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يخضػ مبػد الشػرعية الجنائيػة اليػوـ لحممػػة تجديػد تعتػر اغمػ

ع ػػف ث ػػو جدي ػػد يمي ػػؽ بكينونت ػػ ،،بس ػػب

معطي ػػا

ركانػ ،،فػ بحػ

ع ػػد تمح ػػؽ الس ػػمطة القائم ػػة بالتشػ ػري

وضػػرور إقػرار هػ ا األخيػػر فػ إطػػار مػػا يعػػرؼ بمراجعػػة شػػكمية انفػراد البرلمػػاف بػػالتجريـ

والعقػػا
يوجػ

لمػػا لحقػػ ،مػػف قيػػود عم ػ مسػػتويي ،الشػػكم والموضػػوع  ،وهػػو التصػػور ال ػ

 -حتمػػا  -إعػػاد النظػػر ف ػ جػػود الػػنص الجنػػائ  ،وفعميتػػ ،لتفػػاد

وسػػائؿ التجػريـ ،وتشػػت

لمقاعد الجنائية.

زمػػة تضػػخـ

حكػػاـ هػ ا األخيػػر ،وكػ ا تػػدارؾ حالػػة ت ارجػ القيمػػة االجتماعيػػة

الكممات المفتاحية:

الشرعية الجنائية ،االنفراد التشريع  ،التجريـ الخاص ،البرلماف ،التضخـ التشريع .
Abstract :
The principle of criminal legitimacy between regression and the need
for reconsideration. Summary: The principle of criminal legitimacy is today
subject to a renewal campaign, which most of its members feel, in search of a
new dress that is appropriate for their own body, because of several data
attached to the existing authority and the necessity of approving it within the
framework of what is known as a formal review of the parliament's
individuals by criminalization and punishment; Because of its limitations on
the formal and objective levels, the perception inevitably necessitates a review
of the quality of the criminal text, its effect to avoid a crisis of criminalization,
the dispersal of the provisions of the latter, as well as the reversal of the social
value of the criminal rule.

-1-

د /كريمة عال
Keywords :
Criminal legitimacy, legislative autonomy, private criminalization,
parliament, legislative inflation.

مقدمة:
لقد عرؼ التشري الجزائ الموضػوع فػ انونػة األخيػر تعػديال

مػ ػػف خػ ػػالؿ تعػ ػػديؿ قػ ػػانوف العقوبػ ػػا  ،و مػ ػػف خػ ػػالؿ اسػ ػػتحدا
اش ػػترك

كمي ػػا فػ ػ ص ػػدورها لمواجي ػػة س ػػموكا

متتاليػة ،سػوا

ق ػ ػوانيف جزائيػ ػػة خاصػ ػػة

معين ػػة انتش ػػر فػ ػ المجتمػ ػ  ،و ث ػػار

اسػػتنكا ار اجتماعيػػا وتغطيػػة إعالميػػة واسػػعة فقػػد تػػـ تعػػديؿ قػػانوف العقوبػػا

خػػالؿ سػػنة

 2020وحػػدها م ػرتيف ف ػ ظػػرؼ ثالثػػة شػػير ،مػػر ول ػ فػ نيايػػة شػػير فريػػؿ بموج ػ

القػػانوف  106/20ومػػر ثانيػػة ف ػ نيايػػة شػػير جويميػػة بموج ػ
المش ػػرع بموجػ ػ

األمػػر  ،201/20فقػػد كػػد

الق ػػانوف األوؿ عمػ ػ معاقب ػػة ااهان ػػة الموجي ػػة إلػ ػ اام ػػاـ فػ ػ المس ػػجد

بمناس ػػبة تةدي ػػة العب ػػادا  ،كم ػػا ج ػػرـ نش ػػر وت ػػرويا خب ػػار و نب ػػا تم ػػس بالنظ ػػاـ واألم ػػف

العمػػومييف ،وك ػ ا التزويػػر لمحصػػوؿ عم ػ ااعانػػا
ااجتماعيػػة ،وك ػ ا المسػػاس بن ازهػػة اامتحانػػا

والمسػػاعدا

العموميػػة وااعفػػا ا

والمسػػابقا  ،وك ػ ا تع ػريض حيػػا الغيػػر

وسػػالمت ،الجسػػدية لمخطػػر ،مػ التشػػديد عمػ هػ ا الفعػػؿ حػػاؿ ارتكابػػ ،فػ فتػ ار الحجػػر

الصح  ،و خالؿ وقوع كارثة طبيعية و بيولوجيػة و تكنولوجيػة و غيرهػا مػف الكػوار
م ػػا ال ػػنص الث ػػان فق ػػد ش ػػدد العق ػػا

الصػػحية ومسػػتخدمييا واسػػتحد

عمػ ػ مرتكبػ ػ ااهان ػػة والتع ػػد عمػ ػ الم سس ػػا

جرائمػػا خاصػػة بي ػ ا النػػوع مػػف ااعتػػدا  .مػػا الق ػوانيف

الجزائية الخاصة المستحدثة ف نفػس الفتػر الزمنيػة ،فيتعمػؽ األمػر وال بالقػانوف 05/20

الم ػ رف ف ػ  2020/04/28 :المتعمػػؽ بالوقايػػة مػػف التمييػػز وخطػػا
1

الكراهيػػة ومكافحتيػػا

القػ ػ ػػانوف  06/20الم ػ ػ ػ رف ف ػ ػ ػ  2020/04/28 :المعػ ػ ػػدؿ والمػ ػ ػػتمـ ل مػ ػ ػػر  156/66الم ػ ػ ػ رف ف ػ ػ ػ :

 1966/06/8والمتضمف قانوف العقوبا

(جريد رسمية صادر ف  2020/04/29تح

رقـ)25 :

 2األم ػ ػ ػػر 01/20المػ ػ ػ ػ رف فػ ػ ػ ػ  2020/07/30المع ػ ػ ػػدؿ و الم ػ ػ ػػتمـ ل م ػ ػ ػػر  156/66المػ ػ ػ ػ رف فػ ػ ػ ػ :
 1966/06/8والمتضمف قانوف العقوبػا

(جريػد رسػمية صػادر فػ  2020/07/30تحػ

رقػـ)44 :

الموافػػؽ عمي ػػ ،بموجػ ػ

القػػانوف  11/20المػ ػ رف فػ ػ  ( 2020/10/22 :جريػػد رس ػػمية ص ػػادر بت ػػاريخ

 2020/12/29تح

رقـ)80 :
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ثػػـ بػػاألمر  03/20الم ػ رف ف ػ  2020/07/30 :المتعمػػؽ بالوقايػػة مػػف عصػػابة األحيػػا

ومكافحتيا .ليظير القانوف الجنػائ مػف خػالؿ هػ ق القػوانيف كمخمػص لممجتمػ مػف فاتػ،
و عم ػ حػػد عبػػار حػػد الفقيػػا الفرنسػػييف قػػانوف جنػػائ سػػحر «

droit pénal

ِ 1» magique
تمجػ ػ إلي ػػ ،الدول ػػة لحماي ػػة المجتمػ ػ م ػػف المعت ػػديف عمي ػػ ،،فتق ػػوـ بتجػ ػريـ
اعت ػػدا اتيـ وف ػػرض العقوب ػػا

لس ػػمطتيا فػ ػ العق ػػا

الجنائي ػػة عم ػػييـ ،ولم ػػا ك ػػاف يترتػ ػ

هػ ػ ق تقيي ػػد لحري ػػا

عمػ ػ ممارس ػػة الدول ػػة

األفػ ػراد ،فػ ػ ف مب ػػد الش ػػرعية الجنائي ػػة يض ػػف

المشػػروعية عم ػ ه ػ ق السػػمطة مػػف خػػالؿ إخضػػاع ممارسػػتيا إل ػ تحديػػد مسػػبؽ لمج ػرائـ
والعقوب ػػا

الجنػػائ

3

وااجػ ػ ار ا

الجزائي ػػة  2ويك ػػوف بػ ػ لؾ ض ػػابطا لممارس ػػة الدول ػػة الختصاص ػػيا

ف ػػال يمك ػػف لي ػػا ممارس ػػت ،خ ػػارد النط ػػاؽ الػ ػ

ح ػػددق لي ػػا التشػػري  ،الػ ػ

قػػرق

المجتم عف طريؽ ممثميػ ،،فػالنمو د الرسػم لكتابػة القػانوف الجنػائ فػ منظػور الفكػر
الحدي

مبن عم التشري بمعناق الضيؽ كضامف لتحقيؽ األمف القانون والمساوا بػيف

األفراد .4لكف ه ا التشري ال
لػػـ تعػػد حكػ ار عمػ البرلمانػػا

اعتؿ بسب

اافراط ف استعمال ،،وك ا بسب

نظػ ار لتطػػور الػػدور التشػريع

لمسػػمطة التنفي يػػة ،ولضػػغط

إمال ا

ااتفاقيا

ه ػػو لػ ػ

مب ػػد الش ػػرعية ،فػ ػ ف م ػػا ص ػػاب ،ق ػػد ه ػػز االعتق ػػاد بيػ ػ ا المب ػػد  ،فتح ػػوؿ الح ػػدي

التضػخـ 5الػ

الدولية ،الت

صبح

ف كتابت،

مصد ار قويا لمقوانيف الوطنية ،قػد وقػ فػ فػخ

ييػدد النظػاـ الج ازئػ بالفوضػ الم ديػة إلػ االنييػار ،ولمػا كػاف التشػري

عػػف بطوالتػػ ،فػ مواجيػػة تعسػػؼ الحكػػاـ إلػ حػػدي

عػػف تحولػػ ،6،و ضػػعف ،1 ،بػػؿ
1

M. DELMAS-MARTY, Le flou du droit, PUF, Paris, coll. Quadrige, Essais, débat, 2004,
p.67
2
A. GIUDICELLI, « Le principe de légalité en droit pénal français», Revue de science
criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz, 2007, p. 509
3
IBID
4
Massimo Vogliotti, “ La « rhapsodie »: fécondité d’une métaphore littéraire pour repenser
l’écriture juridique contemporaine .Une hypothèse de travail pour le champ
pénal ”,Diritti&questioni pubbliche , n°2,agosto,2002,p199.
5
R. JOLIVET, Traité de philosophie,T.IV_Morale, 2eme édition, p.124 n° 103 cité in : JeanPaul DOUCET, Le Droit criminel, Tome 1/ LA LOI PENALE, 4eme édition, refondue et
)complétée, p.95( 5
6
Massimo Vogliotti, " Mutations dans le champ pénal contemporain, Vers un droit pénal en
réseau?", Revue de Science Criminelle et droit pénal comparé, 2002.
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حتػ ػ ع ػػف اض ػػمحالل 2،فب ػػا

م ػػف الض ػػرور إع ػػاد قػ ػ ار المقوم ػػا

التشػ ػريعية لمب ػػد

الشػػرعية الجنائيػػة ،بنظػػر واقعيػػة ،لمػػا ت ػرتبط ه ػ ق المسػػةلة بتطػػور سػػس القػػانوف الجنػػائ

برمتػػ ،،لموصػػوؿ ال ػ تقػػدير مػػدم صػػحة وجديػػة مسػػممة انف ػراد المشػػرع الػػوطن بسػػمطة

التجريـ والعقا  ،ومدم توفر التشري ال

يصدرق ف ه ا ااطار عم خصػائص الدقػة

والوض ػوح ،الت ػ تسػػم مػػف جيػػة ل ف ػراد بػػالتنب عػػف تبعػػا

سػػموكاتيـ مػػف خػػالؿ إدراؾ

الفاصؿ بيف المباح والمحظور ،ومػف جيػة خػرم بتحقيػؽ مبػد المسػاوا بػيف األفػراد ،مػف

خالؿ تقييد القضا  ،وسمطا

إنفا القانوف بي ا التشري المحكـ ،ومنعيـ مػف

قد ينتا مف التوس ف تفسير نصوص قانونية غامضة.

تعسػؼ

ولمعالجػػة ه ػ ق ااشػػكالية سػػيتـ اانطػػالؽ مػػف فحػػص المكانػػة الت ػ يشػػغميا البرلمػػاف

كمص ػػدر لمتشػ ػري الجن ػػائ  ،وم ػػا يترتػ ػ
المختصػػة بػػالتجريـ والعقػػا
يترت

ع ػػف ل ػػؾ م ػػف احتم ػػاؿ إع ػػاد تعري ػػؼ الس ػػمطة

ثػػـ التعػػرض فػ القسػػـ الثػػان إلػ واقػ سياسػػة التجػريـ ومػػا

عنيا مف ثار عم نوعية الػنص الجنػائ وبالتبعيػة عمػ عالقػة القاضػ الجنػائ

بنص التجريـ.

المبحث األول :حتمية تجاوز تصور تجسيد البرلمان لممشرع الجنائي
يض ػػف النم ػػو د الرس ػػم لمتشػ ػري الجن ػػائ  ،وف ػػؽ الفك ػػر الوض ػػع الح ػػدي  ،وص ػػؼ

المشػرع الجنػػائ المطمػػؽ عمػ البرلمػػاف ،باعتبػػارق المخػػتص الوحيػػد ب عػػداد قواعػػد التجػريـ
والعقا

فيظير فػ شػكؿ مصػدر القواعػد الجنائيػة و كػ ا محػدد محتواهػا لكػف مػا يالحػظ

م ػػف اعت ػ ػراؼ بي ػ ػ ق السػػػمطة لغي ػ ػرق م ػػف جي ػػة و م ػػف إخضػ ػػاع ليػػػا امػ ػػال ا

دس ػػتورية

و دولية ،يحتـ مالحظة عػدـ إمكانيػة التسػميـ المطمػؽ بيػ ا التصػور نظػ ار لنسػبية ااقػرار

الشػػكم لسػػمطة البرلمػػاف ب ػالتجريـ والعقا (المطم ػ
البرلماف ف التجريـ و العقا (المطم

الثان )

األوؿ) ولمتقييػػد الموضػػوع لسػػمطة

1

A. CERF-HOLLENDER, Le déclin du principe de légalité en droit pénal du travail, thèse,
Montpellier-1,1992
2
Bertrand de Lamy, “Dérives et évolution du principe de la légalité en droit pénal français:
contribution à l’étude des sources du droit pénal français”, Les Cahiers de droit, volume50,
n°3-4,2009, p585-609
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المطمب األول :نسبية اإلقرار الشكمي لسمطة البرلمان بالتجريم والعقاب
يعد استئثار البرلماف بوظيفة التشري ف مجػاؿ التجػريـ والعقػا

عػػف مبػػد الشػػرعية الجنائيػػة التػ ما ازلػ

النتيجػة األولػ المترتبػة

األنظمػػة القانونيػػة محافظػػة عمييػػا مبػػدئيا( الفػػرع

األوؿ) إال ف التمسؾ بي ا القػوؿ عمػ إطالقػ ،يتطمػ

إصػ ار ار عنيػدا عمػ تجاهػؿ فقػداف

البرلمػػاف لي ػ ق السػػمطة واعتبػػارق مجػػرد واحػػد مػػف بػػيف واضػػع القواعػػد القانونيػػة  1بسػػب
اختصاص غيرق مع ،ف ه ق الوظيفة ( الفرع الثان ).
الفرع األول :البرلمان مشرع جنائي مبدئي

تق ػػوـ مشػ ػػروعية فكػ ػػر مػػػن البرلمػ ػػاف سػ ػػمطة التشػ ػري عم ػ ػ

س ػ ػاس نػػػ ،يعبػ ػػر ع ػػف إراد

المجتم  ،و ف القانوف ال يمكف ف يصدر مف سمطة مطمقة ،بؿ مف الشع
المساس بحرية مػف يكونونػ ،وهػ ق نقطػة انطػالؽ ف الشػع

لضماف عدـ

هػو السػيد مػف خػالؿ ممثميػ،

ف ػ البرلمػػاف ،2و ف التش ػري هػػو تعبيػػر عػػف ااراد الجماعيػػة ،المعبػػر عنيػػا بصػػفة غيػػر
مباشػػر مػف قبػػؿ نػوا

الشػػع

فػ البرلمػػاف 3فمػ لؾ اعتبػػر التشػري معصػػوما مػػف الخطػػة

ومطمقػػا وغيػػر قابػػؿ لمتجزئػػة ،4وه ػ ا مػػا يبػػرر تػػةخر تجسػػيد فكػػر الرقابػػة عم ػ دسػػتورية

الق ػوانيف ،وه ػ ا مػػا كرسػػ ،الدسػػتور الج ازئ ػػر

5

ف ػ المػػاد  114منػػ ،بنصػػ ،عم ػ

ن ػػ،

يم ػػارس الس ػػمطة التشػ ػريعية برلم ػػاف ...و ض ػػاؼ فػ ػ الم ػػاد  139التػ ػ تح ػػدد مج ػػاال

االختصاص التشريع لمبرلماف ن ،هو المختص بوض القواعػد العامػة لقػانوف العقوبػا
وااج ار ا

الجزائية ،ال سيما تحديػد الجنايػا

والجػن  ،والعقوبػا

المختمفػة المطابقػة ليػا

ممػػا يعتبػػر إق ػ ار ار ص ػريحا باختصػػاص البرلمػػاف ف ػ التج ػريـ العقػػا  ،ناهيػػؾ عػػف امكانيػػة

1

C. LOMBOIS, Droit pénal général, Hachette, coll. Les Fondamentaux, 1994, p.49
François TERRE, Introduction générale au droit, 10eme édition, Dalloz, Coll. Précis, 2015,
p.255
3
D. REBUT, « Le principe de la légalité des délits et des peines », in « Libertés et droits
fondamentaux, 22eme édition, Dalloz, 2016, n°848, p.706
4
B. CUBERTAFOND, La création du droit, Ellipses, coll. Le droit en questions, 2005, p. 19
2

5

الدستورالصػادر بموجػ

تع ػػديؿ ل ػػ ،ص ػػدر بموجػ ػ

مرسػوـ رئاسػ رقػـ 438-96 :المػ رف فػ  7 :ديسػمبر  ،1996وفػؽ خػر
المرس ػػوـ الرئاسػ ػ  442/20المػ ػ رف فػ ػ  ( 2020/12/30 :جري ػػد رس ػػمية

صادر ف  2020/12/30 :تح

رقـ.)82 :
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استنتاد ه ا االختصاص يضا مف الفقر األول مػف ا

المػاد التػ تخػوؿ لػ ،التشػري

فػ ػ مج ػػاؿ حق ػػوؽ األش ػػخاص وواجب ػػاتيـ األساس ػػية ال س ػػيما نظ ػػاـ الحري ػػا
وحماية الحريا

الفردية ،وواجبا

المواطف ال

العمومي ػػة

يرتبط ارتباطا وثيقا بالتشػري الجنػائ .

لك ػف إف كػػاف الدسػػتور قػػد كػػرس ه ػ ا ااختصػػاص ف نػػ ،اعتػػرؼ يضػػا لمسػػمطة التنفي يػػة
با

ااختصاص عم النحو انت تبيان.،

الفرع الثاني :إشراك السمطة التنفيذية في التجريم والعقاب
لقد خوؿ الدستور لرئيس الجميورية صالحية التشري عف طريؽ األوامػر فػ المػاد

 142من ،الت تنص عم

ف لرئيس الجميورية ف يشػرع فػ مسػائؿ عاجمػة بػةوامر فػ

األوامر عم البرلماف ف

وؿ دور ل ،ليوافؽ عمييا وك ا ف الحالة ااستثنائية ،فقػد مػن

حالػػة شػػغور المجمػػس الشػػعب الػػوطن

وخػػالؿ العطمػػة البرلمانيػػة عم ػ

ف تعػػرض ه ػ ق

رئػػيس الجميوريػػة صػػالحية التج ػريـ والعقػػا  ،كاختصػػاص صػػيؿ 1 ،ولػػيس بنػػا عم ػ
تفػػويض تش ػريع مػػف البرلمػػاف ،كمػػا هػػو معمػػوؿ بػػ ،ف ػ بعػػض األنظمػػة المقارنػػة ،الت ػ

يتنػػازؿ فيػػ ،البرلمػػاف بنػػا عم ػ تفػػويض مشػػروط لصػػال رئػػيس الجميوريػػة ،عػػف بعػػض

ص ػػالحيات ،فػ ػ تنظ ػػيـ الحق ػػوؽ والحري ػػا  ،وم ػػا ق ػػد يطاليم ػػا م ػػف حك ػػاـ جنائي ػػة ،تحػ ػ
ضمانا

موضوعية وقيود شكمية صارمة

فػ دسػػتور عػػاـ  ،1963حي ػ

2

وقد عػرؼ الدسػتور الج ازئػر هػ ا التفػويض

نػػص عميػػ ،ص ػراحة بموجػ

المػػاد  58منػػ 3 ،ثػػـ ت ارج ػ

عػػف لػػؾ الطػػرح ،جػػاعال مػػف التش ػرب بػػةمر صػػالحية دسػػتورية صػػيمة ممنوحػػة ل ػرئيس
1

نظ ػػر :ص ػػميحة ب ػػف نمم ػػة ،التشػ ػري المن ػػافس ،مجم ػػة األس ػػتاد الباحػ ػ

المجمد  ،3العدد  ،3سبتمبر  ،2018ص ص.506 – 492:
2

لمد ارس ػػا

القانوني ػػة والسياس ػػية

نظػػر  :ناديػػة بوطميبػػة ،التنظػػيـ الدسػػتور لمتفػػويض التش ػريع  ،د ارسػػة مقارنػػة ف ػ القػػانوف األردن ػ

الفرنسػ والج ازئػػر  ،رسػػالة ماجسػػتير جامعػػة ؿ البيػ  ،المممكػػة األردنيػػة الياشػػمية ،2009 ،ص67 :
وما بعدها.

3

الت قض

بةن :،يجوز لرئيس الجميورية ف يطم

حؽ اتخاد تدابير دا

مف المجمس الوطن التفويض ل ،ولمد محػدود

صبغة تشريعية ،عف طريؽ وامػر تشػريعية تتخػد فػ مجمػس الػوز ار و تعػرض

عم مصادقة المجمس ف

جؿ ثالثة شير .
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الجميوري ػػة ،وكةن ػػ ،بػ ػ لؾ ق ػػد خم ػػؽ س ػػمطة موازي ػػة تن ػػاط بي ػػا وظيف ػػة البرلم ػػاف بالتش ػ ػري

ف ػ بعػػض الظػػروؼ واألوضػػاع االسػػتثنائية .وف ػ ه ػ ا ااطػػار يمكػػف مالحظػػة ف ربػػط
التشري عف طريؽ األوامر بوجود مسائؿ عاجمة يتناف ومقتضيا

التريػ

التػ يتطمبيػا

التشػري فػ المػاد الجنائيػة لخطورتػػ ،عمػ الحقػوؽ والحريػا  ،لكػػف هػ ا لػـ يمنػ صػػدور

العدي ػػد م ػػف القػ ػوانيف الجزائي ػػة ع ػػف طري ػػؽ األوام ػػر عمػ ػ نح ػػو النص ػػوص المش ػػار إليي ػػا
ف المقدمة مثال.

إضافة إل التشري عف طريػؽ األوامػر الرئاسػية ي سػس الدسػتور لمسػمطة التنظيميػة التػ

يمارسػػيا الػػوزير األوؿ فػ إطػػار تطبيػػؽ القػوانيف والتػ تسػػم فػ المػػاد الجزائيػػة بتكممػػة
النص الجنائ مف خالؿ تعريؼ و تحديد شروط بعض المفاهيـ المستعممة في ،،كتحديد
شروط الحصوؿ عم رخصة حمؿ السالح الت يترت
السالح بدوف رخصة و تحديد مواصػفا

عم مخالفتيا وقوع جريمة حمػؿ

رخصػة السػياقة و رخصػة البنػا التػ يترتػ

عم ػ عػػدـ توفرهػػا جريمػػة القيػػاد بػػدوف رخصػػة و جريمػػة البنػػا بػػدوف رخصػػة .وب ػ لؾ

خػػوؿ الدسػػتور لمسػػمطة التنفي يػػة عػػف طريػػؽ ااحالػػة التش ػريعية بوصػػفيا واحػػد مػػف هػػـ
سػػالي

التش ػري المتخصصػػة صػػالحية تكممػػة تػػص التج ػريـ مػػف خػػالؿ تنظػػيـ بعػػض

المسػػػائؿ ا

الطػ ػػاب التقن ػ ػ  ،الت ػ ػ يصػ ػػع

المتخصػػص ،فيفػػوض  -ليتجن ػ

عم ػ ػ البرلم ػػاف االمػ ػػاـ بةبعادهػ ػػا لطابعيػ ػػا

حالػػة عج ػزق  -بعضػػا مػػف صػػالحيات ،التجريميػػة لفائػػد

السمطة التنفي ية ،عم اعتبار ف ه ق األخير ه األدرم واألكثر إلماما بتمؾ المسائؿ

فااحالػػة التشػ ػريعية عب ػػار ع ػػف س ػػمو م ػػف س ػػالي

التقن ػػيف و لي ػػة م ػػف لي ػػا

1

الص ػػياغة

التشػريعية ،الراميػػة إل ػ تحقيػػؽ التكامػػؿ بػػيف النصػػوص القانونيػػة مسػػتيدفة الحفػػاظ عم ػ

دقة وايجاز وعمومية وتجريػد القواعػد الجزائيػة ،وتفػاد التكػرار فييػا 2 ،وهػ المزيػة التػ
1

عػػالو حسػػيف هاشػػـ ،ااحالػػة فػ مجػػاؿ التجػريـ والعقػػا  ،رسػػالة ماجسػػتير ،كميػػة القػػانوف ،جامعػػة

بغداد ،2018 ،ص.08 :
2

عادؿ بوزيد  ،ااحالة كآلية خاصة لمتجريـ فػ القػانوف الج ازئػ ااقتصػاد  ،المجمػة الجزائريػة ل مػف

اانسان  ،المجمد  ،05العدد  ،01جانف  ،2020ص ص.80 :
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تػػوح فػ ظاهرهػػا بةهميػػة ااحالػػة التشػريعية فػ تالفػ عيػ

الجمػػود الػ

يعتػػر مبػػد

الشرعية الجنائية ،غير ف واق الحػاؿ يفيػد ف ااحالػة التشػريعية تعبيػر شػكم عػف وجػ،

مف وج ،مصادر سمطة البرلماف بػالتجريـ والعقػا  .لمػا فييػا مػف هػدر لمشػرعية الجنائيػة
حي ػ

توق ػ عمميػػا

ااحالػػة المت ازيػػد النصػػوص التجريميػػة تح ػ

وطػػة عػػدـ الدسػػتورية

ممػا يجعػؿ منيػا عبئػا عمػ النظػاـ الجنػائ  ،وهػد ار لمكانػة القاعػد الجنائيػة كآليػة لمضػبط

االجتماع .

المطمب الثاني :التقييد الموضوعي لسمطات البرلمان الجنائية.
ويكوف لؾ ف الحالة الت تحد فييا وظيفة البرلماف التجريمية بمسائؿ ا

طاب

موضوع  ،تتعمػؽ بالمكانػة السػامية لمحقػوؽ والحريػا

ووضػعيتيا الدسػتورية لتكػوف خطػا

حم ػ ار ي ػ طر وظيفػػة البرلمػػاف التش ػريعية ،إل ػ جان ػ

مصػػادر وظيفتػػ ،الموضػػوعية فيمػػا

يتعمؽ بموا مة النصوص الدولية وانفا ها ف النظاـ الجزائ الوطن :
الفرع األول :التقييد الناتج عن دسترة القانون الجنائي.
يمع

إقرار الحقوؽ و الحريا

القويػػة فػ تقييػػد الحريػػا

فػ الدسػتور دو ار ساسػيا فػ تقييػد سػمطة البرلمػاف

الفرديػػة النػػاتا عػػف النصػػوص الجنائيػػة  ،1فيػػو بمثابػػة العنصػػر

المػ ػوازف ب ػػيف س ػػمطة العق ػػا

والحف ػػاظ عمػ ػ الحق ػػوؽ والحري ػػا  .2فالدس ػػتور ه ػػو التقن ػػيف

األسم ف الدولة ،ومرتكز غيرق مف التشريعا

فػ النظػاـ القػانون الػوطن  ،وبػ ،يػنظـ

الشػػكؿ السياس ػ لمدولػػة ،وترسػػـ فيػػ ،سػػمطاتيا ،وتػػوزع بينيػػا الميػػاـ السياسػػية والوظػػائؼ
السػ ػػيادية ليكػ ػػوف الدسػ ػػتور بي ػ ػ ا المعن ػ ػ حصػ ػػنا سػ ػػياديا بالدولػ ػػة وفيػ ػػ ،تػ ػػنظـ  -عم ػ ػ

الخصػػوص  -المسػػائؿ المتعمقػػة بػػالحقوؽ والحريػػا
بالحمايػػة الجزائيػػة ،إلػ جانػ

ه ػ ق المفػػردا

مػػف المستحسػػنا

مفػػردا

باعتبارهػػا قيمػػا دسػػتورية ،مشػػمولة

دسػػتورية خػػرم 3 ،واف كانػ

الدسػػتورية الت ػ كان ػ

العنايػػة التػ لحقػ

ثمػػر نضػػاؿ جيػػاؿ مػػف فقيػػا
1

3

R. KOERING-JOULIN, J.-F. SEUVIC, “Droits fondamentaux et Droit criminel », AJDA,
1998, numéro spécial, p. 106
2
D. MAYER, « L’apport du droit constitutionnel au droit pénal en France », Revue de
science criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz, 1988, p. 439

محمود نجي

حسن  ،الدستور والقانوف الجنائ  ،دار النيضة العربية ،القاهر  ،1992 ،ص.05 :
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القػػانوف إال ف تػػةطير ورسػػـ الحػػدود الدسػػتورية لمقػػانوف الجنػػائ سػػيما شػػق ،الموضػػوع

يحد مف صالحيا

البرلماف 1 ،ويقيد سمطات ،بالتجريـ والعقا  ،مف وجييف اثنيف األوؿ

إيجػػاب  :يفػػرض عميػػ ،االلتػزاـ بالحػػدود الدسػػتورية واالمتثػػاؿ لفحواهػػا ،بتجػريـ كػػؿ مسػػاس
وهػػدر لمقػػيـ الدسػػتورية المعنيػػة والثػػان سػػمب  :يمزمػػ ،بكػػؼ يػػدق عػػف التػػدخؿ التجريم ػ

لتنظػ ػػيـ المسػ ػػائؿ المقترنػ ػػة بحقػ ػػوؽ الم ػ ػواطف االيجابيػ ػػة ،واف بػ ػػدا منيػ ػػا مػ ػػا يمػ ػػس البنيػ ػػة
االجتماعية لتكوف  -ب لؾ  -الدستر الجنائية قيدا عم االنفراد التشريع  ،يبعػد القواعػد
الجنائية عف طابعيا القيم  ،ويعزليا عف بعدها االجتماع

موقعة البرلماف بػيف مطرقػة

الدس ػػتورية وميػ ػزاف الض ػػرور ب ػػالتجريـ ،ليج ػػد نفس ػػ ،مض ػػطريا وبص ػػفة غي ػػر مةلوف ػػة ،فػ ػ
التجػريـ والعقػػا

كمخمػػؼ لواقػ التقييػػد الدسػػتور لتجػريـ و إباحػػة مػػا يتماشػ مػ الواقػ

االجتماع المعاش.

2

الفرع الثاني :التقييد الممموس في إطار المواءمة التشريعية.
لقػ ػػد كػ ػػرس الدسػ ػػتور الج ازئػ ػػر ف ػ ػ مادتػ ػػ 154 ،مبػ ػػد سػ ػػمو المعاهػ ػػدا

الدوليػ ػػة

عم القانوف الداخم دوف اشتراط انتياد سػمو محػدد ادماجيػا بػؿ منػ تعػديؿ 2020
ص ػػب التطبي ػػؽ المباش ػػر لي ػػا م ػػف قب ػػؿ القاضػ ػ بع ػػد إس ػػتيفائيا لش ػػرط التص ػػديؽ مكرس ػػا

ص ػ ػراحة بموج ػ ػ
لإلتفاقيػ ػػا

ا

المػ ػػاد  171مػ ػػف الدسػ ػػتور إال ف ه ػ ػ ا األمػ ػػر غيػ ػػر ممكػ ػػف بالنسػ ػػبة

الصػ ػػمة بػ ػػالتجريـ والعقػ ػػا

فػ نصػػوص التجػريـ والعقػػا

الدقػػة والوضػػوح وهػ ا مػػا ال نشػػيدق فػ المعاهػػدا

التػ تصػػاغ بشػػكؿ عػػاـ ،3األمػػر الػ
الػوطن عػف طريػؽ مػا يسػم
ال

اعتبػ ػػا ار ف مبػ ػػد الشػ ػػرعية الجنائيػ ػػة يتطم ػ ػ

الدوليػػة

يقتضػ مػػف المشػػرع القيػػاـ ب دماجيػػا فػ التشػري

بالموا مػة وهػ ا تماشػيا وااتجػاق القائػؿ بسػياد البرلمػاف

يرم بةف السمطة التنفي ية تختص ب براـ المعاهدا

ما التشري فيو مف إختصاص

F. RIGAUX, La loi des juges, Odile Jacob, 1997, p.35

 2وه ا ما كدق المجمس الدستور الفرنس ف وصف ،لمتشري بةن ،يعبر عف ااراد الجماعية ف ظؿ
احتراـ الدستورCons. Const. 23/08/1985,DC 85-197, n° 27.
3

وساـ نعم

إبراهيـ محمد السعد  ،النظرية العامة لمتشري ف القانوف الدول العاـ ،دار الجامعة

الجديد  ،ااسكندرية ، 2013،ص.119 :
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السمطة التشريعية فػ الدولػة وااعتػراؼ لممعاهػد بػالتطبيؽ المباشػر هػو إعتػراؼ لمسػمطة

التنفي يػػة بالتشػ ػري وهػ ػ ا حس ػػبيـ هػػدر لمب ػػد الفص ػػؿ ب ػػيف السػػمطا  ،1فيقػ ػ عمػ ػ ع ػػاتؽ
البرلماف باعتبارق الم سسة التشريعية الرسمية التزاـ المبادر بسف قوانيف تجسػد االت ازمػا

الدولية لمدولة ،فيجد نفس ،مرغما عم تجريـ فعاؿ ال يػرم بالضػرور داعيػا لػ لؾ لكونيػا
تفتقػػر ل هميػػة االجتماعيػػة لمتجػريـ ،2وبالمقابػػؿ لػػف يػػتمكف مػػف رفػ هػ ا الوصػػؼ األخيػػر
عم ػ

فعػػاؿ و نشػػطة خػػرم ،مت ػ

لزم ػ

إتفاقيػػة دوليػػة الدولػػة بتجريميػػا .فحت ػ إف كػػاف

قانوف الموا مة التشػريعية ضػروريا ،انفػا االت ازمػا

الدوليػة فػ مجػاؿ التجػريـ والعقػا

فػ ػ ف دور المش ػػرع في ػػ ،ال يك ػػاد يك ػػوف س ػػوم دو ار س ػػطحيا ،3لع ػػدـ إمكاني ػػة تدخم ػػ ،لض ػػبط
محتػوم القاعػد القانونيػة فيفقػد البرلمػاف حقػ ،السػيد فػ تجػريـ األفعػاؿ وفػؽ تقػديرق الحػر

بةنيا تتسـ باليدر االجتماع وتيدد قيما اجتماعية راسخة ،وه ا ما يخالؼ هـ مسمما

مب ػػد الش ػػرعية الجنائي ػػة .ف ػػالقوؿ باختص ػػاص البرلم ػػاف ب ػػالتجريـ والعق ػػا
وض ػ تةشػػير عم ػ نصػػوص يعػػدها غي ػرق ،إنمػػا يتطم ػ

ال يعنػ ػ مج ػػرد

منػػ ،المبػػادر بتج ػريـ ااعتػػدا ا

الت ػ تق ػ عم ػ المصػػال الجػػدير بالحمايػػة ،وعم ػ القػػيـ ااجتماعيػػة المشػػتركة بػػيف ف ػراد

المجتم .

المبحث الثـاني :حتميـة إعـادة النظـر فـي ا ثـار المترتبـة عـن التصـور المثـالي لمـنص

الجنائي

يقوـ مبد الشرعية الجنائية عم

ساس نػص جنػائ مثػال خػاؿ مػف العيػو التػ

تجعم ،يشكؿ خط ار عمػ الحقػوؽ والحريػا  ،فحػؽ مػ

لػؾ التصػور المثػال تقييػد سػمطة

القاض ػ ف ػ تفسػػيرق ،لكػػف وسػػط حالػػة الت ارج ػ الت ػ تشػػيدها جػػود النصػػوص الجنائيػػة
(المطم
1

األوؿ) يظير القاض الجنائ كحؿ العتالليا(المطم

الثان ).

عبد الكريـ بوزيد المسمار  ،دور القضا الوطن ف تطبيؽ وتفسير المعاهدا

الدولية ،دوف دار

نشر دوف تاريخ ،ص 68 :و .69
2

C. SOTIS, « criminaliser sans punir », Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé, Dalloz,2010, p. 773
3
J .BORE, La difficile rencontre du droit pénal français et du droit communautaire, in Droit
pénal contemporain : Mélanges en l’honneur d’André VITU, Cujas, 1989,p.45
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المطمب األول :عوامل التخمي عن التصور المثالي لمنص الجنائي.
تس ػػتيدؼ األنظم ػػة التشػ ػريعية المعاص ػػر بن ػػا ووضػ ػ توجي ػػا

قانوني ػػة بةه ػػداؼ

اجتماعيػ ػػة ،مسػ ػػتيدفة وض ػ ػ الجريمػ ػػة ،والحفػ ػػاظ عم ػ ػ النظػ ػػاـ االجتمػ ػػاع  ،باالعتمػ ػػاد
عم نظاـ جنائ يمكف مف التنب التجريمػ

وف ػػؽ قنػ ػوا

ويتػي باالعتمػاد عميػ ،تقػديـ الجنػا لمعدالػة

إجرائي ػػة عادل ػػة يمك ػػف معي ػػا ض ػػماف ه ػػداؼ جزائي ػػة عام ػػة وخاص ػػة مقترن ػػة

بالمص ػػال الموض ػػوعية الج ػػدير بالحماي ػػة الجنائي ػػة غي ػػر ف تحقي ػػؽ هػ ػ ا التص ػػور ل ػػيس

عمػ درجػػة مػػف السػػيولة ،بػػؿ تعتريػػ ،عمػػؿ تحػػد مػػف نجاعتػػ ،،وتحػػد مػػف إمكانيػػا
هداؼ السياسة الجنائية ،بسب

حالة التضخـ الت تشيدها النصوص الجنائية ،بوصفيا

وسائؿ انفا سياسة التجريـ والعقا  ،افراطيا ف تبن انليا
الفرع األول :عامل التضخم التشريعي.
تسػػع عمميػػا

تحقيػػؽ

الخاصة واالستثنائية.

التقنػػيف المبنيػػة عم ػ المعػػايير السػػميمة لمػػتحكـ ف ػ نوعيػػة التش ػري

بمػػن السػػمطة القائمػػة بالتش ػري قػػد ار مػػف المرونػػة وض ػ النصػػوص الجنائيػػة عم ػ النحػػو

ال ػ

يسػػم بتطػػوير مضػػمونيا ب خضػػاع ،لمتعػػديؿ والتحيػػيف 1 ،ب دخػػاؿ اضػػافا

النصوص وادراد تعديال

عم ػ

عمييا ،وح ؼ األحكاـ الممغػا منيػا ،فػ إطػار احتػراـ مبػدئ

ااقتصاد والعقالنية ف التشري عامة ،ومبد الضػرور فػ التشػري الجنػائ خاصػة لػؾ
نػػ ،مػػف المتفػػؽ عميػػ ،منػ قػػروف ف كثػػر القػوانيف الجنائيػػة تضػػعؼ النظػػاـ الج ازئػ الػ

يق ػ ف ػ ه ػ ا الفػػخ ،إضػػافة إل ػ

القوانيف جائر

2

ف تكػػاثر الق ػوانيف يصػػاحب ،ت ازيػػد خطػػر ف تكػػوف ه ػ ق

بؿ يشب ،بعض الفقيا الدوؿ التػ تنتشػر فييػا القػوانيف المتشػابكة بانلػة

المحممػ ػػة بالزنبركػ ػػا

 ressortsالمضػ ػػر لبعضػ ػػيا الػ ػػبعض بسػ ػػب

بتسر الفوض عم الفور 3 ،فكمما زاد

1

القوانيف كمما ضعف

تعػ ػػددها ممػ ػػا يسػ ػػم

سمطتيا.

4

سامية كساؿ ،التضخـ التشػريع عػائؽ مػاـ االسػتثمار األجنبػ  ،مجمػة صػو القػانوف ،المجمػد 05

العدد  ،02كتوبر  ،2018ص.441 :

e

2

JOLIVET, traité de philosophie, T. IV – Morale- 2 editionp, p.124 n°103
Brissot de Warville, Théorie des lois criminelles, T1, Paris, 1836, p. 26
4
Jean-Paul DOUCET, Le Droit criminel, Tome 1/ LA LOI PENALE, op.cit, p. 96
3
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غير ف صالحية التقنيف الشكمية الممنوحة لممشرع بي ا الوصؼ ،منح

متسعا لتكويف قواعد جنائية متدهور  ،بسب
زمػػة تضػػخـ ف ػ التركي ػ

هيئا

حالة التردد واالرتباؾ التشريع  ،الت خمف

ازديػػاد عػػدد النصػػوص الجنائيػػة الراميػػة إل ػ

الجنػػائ  ،بسػػب

تنظيـ وحماية المصال القانونية والقيـ االجتماعية ،نتيجة اعماؿ وسػائؿ و ليػا

الزمنيػة ألسػػبا
تقتض

واعتبػػا ار خاصػػة ،فابتعػػد

ض ػػبط تص ػػور مف ػػاهيم ليػ ػ ا ااعت ػػدا قب ػػؿ تجريم ػػ ،،وبع ػػدها وض ػػع ،فػ ػ قالػ ػ
بتطبيقػ ،عمػ عػػدد غيػػر محػدد مػػف الفرضػػيا

المسػػتقبمية 1 ،ضػؼ إلػ

طائمػة العقوبػة الجزائيػة ،لكػف فػ السػنوا

مسبقا

يس ػػم

لػػؾ ف نػػ ،يترتػ

صال عم اعتبار ف ال جريمة إال بنص تشريع  ،ف ه ا النص هو ال

سموكا

التشػري

القاعػػد الجنائيػػة عػػف خاصػػية التجريػػد التػ

ف ال توض لمواجية اعتدا ب ات ،،وانما لمواجية فئة قانونية مما يتطم

األفراد فيحظر بعضيا تحػ

التشري

ي طر سموؾ

األخيػر صػبح

األفراد ه الت تجعؿ المشرع يصدر النصوص بصفة الحقة ،فػالنص الجنػائ

صػػب رد فعػػؿ وكػػةف المجػػرميف هػػـ مػػف يوجػػ ،السياسػػة الجنائيػػة 2 ،وحػػؽ وصػػؼ رد

الفعؿ ه ق بػ األثر المقدون

»  « effet macédonienال

يعبر عف ظاهر تقييد

المشرع لحرية الجمي عندما يالحظ ف البعض تمادم ف استعماؿ حريت .،عم الشاكمة
التػ

ثػػر فػ اسػػتقرار التشػري وارتيػػا

النظػػاـ الجنػػائ  ،فػ مواجيػػة الم اركػػز االجرائيػػة

والمصػػال الجػػدير بالحمايػػة الجنائيػػة ،وقػػد انعكس ػ

ه ػ ق األزمػػة عم ػ الشػػرعية الجنائيػػة

بةف ثر تةثي ار واضحا ف االستقرار التشريع  3 ،وخمق

حالػة مػف التعػارض والتنػاقض

الظ ػػاهر فػ ػ نص ػػوص النظ ػػاـ الجن ػػائ  ،م ػػف غي ػػر تجاه ػػؿ لحال ػػة الغم ػػوض وع ػػدـ الدق ػػة
فػ ػ الص ػػياغة التشػ ػريعية ،وافتق ػػار النص ػػوص الجنائي ػػة لحال ػػة الوض ػػوح المطموب ػػة ،والتػ ػ
يقتضييا مبد شرعية التجريـ والعقا .

1

Carbonnier, DROIT CIVIL, T.H, p.2
Marie-Line DRAGO, Le principe de normativité criminelle, reconfiguration du principe de
légalité criminelle, Thèse de doctorat, Droit, Université Montpellier, 2016. Francois (NNT :
2016 MONT DOUU). (tel-0155361) https://tel.archives-ouverts.fr/tel0155361, submitted on
03/07/2017,p. 146
3
C. BERGEAL, Savoir rédiger un texte normatif. Loi, décret, arrêté, circulaire…, BergerLevrault, coo. Gestion publique, 1997 n°6 p.22
2
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الفرع الثاني :العامل المستمد من اعتالل سياسة التجريم
ترتكز سياسة التجريـ وفؽ النمػو د النػاتا عػف مبػد الشػرعية الجنائيػة فػ مفيومػ،
بػػ ،ويسػػم

الوضػػع المطمػػؽ عم ػ نػػص جنػػائ واض ػ و دقيػػؽ ف ػ متنػػاوؿ المخاط ػ

ل ف ػ ػ ػراد بػ ػ ػػالتنب عػ ػ ػػف تبعػ ػ ػػة فعػ ػ ػػاليـ ،ألف الغمػ ػ ػػوض ف ػ ػ ػ نصػ ػ ػػوص التج ػ ػ ػريـ يقض ػ ػ ػ
عم الضمانا

يج

الممنوحة لممواطنيف و يتػركيـ عرضػة لتعسػؼ القضػا  ،فػالنص الجنػائ

ف يكوف قابال لمفيـ  intelligibleويكوف ك لؾ عندما يكوف الشخص العاد قاد ار

عم فيـ الحقوؽ و الحريا

ل شخاص عم

المجسد في ،1،فميس مف العدؿ ف تقوـ المسػ ولية الجزائيػة

ساس نصوص غامضة لـ يكف ف مقدورهـ فيـ معناها .2

إال ف المبالغػػة ف ػ إعمػػاؿ سػػالي

لمقتض ػػيا

الر ازن ػػة والتريػ ػ

التج ػريـ الخاصػػة مػػف جيػػة وفقػػداف عمميػػة التج ػريـ

م ػػف جي ػػة خ ػػرم ق ػػد خم ػػؼ ت ػػةثي ار واض ػػحا فػ ػ بن ػػا القاع ػػد

الجنائيػػة ،وتيديػػدا ص ػريحا لقيمػػة ومكانػػة الشػػرعية الجنائيػػة ،كضػػابط عػػاـ لمتج ػريـ ابتػػدا

لؾ ف األسمو التجريم المتخصص سيما التجريـ بااحالة ،يخمؼ تصدعا فػ البنػا

الشػػكم لقواعػػد التجػريـ والعقػػا  ،فيخػػرـ جودتيػػا ،يحػػد مػػف قيمتيػػا ،بسػػب

حالػػة االرتبػػاؾ

التػ يخمفيػا النظػػاـ المػ كور فػ الصػػياغة التشػريعية لتمػؾ النصػػوص ويظيػر لػؾ جميػػا
فػ ػ م ػػا يخمف ػػ ،فػ ػ التركيػ ػ

المغ ػػو والبن ػػا المفظػ ػ لي ػػا ،وهػ ػ ا يش ػػكؿ إخ ػػالال واض ػػحا

بمرتكػ از شػػرعية القاعػػد الجنائيػػة ،المتعمقػػة بػػدقتيا ووضػػوحيا ناهيػػؾ عمػػا يخمفػػ ،نظػػاـ

التجريـ بااحالة مف حالة ارتباؾ تشريع  ،وفوض ف النظاـ الجزائ  ،تاركا و ار ق حالة

مػػف التضػػخـ الت ػ تقمػػؿ مػػف جػػود التش ػري

والت ػ سػػت د بحػػاؿ و بػػةخرم إل ػ تيديػػد

كينونة ورصانة مبد الشرعية الجنائية ناهيؾ عما يصاح

ه ا التدهور مف تحوؿ سػمبية

دور القاض ف مواجية النص الجنائ إل إيجابية محتمة.

1

M-A. FRISON-ROCHE et W. BARANES, « Le principe constitutionnel d’accessibilité et
d’intelligibilité de la loi », Dalloz 2000,361
2
Jean-Paul DOUCET, Le Droit criminel, Tome 1/ LA LOI PENALE, op.cit,p.110-113
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المطمب الثاني :التفوق المحتم لمركز القاضي الجنائي.
لقد حتـ اعتالؿ نصوص التجريـ بسب

المشار إلييما عالق مالحظة الدور ال

تعدد مصادرها و بسب

التضخـ التشريع

صب يمعبػ ،القاضػ الجنػائ فػ سػد الثغػ ار

التش ػريعية س ػوا مػػف خػػالؿ ااجتيػػاد ف ػ البح ػ

عػػف معن ػ النصػػوص ( الفػػرع األوؿ )

و مف خالؿ ممارسة رقابة غير معمنة عم نوعيتيا ( الفرع الثان ).

الفرع األول :التفوق الناتج عن تطور دور القاضي في تفسير النص الجنائي.
تجمػ الم ارجػ الفقييػػة لشػػرح قػػانوف العقوبػػا

عمػ ضػػرور تجريػػد القاضػ الجنػػائ

مػف سػػمطة التوسػ فػ تفسػػير الػنص القػػانون  ،وال ازمػ ،بانتيػػاد التفسػػير الضػيؽ لػػ ،،تػػةث ار
بمػػا سػػاد فػ

وروبػػا فػ القػػرف الثػػامف عشػػر مػػف فكػػر منػػاهض لإلسػػتبداد والتعسػػؼ الػ

كػػاف سػػائدا قبػػؿ الثػػور الفرنسػػية ،فيظيػػر القاضػ عنػػد منتسػػكيو بصػػور

بعبػػا ار الػػنص التشػريع

ويجػػرد مػػف

لسػػاف نػػاطؽ

سػػمطة لتفسػػير القػػانوف ألنػػ ،بمشػػرع عم ػ حػػد

عبػػار بيكاريػػا  ،لكػػف تػػداوؿ ه ػ ق القاعػػد لػػـ يحػػؿ دوف اسػػتم اررية النقػػاش والجػػدؿ حػػوؿ

حػػدود سػػمطة القاض ػ ف ػ تطبيػػؽ الػػنص الجنػػائ  ،ألف التقييػػد المفػػرط لي ػ ق السػػمطة ،قػػد
يسفر عف إفال

الجنا مف العقا  ،بحجة عدـ إمكانية تكييؼ الوقائ عم ضو حرفية

الػػنص الجنػػائ  ،وف ػ المقابػػؿ السػػماح لمقاض ػ بالتوس ػ ف ػ تفسػػير الػػنص الجنػػائ قػػد
ي د إل إدانػة شػخاص مػف جػؿ فعػاؿ لػـ يقصػد المشػرع تجريميػا ،وتفاديػا لموقػوع فػ
حد االحتماليف ،بق النقاش حوؿ مسةلة سػمطة القاضػ الج ازئػ فػ تفسػير الػنص ا

همية مستمر ،إال ف ه ا النقاش يبمغ روت ،فػ عيػد تػدهور نوعيػة النصػوص الجنائيػة

بسب

تشػتتيا وصػياغتيا المعيبػة فتوكػؿ لمقاضػ الجنػائ ميمػة توضػي هػ ق النصػوص

و حيانا تركيبيا لمتمكف مف تكييؼ األوضاع الجنائية المعروضة عمي.،

فيتبػػيف لمتتبػ حركػػة التشػري والتقنػػيف الج ازئػ خصوصػػا ،ظيػػور بػوادر تحػػوؿ المنظومػػة

الجنائيػػة عػػف بنائيػػا التقميػػد  ،بتػػدخؿ لبنػػا
مقومػػا

ومفػػاهيـ جديػػد فػ هػ ا البنػػا  ،حيػ

تشػػيد

القػػانوف الجنػػائ حممػػة شرسػػة مػػف التيػػديـ واعػػاد البنػػا تػػةث ار بعالميػػة الجريمػػة

واتخا هػػا طابعػػا تقنيػػا عػػاب ار لمحػػدود الوطنيػػة ،بعػػد ف حمػػؿ المجتم ػ الػػدول عم ػ عاتقػػ،
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ميمػػة التنسػػيؽ وتوحيػػد الجيػػود لمحػػد م ػػف تفش ػ ااج ػراـ المػػنظـ ،باستصػػدار تشػػريعا

نمو جيػة ،كػدليؿ يحتػ م بيػػا فػ األنظمػة الداخميػة ،بمناسػػبة سػف هػ ق األخيػر لتشػريعا
اانفػػا الجنػػائ كآليػػة وطنيػػة لموا مػػة فحػػوم االتفاقيػػا
ميما لمقاعد الجنائية الوطنية ،وف ظؿ تعدد اتفاقيا

وتشع

الدوليػػة ،الت ػ

ضػػح

مصػػد ار

التجػريـ الػدول  ،وكثػر نصوصػيا

حكاميا مف جيػة ،وتعػارض حكاميػا وتناقضػيا مػف جيػة خػرم ،وجػد القاضػ

الجنػػائ نفسػػ ،فػ مػػةزؽ ضػػرور تطبيػػؽ الػػنص ،واال وقػ فػ فػػخ انكػػار العدالػػة فتبمػػور
هػ ا الوضػ وجسػػد فػ حالػػة اسػػتثنائية تجعػػؿ القاضػ

صػػانعا سػػمبيا لمقاعػػد الجنائيػػة

ومنش ػػئا لي ػػا ،وه ػػو م ػػا يتع ػػارض مػ ػ مب ػػد ش ػػرعية التجػػريـ ،ليخم ػػؽ هػ ػ ا الوضػ ػ اع ػػتالال
ف السياسة الجنائية.

الفرع الثاني :التفوق المستمد من مراقبة النص الجنائي

لقػػد ظػػؿ ارسػػخا من ػ قػػروف ف القاض ػ يطبػػؽ الػػنص القػػانون دوف إمكانيػػة مراقبتػػ،
استنادا عم مبد الفصؿ بيف السمطا

العقوبا

بؿ كثر مف لؾ جرمػ

المػاد  116مػف قػانوف

تدخؿ القضا ف الوظيفػة التشػريعية ووصػفت ،بالخيانػة .إال ف ليػة الػدف بعػدـ

الدستورية الت الت استحدثيا الم سػس الدسػتور فػ المػاد  188مػف الدسػتور بموجػ

التعػ ػػديؿ الدسػ ػػتور لسػ ػػنة  2016والت ػ ػ حػ ػػدد القػ ػػانوف العضػ ػػو  16/18الم ػ ػ رف ف ػ ػ :
 2018/09/02ش ػػروط وكيفي ػػا

تطبيقي ػػا ،تخ ػػوؿ لمقاضػ ػ نوع ػػا م ػػف الرقاب ػػة الالحق ػػة

عمػ ػ ال ػػنص الق ػػانون  .ل ػػؾ ف الق ػػانوف م ػػن ل ػػ ،س ػػمطة تق ػػدير م ػػدم جدي ػػة ال ػػدف بع ػػد
الدستورية المقدـ مف قبؿ طراؼ الدعوم ،فيو ال

يسير عمػ ضػماف افػراغ هػ ا الػدف

ف قالب ،الصحي  .فالدف بعدـ الدستورية يفػت افاقػا جديػد امػاـ سػمطة القاضػ الج ازئػ

التقديرية مف خالؿ اعطائ ،دو ار فعاال ف معالجة مدم دستورية القانوف الواج
عم ػ ػ الن ػ ػزاع ،فضػ ػػال عػ ػػف الػ ػػدور ال ػ ػ

التطبيػؽ

يمعبػ ػػ ،ف ػ ػ توجيػ ػػ ،الخصػ ػػومة الجزائيػ ػػة الوجيػ ػػة

الصػػحيحة وفقػػا لمػػا يمميػػ ،عميػػ ،القػػانوف .فتقػػدير مػػدم جديػػة الػػدف يقتض ػ مػػف القاض ػ

م ػػف الناحي ػػة الموض ػػوعية مالحظ ػػة م ػػدم احتػ ػراـ الحك ػػـ التشػ ػريع مح ػػؿ ال ػػدف لمحق ػػوؽ

والحريػػا

المكفولػػة دسػػتوريا ،فيصػػب القاضػ بصػػفة غيػػر مباشػػر مراقبػػا لمػػنص الجنػػائ
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د /كريمة عال

وحاميػػا لمحقػػوؽ والحريػػا

مػػف خطػػر النصػػوص القانونيػػة المعيبػػة وهػػو مػػا يتعػػارض م ػ

يسػػمـ بسػػمو الػػنص القػػانون عمػ مركػػز

المفيػػوـ المتػػداوؿ لمبػػد الشػػرعية الجنائيػػة ،الػ

القاض بشكؿ يحظر عم ه ا األخير بةف يتدخؿ بشكؿ و بآخر ابدا ري ،حول.،
الخاتمة

ليا

لقد با

مف الضرور القياـ بق ار جديد لمبد الشرعية الجنائيػة عمػ ضػو تطػور

التشري الجنائ الت

التجػريـ والعقػػا

صبح

مف الناحية العضوية ال تقتصر عمػ تركيػز سػمطة

فػ يػػد مشػػرع واحػػد ومػػف الناحيػػة الموضػػوعية ال ت ارعػ متطمبػػا

والوضوح ف نصوص التجػريـ والعقػا

وال تمتػزـ بمقتضػيا

لرس ػػـ سياس ػػة جنائي ػػة ت ػػنظـ هػ ػ ق المعطي ػػا
انليا

مبػد

الدقػػة

الضػرور والعقالنيػة

الجدي ػػد وتةخػ ػ ها فػ ػ الحس ػػباف عن ػػد وضػ ػ

التشريعية الت تحفظ حقوؽ األفراد وتضمف جؽ الدولة ف العقا .
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