محكمة التمييػز قػد يكجػد ليػا أكثػر مػف اجتيػاد نػي المكضػكع الكاحػد كىػذه االجتيػادات قػد

تككف غير متكانقة ,إال انو كعمى سبيؿ االستثناء ناف حكـ محكمة التمييز يككف ممزـ لمحكمة المكضكع

كذلؾ ني حالتيف :

الحالة األولى  :إذا خالفت محكمة االستئناؼ التي أعيد إلييا الحكـ منقكضا ما كرد ني قرار النقض

كميز الحكـ مرة ثانية لألسباب نفسيا التي قبمتيا محكمة التمييز ني قرار النقض تعيد محكمة التمييز

النظر ني القضية نإذا قررت نقض الحكـ ثانية لألسباب التي أكجبت النقض األكؿ يجكز ليا:

 -1اف تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ نييا كعندئذ يترتب عمييا أف تمتثؿ لقرار

النقض.

 -2أف تفصؿ محكمة التمييز نفسيا ني الدعكل بالكجو الذم تراه مكانقا لمعدؿ كالقانكف.

1
2

) السعدم  ,حميد  ) 1976شرح قانكف العقكبات الجديد الطبعة الثانية مطبعة دار الحرية ببغداد صفحة 49

) ال ارزقي  ,محمد  )1999محاضرات ني القانكف الجنائي القسـ العاـ الطبعة  1دار الكتاب الجديد المتحدة صفحة 41
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حي ػػث اف قػ ػرار محكم ػػة التميي ػػز الييئ ػػة العام ػػة كالم لف ػػة م ػػف تس ػػعة قض ػػاة يعتب ػػر مم ػػزـ لمحكم ػػة

المكضكع  ,كما كاف محكمة التمييز تممؾ الفصؿ بالدعكل كعمى الكجػو الػذم تػراه مكنقػان لمعػدؿ كالقػانكف
كنقنا ألحكاـ المادة  )289مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية

)1

.

الحالة الثانية  :إذا كاف حكـ محكمة المكضكع المنقكض متضمنا رد الدعكل لعدـ االختصاص أك
لسقكطيا بالتقادـ أك لمانع قانكني يحكؿ دكف السير بيا نيجب عمييا إتباع النقض .

)2

كلكف يرحظ اف حكـ المحكمػة يكػكف ممػزـ نقػط لمحكمػة المكضػكع نقػط إال انػو غيػر ممػزـ لممحػاكـ

األخرل كاف كانت المحاكـ األدنى درجة غالبان ما تستفنس بالمبادئ التي تقرىا محكمة التمييز األردنية

ني القضايا التي يطعف بيا أماميا إال اف ىذا ليس الزامنا .

كمف ىذه التشريعات ايضان التشريع االنجميزم حيث اف أحكاـ بعض المحاكـ ليا قكة ممزمة ني المسائؿ

المماثمة كىي قد تنش قكاعد ليا قكة القانكف أماـ المحاكـ األخرل .)3

أمػػا نػػي حالػػة المحػػاكـ الدسػػتكرية كمػػا ىػػك الحػػاؿ نػػي مصػػر ) كالتػػي تكمػػؼ رسػػمينا بتفسػػير القػكانيف

كالقػ ػ اررات بقػ ػكانيف كالص ػػادرة ع ػػف رئ ػػيس الدكل ػػة ن ػػاف التفس ػػير الص ػػادر عني ػػا ال يع ػػد م ػػف قبي ػػؿ التفس ػػير

القضائي إذ أنيا ال تفسر القانكف بمناسبة قضية تنظر أماميا بؿ ىي تفسر القانكف بدكف قضية منظكرة
كبتكميؼ رسمي نيك يعد تفسي انر رسميان أك تشريعيان  ,لذا نإننا نخالؼ ما ذىب إليو استفذنا الػدكتكر نظػاـ

ألمجالي حيث انو ساؽ ىذا النكع مف التفسير ضمف التفسير القضائي

)4

كذلؾ لمحج التالية :

 -1انػػو كبػػالنظر إلػػى طبيعػػة ىػػذا التفسػػير نانػػو يعػػد مػػف بػػاب التفسػػير الرسػػمي أك التشػريعي كلػػيس
القضائي حيث اف التفسير القضائي يككف تبرعان مف القاضي كبدكف طمب أك تكميؼ مف احد
كبمناسبة الفصؿ بالنزاع المعركض عمى المحكمة ني حيف اف التفسير الصػادر عػف المحكمػة

الدستكرية يككف بطمب مف كزير العدؿ المادة  26ك 33مف قانكف المحكمة الدستكرية)

)5

.

1

)  .المادة  289مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية االردني -

ني غير االحكاؿ المنصكص عمييا ني المادة السابقة اذا خالفت محكمة االستئناؼ التي اعيد الييا الحكـ منقكضا ما كرد ني قرار النقض
كميز الحكـ مرة ثانية لألسباب نفسيا التي قبمتيا محكمة التمييز ني قرار النقض تعيد محكمة التمييز النظر ني القضية ناذا قررت نقض
الحكـ ثانية لألسباب التي أكجبت النقض االكؿ يجكز ليا:
 -1اف تعيد القضية الى المحكمة التي أصدرت الحكـ نييا كعندئذ يترتب عمييا أف تمتثؿ لقرار النقض ،أك
 -2اف تفصؿ محكمة التمييز نفسيا ني الدعكل بالكجو الذم تراه مكانقا لمعدؿ كالقانكف.
2

)  .المادة  288مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني -

عمى المحكمة اتباع النقض اذا كاف حكميا المنقكض متضمنا رد الدعكل لعدـ االختصاص أك لسقكطيا بالتقادـ أك لمانع قانكني يحكؿ
دكف السير بيا.
) 3
) 4
)5

السراج  ,عبكد التشريع الجزائي المقارف مرجع سابؽ الصفحة 107
المجالي  ,نظاـ شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ مرجع سابؽ صفحة 79
نرج  ,تكنيؽ حسف المدخؿ لمعمكـ القانكنية مرجع سابؽ صفحة 156
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 -2اف التفسػػير يكػػكف تش ػريعينا س ػكاء صػػدر عػػف السػػمطة التش ػريعية أك إذا نكضػػت ىػػذه السػػمطة
) 1
ػاء عمػػى
سػػمطة أخػػرل لتقػػكـ بإصػػدار التفسػػير التش ػريعي كالمحكمػػة الدسػػتكرية ىنػػا تفسػػر بنػ ن
طمب مف كزير العدؿ .

 -3اف القانكف قد نص عمى إلزامية أحكاـ ىذه المحكمة كالقانكف ني األصؿ ال ينص عمى اإللزاـ
إال بالنسبة لمتشريع .

الفرع الثالث

التفسير الفقمي

يعتبػر ىػػذا التفسػػير مػف أكسػػع أنػكاع التفسػػير كىػك الػػذم يتصػػدل لػػو الفقػو نػػي الم لفػػات الفقييػػة

كالدراسات القانكنية  ,كىذا التفسير ليس لو أية قكة إلزامية إال انو لو اثر ال يمكف نكرانو كذلؾ نػي تقػديـ
خدمة جميمة لممشرع كلمقضاء عمى ح ٍػد سػكاء حيػث تػ دم ىػذه الشػركح نػي التػفثير عمػى المشػرع لتعػديؿ
النصػػكص الغامضػػة كالمثي ػرة لمجػػدؿ كتعػػديميا حسػػب المسػػتجدات أمػػا بالنسػػبة لمقضػػاء نيظيػػر اثػػر ىػػذا

النكع مف التفسير مف خرؿ استشياد القضاء نػي قػ اررات المحػاكـ بػرراء كبػار الفقيػاء كاجتيػاداتيـ حيػث
اف الجيد المبػذكؿ مػف الفقػو ىػك جيػد محمػكد نيػك يقػدـ خدمػة جميمػة لممشػرع كالقضػاء كذلػؾ مػف خػرؿ

تفرغ الفقيو كالباحث لمبحث ني النصكص كالفقو المقارف كأحكاـ المحػاكـ المختمفػة حيػث اف القاضػي أك

المشرع ال يكجد لديو الكقت الكاني لمقياـ بذلؾ .

كالتفسػػير الفقيػػي يختمػػؼ عػػف التفسػػير القضػػائي مػػف حيػػث طابعػػو العػػاـ نفػػي حػػيف اف التفسػػير

ال لحػاالت قػد ال تكػكف
الفقيي لو طابع نظرم نيك ال يصدر ني قضية منظكرة كاقعية بؿ ىك يضع حمػك ن

حدثت اصرن ني حيف اف التفسير القضائي لو طابع عممي حيث انو ال يصدر إال بصدد حاالت كاقعية
كبمناسبة قضية منظكرة أماـ المحكمة بيف يدم القاضي.

الفرع الرابع

التفسير الصادر عن ديوان تفسير القوانين

باإلضانة إلى األنكاع الثرثة السابقة نقد أضاؼ المشرع األردني نكعان رابعػان ػ جديػدان نػي ظػاىره

– كىك التفسير الصادر عف ديكاف تفسير القكانيف كىك ما كرد النص عميػو نػي المػادة  ) 2/123مػف
الدستكر عمى انو ي لؼ ديكاف خاص بتفسير القكانيف مف رئيس أعمػى محكمػة نظاميػة رئيسػنا كعضػكية

اثنيف مف قضاتيا كاحد كبار مكظفي اإلدارة يعينو مجمس الكزراء يضاؼ إليو عضػك مػف كبػار مػكظفي

الك ازرة ذات العرقة بالتفسير المطمكب ينتدبو الػكزير )  ,نػي حػيف نصػت الفقػرة  1مػف ذات المػادة عمػى
انو لمػػديكاف الخػػاص حػػؽ تفسػػير نػػص أم قػػانكف لػػـ تكػػف المحػػاكـ قػػد نس ػرتو إذا طمػػب إليػػو ذلػػؾ رئػػيس
) 1

نرج  ,تكنيؽ حسف المدخؿ لمعمكـ القانكنية مرجع سابؽ صفحة 154

27

الكزراء).كما نصت الفقرة  4مف ذات المادة عمى اف ق اررات الديكاف تصدر بالجريدة الرسمية كتككف ليا

قكة القانكف).

كالحقيقػة أنػو كبػالنظر إلػػى أثػار القػ اررات الصػادرة عنػػو  ,حيػث أنيػا ممزمػة كليػػا قػكة القػانكف ممػا يقكدنػػا
إلى القكؿ كبر تػردد اف التفسػير الصػادر عػف الػديكاف ليػك مػف قبيػؿ التفسػير التشػريعي الرسػمي كىػك ال

يعد نكعان مستقرن مف التفسير بؿ ىك ينضكم تحت مظمة التفسير التشريعي كاف الباحثاف ال يتفقاف مػع
مػا ذىػػب إليػػو جانػب مػػف الفقػػو الجنػائي األردنػػي

التالية :

)1

مػػف انػػو يعػد نكعػنا جديػػدنا مػف التفسػػير كذلػػؾ لمحجػ

 -1انو يتفؽ مع التشريع مف حيث األثر حيث انو ممزـ بنص الدستكر كىذه صفة التشريع.

كبناء عمى طمػب
 -2اف ىذا التفسير يصدر لتفسير نصكص قانكنية غير مرتبطة بقضية منظكرة
ن
رسمي مف رئيس الكزراء.

 -3اف ىذا التفسير يعامؿ معاممة التشريع مف حيث طريقة إصداره كنفاذه كنشره بالجريدة الرسمية
كقكتو اإللزامية.

 -4اف الدستكر األردني قد أعطاىا مفعكؿ القانكف ني المادة . )2 4/123

 -5اف التفسير التشريعي لػيس شػرطان اف يصػدر عػف السػمطة التشػريعية بػؿ قػد يصػدر عػف سػمطة
أخرل تفكضيا السمطة التشريعية إصدار التفسير.

لذا ناف ىذا التفسير ليس نكعان جديدان بؿ ىك تفسير تشريعي أك رسمي كقد أنرده الباحثػاف عػف التفسػير
بشكؿ ك ٍ
ٍ
اؼ .
التشريعي لتكضيحو كمعالجتو
المطمب الثاني

أنواع التفسير من حيث الوسيمة

اف التفسير ضركرم ليس نقط ني حالة ككف النص مبيمان أك معيبان نقط بؿ انو ضركرم ايضان ني حالة
النص الكاضح الصحيح حيث يجب سبر غكر األلفػاظ الظػاىرة كعػدـ الكقػكؼ عنػد ظػاىر النصػكص

)3

إال اف كسائؿ التفسير تختمؼ نيما إذا كنػا أمػاـ نػص سػميـ كاضػح أك إذا كنػا أمػاـ نػص معيػب كالحقيقػة
اف كسائؿ التفسير بشكؿ عاـ ىي ال تخرج عف احد أسمكبيف ىمػا األسػمكب المفظػي كاألسػمكب المنطقػي

كلكؿ منيما كسائمو المختمفة أك عناصره.

الفرع األول
) 1
2

مف انصار ىذا الرأم د.كامؿ السعيد المرجع السابؽ صفحة  )61كد .نظاـ المجالي المرجع السابؽ صفحة )78

) تنص الفقرة الرابعة مف المادة  123مف الدستكر االردني الصادر سنة  1952عمى انو يككف لمق اررات التي يصدرىا الديكاف الخاص

كتنشر ني الجريدة الرسمية مفعكؿ القانكف)
) 3
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التفسير المغوي (األسموب المغوي )

ىػػذا التفسػػير ككمػػا ىػػك ظػػاىر مػػف منطكقػػو انػػو التفسػػير الػػذم يعتمػػد عمػػى المغػػة كمعرنػػة معػػاني المغػػة

كدالالت ألفاظيػػا كىػػذا التفسػػير غالب ػنا مػػا يكػػكف مجالػػو الػػنص السػػميـ كذلػػؾ لمكقػػكؼ عمػػى حقيقػػة قصػػد

المشػػرع ذلػػؾ انػػو ككمػػا أسػػمفنا نػػاف الػػنص كمػػع ككنػػو سػػميمان إال اف درجػػة كضػػكحو كنيمػػو تختمػػؼ مػػف
شخص ألخر كما اف ظاىر النص قد ال يدؿ عمى الغاية مف النص أك قصد المشرع مف النص  ,كقػد
تـ شرح ىذا النكع مف التفسير عند بحث طػرؽ تفسػير الػنص السػميـ لػذا نإننػا نحيػؿ إليػو لتجنػب التكػرار
.)1

الفرع الثاني

التفسير المنطقي

التفسػػير المنطقػػي ىػػك الػػذم يسػػتند إلػػى قكاعػػد المنطػػؽ كاالسػػتنباط نيػػك ال يقػػؼ عنػػد اسػػتخداـ المغػػة

نقػػط كمػػا ىػػك الحػػاؿ نػػي األسػػمكب المغػػكم كاف كػػاف يسػػتخدـ األسػػمكب المغػػكم ايض ػان  ,كاألسػػمكب

المنطقػػي يسػػتخدـ نػػي الغالػػب نػػي تفسػػير الػػنص المعيػػب  ,كلكػػف ال يكجػػد مػػا يمنػػع مػػف اسػػتخدامو

لتفسػػير الػػنص السػػميـ أيضػػا كقػػد تػػـ التعػػرض لكسػػائؿ ىػػذا التفسػػير عنػػد الحػػديث عػػف كسػػائؿ تفسػػير
النص المعيب .)2

المطمب الثالث

أنواع التفسير من حيث النتيجة
يقسـ التفسير مف حيث النتائ التي يفضي إلييا إلى ثرثة أنكاع كىي مقرر أك كاشؼ كمكسع كمضيؽ

كىذه األنكاع ال يقصد المفسر الكصكؿ إلييا مقدمنا كلكنو أمر يسػتظيره المفسػر كنقػنا لمػا يتضػح لػو مػف
خرؿ التعرؼ عمى قصد المشرع : )3

الفرع األول

التفسير المقرر أو الكاشف

إذا تطابؽ التفسير المغكم مػع التفسػير المنطقػي نيسػمى التفسػير مقػر انر أك كاشػفان ألنػو كاضػح الداللػة كال
لػػبس نيػػو  ,بمعنػػى اف تػ دم األلفػػاظ إلػػى نفػػس النتيجػػة التػػي يتكصػػؿ إلييػػا المفسػػر مػػف خػػرؿ التفسػػير

 ) 1ينظر صفحة  )5مف ىذا البحث
 ) 2ينظر صفحة  )14مف ىذا البحث

) 3
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المنطقػػي كيقصػػد بكممػػة كاشػػؼ انػػو يكشػػؼ عػػف حقيقػػة قصػػد المشػػرع  ,أمػػا كممػػة مقػػرر نيقصػػد بيػػا انػػو
مقرر لحقيقة أىدانو نيك يكشؼ عف ما يريده المشرع مف النص .)1

كيعتبر ىذا النكع مف أنكاع التفسير ىك الغالب يف أنكاع التفسػير إذ اف األصػؿ اف يكشػؼ التفسػير عػف

قصػد المشػرع حيػث تكػػكف األلفػاظ كاضػحة الداللػػة عمػى قصػد المشػرع  ,كالػػبعض ال يعتبػر ىػذا التفسػػير
نكعان مستقرن إذ اف األصؿ ني التفسير اف يككف مقر انر . )2

أما إذا لـ يتطابؽ التفسير المغكم مع التفسير المنطقي ننككف أماـ احد نكعيف مف التفسير ىمػا المكسػع
كالمضيؽ.

الفرع الثاني

التفسير المقيد أو المضيق

التفسير المضيؽ يككف عندما تككف ألفاظ الػنص تفيػد أكثػر ممػا أراده المشػرع نكػفف الػنص قػد

قاؿ أكثر مما أراد كىك ييدؼ إلى الحد مف سعة األلفاظ لحصرىا ني المعنى المطابؽ إلرادة القانكف

)3

 ,كمثالو ما نص عميو قانكف العقكبات المصرم ني المكاد مف  94-87كذلؾ مف كجكب اإلبرغ عمػى

كؿ مف يعمـ باتفاؽ جنائي عمى ارتكاب جػرائـ امػف الدكلػة كلػـ يقػـ بػإبرغ السػمطات  ,نينػا ال يمكػف اف
يتنػػاكؿ العقػػاب كػػؿ مػػف يعمػػـ كلػػك بفيػػة كسػػيمة كاإلذاعػػة كالتمفزيػػكف كغيرىػػا

)4

نينػػا يػػفتي التفسػػير كقػػد

تضمف قانكف العقكبات األردني نصنا مشابينا ني المادة  1/206مف عقاب مف يعمـ باتفاؽ جنائي عمى

ارتكػػاب جػرائـ امػػف الدكلػػة كلػػـ يبمػػغ السػػمطات كال شػػؾ اف التفسػػير يػػفتي ىنػػا ليحصػػر نطػػاؽ ىػػذا الػػنص
بمػػف يعمػػـ عمػػى سػػبيؿ الخفيػػة كلػػيس المقصػػكد بالكسػػائؿ العامػػة

المنطقي لمبحث عف إرادة المشرع .

)5

كىنػػا ال بػػد مػػف اسػػتخداـ األسػػمكب

الفرع الثالث

التفسير الموسع

تبػرز الحاجػػة إلػى ىػػذا النػكع مػػف التفسػير عنػػدما تكػكف عبػػارات الػنص قاصػرة عػف التعبيػػر عػػف

إرادة المشرع لذا يجب اف يتـ التفسير بشكؿ ي دم إلى اإلحاطة بقصد المشرع كيمكف استخداـ األسمكب
المغكم كالمنطقي لتحقيؽ ىذه الغاية

)6

كمثاؿ ىذا النكع مف التفسير النص عمى جريمة القتؿ حيث كرد

النص عمى انو مف قتؿ انساننا قصػدنا عكقػب ......اف ظػاىر ىػذا الػنص يػدؿ عمػى اف القتػؿ يجػب اف
) 1
2

) ثركت ,جرؿ المرجع السابؽ صفحة .53

) 3
4

بيناـ ,رمسيس النظرية العامة لمقانكف الجنائي مرجع سابؽ صفحة 65

) مصطفى  ,محمكد محمكد شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ مرجع سابؽ صفحة 88

) 5
6

ثركت  ,جرؿ النظرية العامة لقانكف العقكبات الطبعة االكلى م سسة الثقانة الجامعية صفحة 53

السعيد  ,كامؿ شرح االحكاـ العامة ني قانكف العقكبات مرجع سابؽ صفحة 64
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يقع بنشاط ايجابي لكف األخذ بيذا المفيػكـ يػ دم إلػى نتػائ غيػر منطقيػة كمػا ىػك الحػاؿ بالنسػبة لمقتػؿ

بسػػمكؾ سػػمبي كاالمتنػػاع عػػف إعطػػاء الػػدكاء أك امتنػػاع األـ عػػف إرضػػاع طفميػػا بقصػد القتػػؿ نػػإذا أخػػذنا

بظػاىر الػػنص ال تعػد قاتمػػو كال شػؾ اف المشػػرع لػػـ يػرد ذلػػؾ إذ ال شػؾ اف القتػػؿ متحقػؽ ىنػػا كاف خػػالؼ

ظػػاىر الػػنص

)1

نينػػا يػػفتي التفسػػير المكسػػع ليكسػػع مػػف مػػدلكؿ الػػنص ليشػػمؿ القتػػؿ بنشػػاط سػػمبي مػػع

مخالفتو لظاىر النص .

المبحث الرابع

القيود الواردة عمى حرية التفسير
اف التفسػػير نػػي النصػػكص الجنائيػػة لػػيس كالتفسػػير نػػي سػػائر نػػركع القػػانكف األخػػرل حيػػث اف تفسػػير
النصكص الجنائية يخضػع لثرثػة قيػكد لقيػكد كسػكؼ يقسػـ الباحثػاف ىػذا المطمػب إلػى ثرثػة مطالػب:

المطمب األكؿ لبحث القيد األكؿ كىػك مبػدأ الشػرعية  ,المطمػب الثػاني اف الشػؾ يفسػر لصػالح المػتيـ ,
المطمب الثالث حظر القياس.

المطمب األول

مبدأ الشرعية (قاعدة قانونية الجريمة والعقاب)
مف النتائ المترتبة عمى مبدأ الشرعية حصر مصادر التجريـ بالتشريع كحػده ممػا يترتػب عميػو

اف الفعػػؿ ميمػػا كػػاف مناقضػان لمعػػادات كالتقاليػػد كاألعػراؼ نانػػو ال يعػػد جريمػػة مػػا لػػـ يػػنص القػػانكف عمػػى
تجريمػػو  ,كبالتػػالي نفنػػو إذا عرضػػت أيػػة حالػػة عمػػى القاضػػي كلػػـ يكجػػد نػػص قػػانكف يجػػرـ ىػػذا الفعػػؿ
نيجػػب اف يعمػػف عػػدـ مس ػ كلية الفاعػػؿ كلػػيس لػػو اف يجتيػػد لتج ػريـ ىػػذا الفعػػؿ  ,إذ اف ميمػػة القاضػػي

تطبيؽ القانكف ال خمقو  ,كما اف األصؿ ني األشياء اإلباحة  ,إال اف القاضي مقيػد بمبػدأ الشػرعية نػي
مجاؿ التجريـ كليس ني مجاؿ اإلباحة حيث يمكف االستناد إلى العرؼ ني إباحة الفعؿ ما لـ يػرد نػص
يكقؼ دكر العرؼ كالعمة كاضحة حيث اف المجكء إلى العػرؼ ال يضػر المػتيـ بػؿ عمػى العكػس ىػك نػي

مصػػمحتو كىنالػػؾ الكثيػػر مػػف األمثمػػة عمػػى دكر العػػرؼ نػػي اإلباحػػة  ,إباحػػة الظيػػكر عمػػى الش ػكاط

بمربػػس االسػػتحماـ
1

)2

كػػذلؾ إباحػػة ثقػػب أذاف البنػػات لتزيينيػػا بػػاألقراط مػػع انػػو ينطػػكم عمػػى إيػػذاء لػػك

) بيناـ ,رمسيس النظرية العامة لمقانكف الجنائي مرجع سابؽ صفحة 67

) 2

المجالي  ,نظاـ شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ  ,مرجع سابؽ صفحة )76
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ارتكب تجاه شخص أخر لنيضت بحؽ مرتكبو المس كلية الجزائيػة  ,كمػا انػو ال مسػاس بمبػدأ الشػرعية

إذا كاف التيمة المسندة لمفاعؿ معاقب عمييا بقانكف أخػر غيػر قػانكف الػنص المسػند إليػو أك كػاف الػنص
غيػػر مطػػابؽ لمتيمػػة المسػػندة إليػػو إال اف ىنالػػؾ نػػص أخػػر بمكجػػب ذات القػػانكف أك قػػانكف أخػػر يتنػػاكؿ

العقاب عمى ىذا الفعؿ إذ اف المبدأ العاـ انو ال يجكز اف يفمت مجرـ مف العقاب كما اف قكانيف أصػكؿ

المحاكمػػات الجزائيػػة تخػػكؿ المحكمػػة صػػرحيات تعػػديؿ كصػػؼ التيمػػة بشػػرط اف ال يبنػػى ىػػذا التعػػديؿ
عمػػى كقػػائع لػػـ تشػػمميا البينػػة المقدمػػة مػػع األخػػذ بعػػيف االعتبػػار انػػو إذا كانػػت التيمػػة الجديػػدة تعػػرض
الفاعؿ لعقكبة اشد نانو يجب إميالو لتحضير دناعو ني مكاجية ىذه التيمة قبؿ إصدار الحكـ الفاصؿ

بالدعكل .)1

المطمب الثاني

قاعدة الشك يفسر لمصمحة المتمم
الشؾ ىك خرؼ اليقيف كمف الثكابت ني قانكف العقكبات اف األحكاـ الجزائية تبنػى عمػى الجػزـ

كاليقػيف ال عمػػى الشػػؾ كالتخمػػيف كىػػذا تطبيػػؽ لمقاعػدة االصػػكليو المشػػيكرة كىػػي اف األصػػؿ نػػي اإلنسػػاف
البراءة كذلؾ ناف ما ثبت باليقيف ػ البراءة ىناػ ال يزكؿ بالشؾ كانما باألدلة القاطعة . )2

كلكػػف مػػا ىػػك مجػػاؿ تطبيػػؽ ىػػذه القاعػػدة ىػػؿ ىػػك تفسػػير الكقػػائع أم إثبػػات الكقػػائع المنسػػكبة لممػػتيـ أـ

تفسير النصكص ؟ الحقيقة اف مجاؿ ىذه القاعدة اصرن ىك تفسير الكقائع المنسكبة لممتيـ كليس تفسير

النصػػكص

)3

 ,إذ اف القاضػػي عنػػدما يفسػػر الػػنص الجنػػائي ال يفسػره لمبحػػث عػػف مصػػمحة المػػتيـ كانمػػا

غايتو مف التفسير الكقكؼ عمى قصد المشرع حتى كلك كاف ىذا التفسير ضد مصمحة المتيـ  ,لذا نانو

يمكف القكؿ انو ني مجاؿ التفسير ال مجاؿ لمقكؿ باف الشؾ يفسر لمصمحة المتيـ ألنو مف الميسكر اف

يثار أم شؾ حكؿ مدلكؿ القاعدة الجنائية كاف األخػذ بػذلؾ يػ دم إلػى اإلخػرؿ بفحكػاـ القػانكف الجنػائي

لذا نانو حيثما يحتمؿ النص مدلكليف نيجب األخذ بما يتفؽ كارادة المشرع كليس مصمحة المتيـ .)4

أمػػا نػػي الحػػاالت التػػي تكػػكف الغايػػة مػػف الػػنص غيػػر كاضػػحة كبالنتيجػػة ال يمكػػف تطبيػػؽ الػػنص عمػػى

ػاء عمػػى قاعػػدة اف الشػػؾ يفسػػر
الكاقعػػة المعركضػػة عمػػى القاضػػي نػػاف عػػدـ تطبيػػؽ الػػنص ال يكػػكف بنػ ن

1

) تنص المادة  )132مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية االردني رقـ  )9لسنة  2902عمى انو يجكز لممحكمة أف تعدؿ التيمة

كنقا لمشركط التي تراىا عادلة عمى أف ال يبنى ىذا التعديؿ عمى كقائع لـ تشمميا البينة المقدمة .كاذا كاف التعديؿ يعرض المتيـ لعقكبة
أشد ت جؿ القضية لمدة تراىا المحكمة ضركرية لتمكيف المتيـ مف تحضير دناعو عمى التيمة المعدلة).
) 2
3
4

سرمة  ,مفمكف قانكف العقكبات القسـ العاـ مرجع سابؽ صفحة 40

) ميدم  ,عبد الرءكؼ شرح القكاعد العامة لقانكف العقكبات مرجع سابؽ صفحة97

) بيناـ  ,رمسيس النظرية العامة لمقانكف الجنائي مرجع سابؽ صفحة 66
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لصػػالح المػػتيـ كاف كػػاف عػػدـ تطبيػػؽ الػػنص يصػػب نػػي صػػالح المػػتيـ) بػػؿ عمػػى المبػػدأ المقػػدس نػػي

المجاؿ الجنائي كىك مبدأ الشرعية حيث انو ال جريمة كال عقكبة إال بنص . )1
الفرع الثالث

حظر القيتتتاس
رأينػػا اف القيػػاس قػػد يكػػكف مػػف حيػػث النتيجػػة مكسػػعان كذلػػؾ بيػػدؼ اإلحاطػػة بقصػػد الشػػارع عنػػدما تعجػػز
عبػارات الػػنص عػف التعبيػػر عػػف قصػد المشػػرع  ,إال اف التكسػع بالتفسػػير يجػػب اف ال يصػؿ إلػػى درجػػة
القيػػاس حيػػث يجمػػع الفقػػو كالتشػريع كالقضػػاء عمػػى اف القيػػاس محظػػكر نػي نطػػاؽ التجػريـ كلكػػف مػػا ىػػك

المقصكد بالقياس ؟ كما ىك الفرؽ بينػو كبػيف التفسػير المكسػع ؟ كىػؿ القيػاس بجميػع حاالتػو محظػكر ؟

ىذا ما سنكضحو ني ىذا المقاـ:

 -1المقصود بالقياس

القياس مصدر مػف مصػادر الشػريعة اإلسػرمية نػي األصػؿ  ,كيقصػد بػو إلحػاؽ مػا ال نػص نيػو بمػا

نيػػو نػػص بػػالحكـ كذلػػؾ التحادىمػػا نػػي العمػػة إال انػػو مختمػػؼ نيػػو بػػيف الفقيػػاء نػػالبعض يػػرجح عػػدـ ج ػكاز

القياس ني جميع األحكاـ

)2

.أما ني مجاؿ قانكف العقكبات نالقياس يقصد بػو إعطػاء نعػؿ أك كاقعػة حكػـ

كاقعة أخرل مجرمة كذلؾ التحادىما ني العمة . )3
 -2الفرق بين القياس والتفسير الواسع :

قػػد يتشػػابو القيػػاس مػػع التفسػػير الكاسػػع كالحقيقػػة اف التفرقػػة بينيمػػا ليسػػت بػػاألمر اليسػػير كقػػد كضػػع

الفقو معيا انر لذلؾ حيث يعتبر قياسان محظك انر إذا خرج الحكـ عف نطاؽ التجريـ أما إذا كاف الحكـ ضمف
نطاؽ التجريـ

)4

نيك تفسير كليس بقياس  ,إال اف ىذا المعيار عمى كجاىتو يكتنفو الغمكض حيث انو

يحتػػاج لمعيػػار أخػػر لتحديػػد نطػػاؽ التج ػريـ لػػذا نإننػػا نػػرل اف األنضػػؿ اف يحتػػاط ليػػذا األمػػر نػػإذا تعمػػؽ

األم ػػر ب ػػالتجريـ نيج ػػب اف ينحص ػػر التفس ػػير ن ػػي الدالل ػػة عم ػػى قص ػػد المش ػػرع كال يج ػػاكزه  ,كل ػػئف يفم ػػت
المشتبو بو مف سمطاف النص خي نار مف اف نخمؽ جرائـ جديدة لـ ينص عمييا المشرع ذلػؾ اف العدالػة ال

تتفذل إذا انمت مجرـ مف العقاب كانما تتفذل إذا أديف برمء  ,لذا يمكف القكؿ اف التفسير الكاسع يسػتند
إلى القصد الحقيقي لممشرع نػي مسػفلة كرد بيػا نػص نػي حػيف اف القيػاس يعتمػد عمػى القصػد المفتػرض

لممشرع نيما لـ يرد بو نص.

 -1القياس في قانون العقوبات

1

) سرمة ,مفمكف قانكف العقكبات القسـ العاـ مرجع سابؽ صفحة . 41

 ) 2عكدة  ,عبد القادر التشريع الجنائي االسرمي مقارنان بالتشريع الكضعي الجزء االكؿ الطبعة االكلى دار الكاتب العربي بيركت صفحة
182
 ) 3المجالي  ,نظاـ شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ مرجع سابؽ صفحة 82
) 4

حسني  ,محمكد نجيب شرح قانكف العقكبات المبناني القسـ العاـ مرجع سابؽ صفحة 98
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اف الحديث عف القياس ني قانكف العقكبات يتطمب اف نبحػث عػف حكػـ القيػاس نػي نطػاؽ التجػريـ

اكالن ثـ القياس ني نطاؽ اإلباحة .

أ-

القياس في نصوص التجريم

يجمػع الفقػو كالقضػػاء عمػى اف القيػػاس محظػكر نػػي النصػكص المتعمقػة بػػالتجريـ كذلػؾ لمػا نػي القيػػاس

مف مخالفة صريحة لمبدأ الشرعية إذ انو ال جريمة كال عقكبة إال بنص كني ىذا المجاؿ قضت محكمة
التمييز الفرنسية انو ال يجكز لمقاضي اف يسعى عف طريؽ القيػاس إلػى إكمػاؿ نقػص القػانكف كتكقيػع

العق ػػاب ن ػػي غي ػػر الح ػػاالت الت ػػي ن ػػص عميي ػػا المش ػػرع )

)1

 ,كى ػػذا م ػػا خمص ػػت إلي ػػو محكم ػػة ال ػػنقض

المصرية بقكليا اف المقرر انو ال عقكبة إال بنص يعرؼ الفعؿ المعاقب عميو كيبيف العقكبة المكضكعة
لو مما مقتضاه عدـ التكسع ني تفسير نصكص القانكف الجنائي كعدـ األخذ نيو بطريؽ القياس )

, )2

كىذا ايضان ما أكدتو محكمة الػنقض السػكرية نػي قرارىػا رقػـ  554تػاريخ  1968/3/31حيػث رنضػت

األخذ بالقياس ني األمكر الجزائية كعممت ذلؾ بقكليا اف الجرـ عبارة عف نعػؿ مػا نيػى القػانكف عنػو,
أك االمتنػػاع عػػف نعػػؿ مػػا أمػػر بػػو  ,كم ػ دل ذلػػؾ اف رغبػػة الشػػارع نػػي األمػػر يجػػب اف تكػػكف ص ػريحة
كبمكجب نصكص كاضحة كلذلؾ نقد جاء نػي المػادة األكلػى مػف قػانكف العقكبػات أنػو ال تفػرض عقكبػة
مف أجؿ جرـ لـ يكف القانكف قد نص عميو حيف اقترانو كانطرقان مػف ىػذا المبػدأ نفنػو ال مسػكغ لمقيػاس

نػػي األمػػكر الجزائيػػة)  )3كمػػا ق ػػرر الم ػ تمر الػػدكلي ال اربػػع لقػػانكف العقكب ػػات المنعقػػد نػػي بػػاريس س ػػنة
 1937اف مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبػات ىػك ضػماف أساسػي لحقػكؽ اإلنػراد ينػت عنػو حتمػنا اسػتبعاد
القياس ني تفسير النصكص الجزائية) . )4

كالحقيقة اف ىذا الحكـ محؿ إجماع بيف التشػريعات الجزائيػة ذلػؾ انػو مػف مظػاىر األنظمػة الديمقراطيػة

لذا نفنو لػـ تشػذ عنػو إال بعػض التشػريعات نػي الماضػي حيػث سػمح بالقيػاس نػي نصػكص التجػريـ نػي
ألمانيػػا نػػي القػػانكف الصػػادر سػػنة  1935كنػػي ركسػػيا حتػػى سػػنة  1958كمػػا انػػو مطبػػؽ نػػي الصػػيف
الشعبية حتى الكقت الحاضر . )5

ب-

القياس في مجال اإلعفاء من العقاب والمسؤولية

ما سبؽ كبيناه مف حكـ القياس ىك ني مجاؿ التجريـ كذلػؾ لخطػكرة التجػريـ كمساسػو بحريػات اإلنػراد ,

إال اف الحػػاؿ ليسػػت كػػذلؾ بالنسػػبة لإلعفػػاء مػػف المس ػ كلية كاإلعفػػاء مػػف العقػػاب كأسػػباب التبريػػر كالتػػي
تتقػرر لصػالح اإلنػراد  ,حيػث اسػتقر الفقػو كالقضػػاء عمػى اف القيػاس نػي التفسػير جػائز بالنسػبة ألسػػباب
1
2

) حسني  ,محمكد نجيب شرح قانكف العقكبات المبناني مرجع سابؽ حاشية صفحة )100

) حسني  ,محمكد نجيب شرح قانكف العقكبات المبناني مرجع سابؽ حاشية صفحة )100

) 3

السراج ,عبكد التشريع الجزائي المقارف بالشريعة اإلسرمية كالتشريع السكرم مرجع سابؽ صفحة 112

) 4

عاليو  ,سمير  ) 2002شرح قانكف العقكبات المبناني القسـ العاـ الطبعة األكلى الم سسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع صفحة

) 5

ال ارزقي  ,محمد محاضرات ني القانكف الجنائي القسـ العاـ مرجع سابؽ صفحة 48
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التبريػػر كمكانػػع العقػػاب كمكانػػع المسػ كلية كذلػػؾ ألنػػو ال يضػػر بمصػػمحة المػػتيـ ألنػػو يخرجػػو مػػف دائػرة
التجػريـ كالعقػاب  ,كمػػا انػو ال يمػس حػػؽ المجتمػع الف المفسػر ىنػػا ال يفخػذ بالقيػاس إال حػػيف يتفكػد انػػو
يتفؽ كقصد المشرع

)1

إال اف الجكاز ىنػا ال يعنػي بحػاؿ مخالفػة النصػكص الصػريحة أك مخالفػة قصػد

المشرع بؿ يجب اف يككف التفسير بالقياس يطابؽ قصد المشرع كال يخالفو . )2

كقد اشتمؿ القضاء الفرنسي عمى ما ي يد ىذا الرأم حيػث كسػع القضػاء مػف حكػـ المػادة  ) 380مػف

المجمكعة الجنائية التي تنص عمى مانع العقاب ني السرقة بيف ذكم القربى ليشمؿ جرائـ خيانة األمانة

كبعػػض الج ػرائـ األخػػرل . )3ككػػذلؾ اسػػتخمص القضػػاء الفرنسػػي اف حالػػة الضػػركرة تعتبػػر مػػف أسػػباب

اإلباحة رغـ عدـ كجكد نص خاص بيذا المعنى

. )4

أما ني قانكف العقكبات األردني نالحقيقػة انػو تكجػد أحكػاـ كثيػرة يمكػف القيػاس عمييػا نػي مجػاؿ اإلعفػاء

مف العقػاب كالتخفيػؼ منػو كمنيػا عمػى سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر  ,مػا كرد نػي نػص المػادة  84عقكبػات
كالتػػي تعفػػي مػػف العقكبػػة أصػػكؿ الجنػػاة المخبئػػيف كنػػركعيـ كأزكاجيػػـ كزكجػػاتيـ كأشػػقا ىـ كشػػقيقاتيـ إذا

قامكا بإخفائيـ إال اف اإلعفاء ال يطاليـ إذا قػامكا بإخفػاء األشػياء المتحصػمة مػف جنايػة أك جنحػة كالتػي
يرتكبيا ى الء كنقنا لنص المادة  )83عقكبات .

كأننا نرل انو ال يكجد ما يمنع مف القياس نػي ىػذه الحالػة كاعفػائيـ إذا قػامكا بتخبئػة األشػياء المتحصػمة
مف جناية أك جنحة كالتي يرتكبيا ى الء كذلؾ لألسباب التالية :

 -1إتحاد العمة بيف تخبئة األشخاص كتخبئة األشياء كىػي المحانظػة عمػى صػرة القربػى كالػركابط
األسرية حيث اف الزكجة ال تستطيع اإلبرغ عف زكجيا إذا ارتكب جريمة كاختبف ني المنزؿ ,

ككذلؾ ال تستطيع اإلبرغ عنو إذا اخفي أشياء الجريمة داخؿ المنزؿ الف الضرر الذم سيقع
ىك نفس الضرر كىك احتماؿ الطرؽ.

 -2اف اإلبػػرغ عػػف تخبئػػة األشػػياء يقػػكد بالنتيجػػة إلػػى اإلبػػرغ عػػف الجػػاني كىػػك القريػػب أك الػػزكج
ألنو ىك مف احضر األشياء إلى المنزؿ كىك ما لـ يرده المشرع .

 -3اف المشرع قد اعفػي مػف العقكبػة عمػى إخفػاء المجػرـ كىػك مػف يرتكػب جنايػة كنقػان لػنص المػادة

 )84عقكبات كىك أىـ مف إخفاء األشػياء المتحصػمة مػف المتحصػمة مػف جنايػة أك جنحػة لػذا

نػػاف اإلعفػػاء مػػف العقػػاب بالنسػػبة لتخبئػػة األشػػياء يعتبػػر مػػف بػػاب أكلػػى ,حيػػث اف الػػذم يممػػؾ

األكثر يممؾ األقؿ.

) 1
2

السعيد  ,كامؿ شرح األحكاـ العامة ني قانكف العقكبات األردني مرجع سابؽ صفحة 66

) حسني ,محمكد نجيب المرجع السابؽ صفحة 99

) 3

الخمؼ  ,عمي حسيف مرجع سابؽ صفحة 79

 )4عبد البصير ,عصاـ ازمة الشرعية الجنائية ككسائؿ عرجيا الطبعة االكلى القاىرة  2004صفحة 64
Cass crim.27 de.1916,bull,p 225 &cass.crim.19 novembre 1998 j.c.p. no4740
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الخاتمة والتوصيات

لق ػػد تنب ػػيف كم ػػف خ ػػرؿ ى ػػذا البح ػػث اف التفس ػػير ى ػػك م ػػف األم ػػكر اليام ػػة كالض ػػركرية لتطبي ػػؽ ال ػػنص

الج ازصريحة.م ال يمكف االستغناء عنيا كذلؾ لمكصكؿ إلى قصد المشرع مف كضع النص كالػذم يقػكد
بالنتيجة إلى التطبيؽ الصحيح لمنص الجزائي  ,إال انو كبالكقت نفسو مكنة قانكنية خطيرة بيد القاضي

الجزائي كاذا أسيء استعمالو قد ي دم إلى تعطيؿ النص – كما رأينا بالنسبة لنص الفقرة  )2مف المادة
 )292عقكبات أردني أك إلى الخركج عف قصد المشػرع مػف كضػع الػنص لػذا نػاف الباحثػاف قػد خمصػا

إلى كجكب األخذ بالتكصيات التالية:
-1

تفسير نصكص التجريـ تفسي نار ضيقنا ما أمكػف كعػدـ جػكاز التكسػع بالتفسػير كاف يتقػرر ذلػؾ

بنصكص صريحة .

 -2اف ييػػدؼ التفسػػير إلػػى البحػػث عػػف قصػػد المشػػرع كقػػت كضػػع الػنص كلػػيس كقػػت تطبيقػػو كأف
يتقرر ذلؾ بنصكص صريحة كذلؾ لعدـ تجاكز قصد المشرع مف كضع النص.

 -3تعػػديؿ نػػص المػػادة  )8مػػف قػػانكف العقكبػػات كالخاصػػة بػػالجرائـ المرتكبػػة عمػػى مػػتف المركبػػات
اليكائيػػة األجنبيػػة نػػي المجػػاؿ الجػػكم نػػكؽ البحػػر اإلقميمػػي كذلػػؾ إل ازلػػة التعػػارض بػػيف أحكػػاـ
المادة الثامنة مف قانكف العقكبات.

 -4تعديؿ المادة  )292عقكبات كذلؾ بحذؼ صكر انعداـ الرضا التي نص عمييا المشرع عمى
سبيؿ المثاؿ كاإلبقاء عمى انعداـ الرضا عمى إطرقو ليشمؿ كانة صكر انعداـ الرضا.

 -5السػػماح بالقيػػاس نػػي نصػػكص اإلباحػػة كاإلعفػػاء مػػف العقػػاب بنصػػكص صػريحة كذلػػؾ م ارعػػاةن
لمصمحة المتيـ كتمشينا مع السياسية الجنائية الحديثة.
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