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 حق الدولة وظيوره يعتبر أمرا ضروريا لتنظيم عالقات األفراد داخل المجتمع حيث شوءنيعد 

تكفل ىذا الكيان بميمة المحافظة عمى السمم واألمن االجتماعيين، فأوكمت بذلك لمدولة سمطة 

توقيع العقاب األمر الذي أدى إلى إنياء فكرة االنتقام الفردي والجماعي 

الذي كان سائدا وسط المجتمعات البدائية، إال أن الدولة خالل ممارستيا لسمطة 

العقاب ليست مطمقة العنان، بل إنيا مقيدة بمبدأ جوىري ىو مبدأ الشرعية والذي يقضي بأنو 

ال جريمة وال جزاء إال بموجب نص صادر قبل ارتكاب الفعل وعمى إثر ذلك قامت مختمف 

التشريعات الجنائية بتحديد نطق األفعال إال أن بعضيا وبالرغم من كونيا مجرمة قانونا 

وبحسب األصل إال أنيا تعتبر مباحة وىذا لتقدير المشرع بأن ىذه األفعال المتركبة ال ترقى 

لتحقيق الضرر أو الخطر الذي وضع من أجل النص التجريمي فتنتفي بذلك الصفة غير 

المشروعة عنيا وىذا المفيوم ىو ما يطمق عميو تسمية أسباب اإلباحة التي ينتفي في ظميا 

 .الركن الشرعي لمجريمة

والذي يكتسي أىمية بالغة " الدفاع الشرعي"ومن ضمن أسباب اإلباحة نجد ما يسمى 

نظرا لتطابقو مع طبيعة الغريزة البشرية التي تسعى لمبقاء في مواجية الخطر الذي قد 

يستيدفيا ومن أجل ذلك كان ال بد من تمكين كل فرد بحق الدفاع نفسو التي تكون ميددة 

. في حالة وقوع اعتداء غير مشروع وحقيقي حال عميو

 

 



 
 

 :ومنو نطرح اإلشكالية التــــــــــــــــــــــالية

 كيف تعامل المشرع الجزائري مع مسألة الدفاع الشرعي كسبب من أسباب اإلباحة؟

وتكمن أىمية الموضوع في كونو مسألة أثارت الجدل بين جميور الفقياء والمختصين 
 .في مجال القانون، كما أنو موضوع حيوي يستحق البحث والدراسة

ولقد وقع اختيارنا ليذا الموضوع بناءا عمى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية تمثمت في 
كون أن الموضوع يندرج ضمن تخصصنا فكانت ىناك رغبة شخصية في دراستو والبحث 
 .والتعمق فيو بشكل مفصل، باإلضافة إلى إثراء المكتبة الجزائرية بمراجع في ىذا المجال

ولقد اعتمدنا خالل ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي والمنيج التحميمي المذان يعتبران 
األنسب لمثل ىذه الدراسات ، حيث قمنا بإعطاء وصف كامل وشامل لمدفاع الشرعي وكل 
 .ما يحيط بو من مفاىيم، باإلضافة إلى استعمال المنيج التحميمي في تحميل المواد القانونية

كما اعتمدنا عمى الخطة الثنائية في تقسيم بحثنا ىذا، حيث أوردنا في الفصل األول 
مـــــــــــــــــاىية الدفاع الشرعي، بينما خصصنا الفصل الثاني إلثبات الدفاع الشرعي واألثار 

 .المترتبة عنو

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 

 



 
 

 مــــــــــــاىية الدفاع الشرعي: المبحث األول

أجاز المشرع استعمال حق الدفاع لذود عن النفس والمال، وىو بيذا المعنى، ليس 

من قبيل أداء الواجب بالرغم من ما قد يقال بأن الدفاع ىو تقاعس السمطات العامة في 

ظروف بعينيا عن القيام بواجبيا القانوني في الدفاع عن األفراد وما يممكون، أما أداء 

الواجب والذي ىو أمر القانون فيشير إلى نقيض الحق، فالواجب إلزام وتكميف بميمة قانونية 

ينبغي القيام بيا، ومع ىذا ولتحقيق حسن الموائمة بين مفردات ىذا الباب ارتأينا إدراج كل 

من الدفاع الشرعي كحق وسبب إباحة يتمتع بالتميز والتفرد مع أداء الواجب الذي يمثل تنفيذ 

أمر القانون والذي يدخل ىو األخر ضمن عموم أسباب اإلباحة، وسنتعرض من خالل ىذا 

ثم أساس ومصادر الدفاع الشرعي  (المطمب األول)المبحث إلى مفيوم الدفاع الشرعي 

 .(المطمب الثاني) 

 

 

 

 

 



 
 

 مفيوم الدفاع الشرعي : المطمب األول

حق الدفاع ىو حق مطمق يستفيد منو كل من ساىم في رد االعتداء سواء بصفة 

فاعل أو شريك في جريمة وىو سبب من أسباب اإلباحة، حيث ال يبيح فقط جرائم القتل 

نما أية جريمة الزمة لدرء االعتداء وال يؤيد ىذا . والضرب وا 

ولتعريف الدفاع الشرعي ىناك عدة تعريفات من عدة جوانب في القو اإلسالمي وفي 

 .مختمف التشريعات الدولية من بينيا القانون الجزائري

الدفاع الشرعي في الفقو اإلسالمي :الفرع األول

 لقد جاء الفكر اإلسالمي بتعاليمو السمحة، ومبادئو القويمة ومقاصده الكريمة ليحفظ 

. لمناس دينيم ويصون ليم حقوقيم، ويرشدىم إل ما ينفيم في دينيم ودنياىم

ولقد تضمنت تشريعات ىذا الدين وجوب المحافظة عمى الضروريات الخمس التي 

جاءت الشرائع السماوية السابقة بالمحافظة عمييا، وىي حفظ النفس والدين والعرض والعقل 

والمال واعتبرت االعتداء عمى أي منيا تياونا بمقومات البشرية وعوامل استمرارىا وبقاؤىا 

وجريمة تستحق العقاب في الدنيا واآلخرة، وذلك ليتآزر عمى المحافظة عمى تمك الضروريات 

 1.وصيانتيا وازع الدين ووازع السمطان
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ولما كان قد فطروا عمى حب الشيوات، وىذا قد ينتج عنو االعتداء عمى تمك 

شرع اهلل سبحانو وتعالى العقوبات وفرض عمى األمة أن تقيم تمك – الضرورات الخمس 

العقوبات عمميا متى استوفت شروطيا، ألن في إقامتيا تحقيقا لمعدل، وحماية لمفضيمة، 

وصيانة لممجتمع وتطييرا لو من أضرار المنكرات ومظاىر االنحراف واإلخالل بالواجبات 

ليبقى المجتمع عمى المنيج السوي، وأسند والية تنفيذ تمك العقوبات الزاجرة لمرتكبي الجرائم 

إلى السمطات المختصة،حسما لمفوضى وسدا لألبواب النزاع واالنتقام، ولم يترك ألحد أن 

يأخذ حقو بيده ويقتص لنفسو، ولكن يجد المرء نفسو أمام خطر ال يمكنو معو المجوء إلى 

السمطات المختصة لحماية نفسو أو تدارك ذلك الخطر، فيضطر إلى الدفاع عن نفسو 

 1.وعرضو ومالو، وىذا قد يترتب عميو قتل مصدر الخطر أو جرحو

وقد يكون الدفاع من قبل المحتسب في حالة الدفاع عن حق المجتمع، ويكون دفاعو 

حينئذ مشروعا، ألنو يستند إلى اإلذن من الشارع الحكيم، ويسمى المباشر ليذا الحق 

محتسبا، فالشارع الحكيم جعل لألمة، أفرادا وجماعات حق الدفاع عن تمك الضرورات 

الخمس ضمن ضوابط شرعية في استخدام ىذا الحق، بحيث يتحقق حفظ الفرد والجماعة 

جون اعتداء عمى حرية األفراد المنضبطة بقواعد الشرع، فميس لممدافع مجاوزة الحد عمى 

فإذا تجاوز صاحب الحق سمطتو في استعمال حقو، أو .نحو يترتب عميو اإلضرار باآلخرين
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اتخذه وسيمة لإلضرار باآلخرين تحت ستار الدفاع عن النفس أو العرض أو المال فقد 

. استحق العقاب عمى إساءتو استعمال حقو

الدفاع :" الدفاع الشرعي بقولو– رحمة اهلل عميو – ولقد عرف الشيخ عبد القادر عودة 

واجب اإلنسان في حماية نفسو أو نفس غيره، وحقو في : الشرعي الخاص في الشريعة ىو

حماية مالو أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة الالزمة لدفع ىذا االعتداء 

، وىو يختمف عن الدفاع "بدفع الصائل"ويسمى الدفاع الشرعي الخاص في الفقو اإلسالمي "

 1.الشرعي العام، الذي يصطمح عمى تسميتو باألمر بالمعروف والنيي عن المنكر

ىو الحق باستعمال القوة الالزمة :" في حين عبر عنو األستاذ عبد اهلل سميمان بالقول

الذي يقرره القانون لمصمحة المدافع لرد االعتداء الحال عميو أو عمى مالو أو عمى نفس 

 2.الغير أو مالو

من السنة حديث عمران بن حصين أن رجال عض يد رجل فنزع يده من فمو فوقعت 

يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل :" ثنياتو فاختصموا إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال

، وكما يشمل الدفاع الشرعي عن النفس شمل كذلك الدفاع عن الغير حيث يقل "ال دية لو

صمى اهلل عميو وسمم من أدل عنده مؤمن فمم ينصره وىو يقدر عمى أن ينصره أذلو اهلل عز 

:  وجل عمى رؤوس الخالئق يوم القيامة ويشترط لدفع الصائل أن يكون
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 ثمة اعتداء  .1

 أن يكون االعتداء حاال  .2

 أن يقدم المعتدى عميو بّينة تثبت وقوع االعتداء عميو  .3

 1أن يرد االعتداء بقوة الالزمة لرده .4

 القانون الدولي  فيالدفاع الشرعي: الفرع الثاني

تعبر حالة الدفاع الشرعي عن حق اإلنسان في حماية نفسو أو نفس غيره أو حماية 

. مالو أو مال غيره من كل اعتداء غير مشروع

ويقصد بالدفاع الشرعي استعمال القوة الالزمة لمواجية خطر اعتداء حال غير محق 

وال مثار بضرر يصيب حقا يحميو القانون إذا لم يكن باستطاعة المعتدى عميو التخمص من 

ىذا االعتداء أو الخطر إال بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر، ولقد اعتبر الدفاع الشرعي 

ن طرأ عمى أساسو التغيير و التطور عبر التاريخ، ففي  سببا من أسباب التبرير منذ القدم وا 

القانون الروماني اعتبره شيشرون خطيب روما الشيير قبل الميالد من مبادئ القانون 

الطبيعي الذي مصدره الطبيعة وما يكشفو العقل من روح المساواة والعدالة الكامنة في النفس 

وقد تأثر شيشرون بالفمسفة اليونانية التي كانت سائدة في روما في ذلك العصر، فالدفاع 

                                                           

.91، ص 2010،الرياض، 49يونس عبد الباقي، الدفاع الشرعي في الشريعة اإلسالمية، مجمة البيان ، العدد،  1 



 
 

" الشرعي يسقط أي مسئولية باعتباره حقا غريزيا يمارسو اإلنسان، كما أشار الفقيو الروماني 

. 1واعتبره مانع من موانع المسئولية الجزائية والمسئولية المدنية" كــــــاليوس

وفي القانون الفرنسي القديم وتحت تأثير األفكار الكنيسة فقد الدفاع الشرعي صفتو 

كحق وأصبح مجرد ضرورة دفعت بالمعتدى عميو إلى استعمال العنف ضد المعتدي مما 

يبيح التغاضي عن عقابيا ويجيز التسامح فييا، فكان مرتكب فعل القتل في حالة الدفاع 

الشرعي يطمب من الممك العفو تماما كمذنب يحتاج إلى عفو وكان الممك ممزما بمنح العفو 

في جميع الحاالت التي يرتكب فييا فعل الدفاع عن النفس ، واعتبره القانون الفرنسي مانعا 

من موانع العقاب يستفاد منو عقب الحصول عل خطاب الغفران ومع فجر الثورة الفرنسية 

 1971.2أضحى سببا لإلباحة بالقانون الصادر في 

رخصة يخوليا القانون لمن :"في حين عرف المشرع الجزائري الدفاع الشرعي بأنو

يتعرض لالعتداء لتوافر فيو شروط معينة باستعمال القوة لرد االعتداء عنو قبل وقوعو أو 

". الحيمولة دون استمراره
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والدفاع بيذا المعنى ىو أحد أسباب اإلباحة والذي يقتضي أن كل شخص يتعرض 

لعدوان عمى نفسو أو مالو أو عمى نفس و مال الغير أن يدفع ىذا العدوان ولو عن طريق 

ن كانت ىذه الجريمة ىي الوسيمة الوحيدة والمالئمة لدرء ىذا العدوان . ارتكاب جريمة وا 

فالدفاع الشرعي حق مطمق يستفيد منو كل من ساىم في رد االعتداء سواء بصفة 

فاعل أو شريك في الجريمة، وىو سبب عام من أسباب اإلباحة، حيث ال يبيع فقط جرائم 

نما أية جريمة الزمة لدرء االعتداء ويؤيد ىذا النظر أن المشرع الجزائري أو  القتل والضرب وا 

رد أحكام الدفاع الشرعي في الجزء األول الخاص بالمبادئ العامة التي تنطبق عمى كافة 

الجرائم ىذا لرد االعتداء وبناءا عمى ذلك يجوز لممعتدى عميو أن يرد االعتداء بإتالف 

السالح ، كما يجوز لمن يعتدي عمى عرضيا أن تخرج إلى الطريق متجردة من المالبس 

 1.دون ـأن يكون ذلك جريمة الفعل الفاضح العمني

ومن خالل ىذا التعريف يتبين لنا أن الدفاع الشرعي مشرع بناء عمى نص قانوني 

يكون بيدف حماية مصمحة يحمييا القانون وىو حق مقرر عمى ما يممكو المدافع وممك غيره 

سواء تعمق األمر بالنفس أغو المال أو العرض، كما أنو موقف يفرضو المنطق العقمي 

 واالجتماعي، إذ أن ىذا المنطق ال يقبل وال يرضى أن يتحمل اإلنسان اعتداء أحد عميو 

ليذىب فيما بعد إلى السمطة العامة يشكو أمره إلييا ويفترض أن يرد المعتدى عميو بنفسو أو 
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بمساعدة غيره عمى العدوان ويوقفو، حتى لو تطمب ذلك إيذاء المعتدي أو جرحو أو قد يصل 

 إلى قتمو، حيث أن المعتدي باعتدائو يثير رد فعل المعتدى عميو ، فيو البادئ بالعدوان

.  وعميو أن يتحمل عواقب تصرفاتو

والدفاع الشرعي ال يعد عقوبة و وال جزاءا يوقعو المدافع ضد المعتدى عميو وال انتقاما 

نما ىو إجراء وقائي يسمح بو القانون لألفراد لتمكينيم من درء الخطر المحدق بيم أو  منو، وا 

منع وقوع الجريمة واستمرارىا، بشرط عدم استطاعتيم طمب تدخل السمطات العامة في الوقت 

. المناسب

وتعرض المشرع الجزائري إلى الدفاع الشرعي من خالل قانون العقوبات حيث جاء 

ال جريمة إذا كان الفعل قد دفعت إليو الضرورة الحالة :" بقوليا12 الفقرة 39في أحكام المادة 

لمدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن المال أو عن ممموك لشخص أو لمغير 

 2.بشرط أن يكون الدفاع مناسبا مع جسامة االعتداء
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الطبيعة القانونية لمدفاع الشرعي  : الفرع الثالث

        يعتبر الدفاع الشرعي حقا عاما يقرره القانون في مواجية الكافة ويمتزم الناس 

باحترامو وأن المشرع أجاز استعمالو لرد االعتداء الذي ييدد النفس والمال ولم يشرع لالنتقام 

. أو لمعاقبة المعتدي

وقد اختمف الفقو في طبيعة الدفاع الشرعي ، فالبعض عد الدفاع الشرعي في القانون 

الجنائي الدولي ىو ذاتو في القانون الجنائي الداخمي، أي أنو طبيعة الدفاع الشرعي واحدة 

في كل من القانون الداخمي والقانون الجنائي الدولي، إذ يعد استثناءا من النظام العام وأن 

 1.الشخص الذي يمارسو إنما يمارس حقا

ولقد اختمف الفقو وفقياء اإلسالم في تحديد طبيعة الدفاع الشرعي وتكييفو، فمن قائل 

. بأنو حق، إلى من قائل بأنو واجب إلى من قال بأنو مجرد رخصة

والسائد لدى لجميور أنو حق، ولكنو ليس حقا يقابمو التزام في ذمة شخص معين، بل 

ىو حق عام مقرر قبل الكافة، فال يجوز ألي منيم أن يحول دون استعمالو، ومن الفقياء 

من يعتبر الدفاع الشرعي واجبا، إال أنو ليس واجبا قانونيا فرضو المشرع ورتب عمى اإلخالل 

نما ىو واجب اجتماعي، ومن الفقياء من ينكر الوصفين، فال يعتبر الدفاع  بو جزاءا، وا 
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الشرعي حقا ألنو ال يقابمو التزام في ذمة شخص معين، وال يعتبره واجبا ألنو ال جزاء عمى 

نما مجرد رخصة  1.عدم القيام بو، وا 

والراجح أن الدفاع الشرعي ليس لو حكم واحد فيو في أغمب أحوالو حق، لكنو يكون 

. رخصة في بعض األحيان وواجبا في أحيان أخرى

أما العمماء المسممين اتفقوا عمى أن الدفاع الشرعي ليس حقا من حقوق األفراد يأتونو 

نما ىو واجب مفروض عمى األفراد ليس ليم التخمي عن  إن شاءوا ويتركونو إذا شاءوا، وا 

. أدائو متى توفرت شروطو

ومن الفقياء من يعتبر الدفاع الشرعي تفويضا قانونيا باستعمال سمطة الضبطية 

اإلدارية في منع الجرائم، أي منع االعتداء عمى الحقوق التي يحمييا قانون العقوبات 

 2.فالبوليس ىو مكمف أصال بمنع الجرائم، ويمارس الفرد سمطتو بتفويض من المشرع

ونرى أن أساس الدفاع المشروع ىو أنو حق عام ممنوح بمقتضى القوانين واألنظمة 

لمكافة في مواجية الكافة متى توافرت شروطو، فمكل من يتعرض أو رأى غيره يتعرض 

لخطر حال أو محدق وال يمكن تفادي ىذا الخطر إال بارتكاب جريمة، فمو أن يفعل ذلك دون 
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أية مسئولية تترتب عمى ىذا الفعل بل أن إعاقة استعمال المدافع لحقو ولو كانت تمك 

 .المقاومة من جانب المتعرض، تعد فعال غير مشروع ويجوز أن يشكل جريمة

 أساس الدفاع الشرعي : المطمب الثاني

تضاربت مختمف أراء الفقياء في مسألة األساس الذي يقوم عميو الدفاع الشرعي، كما 

 أنو اختمف عن العديد من 

 أساس الدفاع الشرعي وتمييزه عن األوضاع المشابية لو : الفرع األول

الدفاع الشرعي حق طبيعي يمارسو اإلنسان منذ األزل البعيد عبر العصور التاريخية 

إلى يومنا ىذا وأقرتو الشرائع القديمة، عمى أساس أن حق إنسان المعتدى عميو في الحياة 

 1.أولى من حق المعتدي اإلثم في حياتو وقد أخذت الشريعة اإلسالمية بحق الدفاع الشرعي 

ولقد اختمفت اآلراء الفقيية الجنائية في أساس الدفاع الشرعي، فمن الفقياء من يرده 

ن كانت تصمح في حالة الدفاع عن حياة  إلى فكرة الحقوق الطبيعية، ولكن ىذه الفكرة وا 

الشخص وشرفو ومالو فإنيا ال تصمح لتفسير الدفاع عن حقوق الغير، وىناك من الفقياء من 

يرى أن الدفاع الشرعي ليس فقط حقا ولكنو واجب في نفس الوقت، وال يقصد بالواجب 
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 عمى عدم الوفاء بو، بل يقصد بو الواجب االجتماعي 1القانوني الذي يرتب جزاءا قانونيا

الذي يفرضو الحرص عمى صيانة الحقوق ذات األىمية االجتماعية، فالمعتدى عميو عند رده 

االعتداء ال يدافع فقط من أجل الحق المعتدى عميو ولكنو يسيم أيضا في الدفاع عن 

، وبعض الفقياء قالوا أن أساس الدفاع الشرعي ىو العدالة "اىرنج"المجتمع وىذا ما قالو 

" المطمقة، فاالعتداء شر ومن العدل أن يقابل الشر بمثمو، وقد عبر الفيمسوف األلماني

أن االعتداء نفي لمحق والدفاع ليذا النفي، إذن الدفاع إثبات : " عن ىذه الفكرة بقولو" ىيجل

 2".الحق

، ففعل 3وينادي بعض الفقياء بأن أساس الدفاع المشروع ىو فكرة اإلكراه المعنوي

االعتداء يخمق في ذىن المعتدى عميو شعورا بالخطر يفقده إرادتو واختياره فيتحرك مكرىا 

نحو الجريمة دفاعا عن نفسو بحكم غريزة البقاء، لكن ىذا الرأي غير سميم ألنو ليس صحيحا 

أن المعتدى عميو يجرد من إرادتو واختياره من فعل االعتداء، عالوة عمى أن اإلكراه المعنوي 

يمحو المسئولية عن الجاني مع بقاء الصفة غير المشروعة لما قام بو، أما الدفاع الشرعي 
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. 31، ص2012بمقايد، تممسان، 
يقصد باإلكراه المعنوي ضغط أو تيديد يوجو إلى شخص يخمف قيو حالة نفسية من الخوف والفزع فيقدم عمى ارتكاب 3

. جريمتو ليدفع عن نفسو خطر ىذا الضغط أو التيديد



 
 

فإنو يرفع عن الفعل صفة التجريم نيائيا، وعالوة عمى ذلك فإن فكرة اإلكراه المعنوي ال 

 1.تصمح لتفسير الدفاع عن الغير

من خالل ما سبق نستنتج أن فكرة الدفاع الشرعي قائمة عمى مبدأ قبول الدفاع 

الشرعي كسبب لمتبرير الرتكاب جريمة، نظرا لمجدل الفقيي الذي تثيره والذي مازال قائما 

حول تحديد أساس الدفاع الشرعي ومما سبق يتبين لنا أنو ىناك اتجاىات ومدراس فقيية 

: حول ىذا األساس، والتي أسمفنا ذكرىا تتمخص فيما يمي

يرى أنصار ىذه النظرية إلى أن األفراد يتنازلون عن : فكرة نظرية العقد االجتماعي .1

جزء من حقوقيم لمدولة مقابل التزاميم بحمايتيا عندما يتم االعتداء عمييم أو عمى 

مصالحيم وحقوقيم، مثل ىدا المفيوم يعيبو انو ال يفسر لمادا يعطي حق الدفاع 

عندما يقع االعتداء عمى مال ونفس الغير وال يشكل أي تيديد شخصي ومباشر 

 .لممدافع

يرى أنصار ىده النظرية إلى أن أساس الدفاع الشرعي انو حق :فكرة الحق الطبيعي  .2

من حقوق الطبيعية التي منحتيا الطبيعة لإلنسان بمجرد والدتو، وىي بدلك تبيح لو 

استخدام القوة الضرورية لدفع أي اعتداء يتعرض لو، إال أن ما يعيب ىده النظرية ىو 

أنيا ال تفسر لنا األسباب الكامنة وراء منح اإلنسان بالدفاع عندما يكون االعتداء 
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واقعا عمى نفس الغير ومالو وال يشكل في نفس الوقت أية خطورة عمى مال وشخص 

 1.المدافع

يرى أنصار ىدا االتجاه أن أساس الدفاع الشرعي تكمن في أن : فكرة العدالة المطمقة .3

خالل ييدد المصالح والحقوق التي يحمييا القانون  الجريمة عبارة عن اعتداء وا 

وبالتالي البد من مواجية ىدا االعتداء باعتداء أخر يساويو من حيث الجسامة 

في ىذا االتجاه فسر الفقيو األلماني ىيجل . والخطورة أما لمنع وقوعو أو منع استمراره

ىذا األساس بان االعتداء ىو نقيض ليدا النقيض و بالتالي يكون الدفاع عبارة عن 

 .إثبات وجود الحق

يرى أنصار ىدا االتجاه أن االعتداء يخمق في دىن المعتدي :فكرة اإلكراه المعنوي  .4

األمر الذي يفقده حرية ,عميو حالة نفسية تولد لدية الشعور بالخطر الذي ييدده

االختيار ويجعل من إرادتو معيبة، وبالتالي فان تصرفاتو تكون نابعة من غريزة البقاء 

والحفاظ عمى الذات اإلنسانية والمال، ذلك فيو يقابل الجريمة األولى بجريمة ثانية 

مثل ىدا االتجاه تعرض لالنتقادات منيا أن اإلكراه المعنوي ال يمحو المسؤولية 

الجزائية دون المدنية مع بقاء التصرف ضمن نطاق الجريمة، بالمقابل الدفاع الشرعي 

يجعل من التصرف مباح، إضافة إلى أن فكرة اإلكراه المعنوي ال تصمح لتبرير الدفاع 

 2.عن نفس أو مال الغير
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يرى أنصار ىدا االتجاه أن أساس الدفاع الشرعي في أن : فكرة المصالح المتعارضة .5

ىناك مصالح لألفراد داخل المجتمع متعارضة، والبد من ترجيح أحداىما عمى 

األخرى وذلك انطالقا من المصمحة التي يجب رعايتيا أكثر من غيرىا يعتبر تحقيقا 

 1.لممصمحة العامة

 تمييز الدفاع الشرعي عن األوضاع المشابية لو: الفرع الثاني

 التدخموالمعاممةرةىناكبعضاألوضاعالتيتشبيحااللدفاعالشرعيكالضرو

 .بالمثممذاينبغيتمييزالدفاعالشرعيعنتمكاألوضاع

 تمييزالدفاعالشرعيعنحااللضرورة - أوال

الدفاعالشرعيفيالقانونالجنائيالداخميعنحااللضرورة؛لكونيمناألسبابالموضوعيةالتيتؤديإلىيميز

ثره فاليقتصرأرا،فيومنطبيعةموضوعيةيتصمبالفعمفيجعميمبرالمسؤولية الجزائيةانتفاء

يستفيدمنيجميعالمساىمينمعمستعممحقالدفاعالشرعيفيحينإنمافيالشخصالذييستعممحقالدفاعالشرعيو  

الجزائية، الشخصيةالتيتؤديإلىامتناعالمسؤوليةاألسبابحالةالضرورةتعدمن

 فالفعميبقىمجرمافاليستفادمنيإالالشخصالذيتوافرتميشروطمعينةمندونغيرىمنالمساىمين

وفيالقانونالجنائيالدوليتكونالدولةفيحالضرورةإذاكانتميددةبخطرجسيميمكنأنيعرضبقاءىالمخطرواليك

دتيادخمفينشوئو،ويفترضالدفاعالشرعيخطراعتداءيعدجريمةدوليةفيحينالتفترضحااللضرورةكإلراون

 2.اإلجراميةإنماتفترضيناشئاعنظروفالتنتسبإليياالصفةإجراميةونالخطرذاصفة
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ككمييمافيأساسواحدىوالمصمحةاألولىبالرعايةفإنييجبعدمالخمطبينيماألنالدفاوبالرغممناشتر

نكانغيرمشروع،وعميوأجسيمارااعالشرعييتمثمفيردعدوانغيرمشروعبينمافيحااللضرورةيجبأنيصدخط

وحكمالدفاعواضحفيوسببإباحةيعترفبيال،فإنالعدوانالالخطرىوالذييميزالدفاعالشرعيعنحالةالضرورة

قانونالجنائيالدولي،أماحالةالضرورةفيثورفيشأنياالخالفإذينكرجانبمنالفقيقيمتيافيإباحةالفعألوفيامتنا

 1.عمسؤوليةمرتكبة

 الدفاعالشرعيوالتدخل -:ثانياًا 

ىالداخميةأوالخارجية،بحيثينجمعنيالمساسباستريقصدبالتدخل،التدخممنقبمدولةفيشؤوندولةأخ

مواقالاللدولةالسياسي،فيعرفيبعضالفقياءبأنيضغطفعميتمارسيدولةأوعدةدولعمىدولةأخرىبقصدالتز

ضاتتعسفيةتؤتيياتجاىرعاياىاأورعاياغيرىامنالدواللمقيمينعلاابالقيامأواالمتناععنعمألوبالعدولعنافتر

 2.ىأرضيا،أولألقمياتالجنسيةأوالعرقيةأوالسياسيةالمقيمةعمىإقميميا

وقداستقراإلجماعالفقييعمىعدممشروعيةالتدخل،وعدىجريمةدوليةفيالقانونالجنائيالدوليإالإذا

كانالتدخمممصمحةاإلنسانيةيتحققفيحالةأنتنتيكدولةالحقوقاألساسيةلألشخاصالذينيقيمونعمىإقميمياس

واءكانوامنرعاياىاأممناألجانب،عنطريقأفعاالالضطياد،كالقتألوالمصادرةالعامة،إلىالحدالذييصمفي

 3.،فتعماللدوالألخرىعمىالتدخمإليقافيذااالضطيادير اإلنسانيالضمع ىاالضطيادتروي

 الدفاعالشرعيوالمعاممةبالمثل -:ثالثاًا 

 المعاممةبالمثمييالحقالذييقدرىالقانونممدولةالتيتعرضتالعتداءذيصفة
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القانون،أوعمىتعويضالضررالمترتبعمىالمخالفرامفيأنتردىباعتداءمماثمتستيدفبياإلجبارعمىاحتراميةإج

رفعمعنفيقاتراضياة،فإذاكانكممنالدفاعالشرعيوالمعاممةبالمثمتفترضاعتداءيخضعمقواعدالتجريم،وفياف

وعاألفعااللتيتخضعفيالظروفالعاديةلقواعدالتجريم،إالأنيمايختمفانفيأنانبميذااالعتداء،وىذاالفعميومن

رثمتفترضفعراأخذبالثأر،وتفترضانتياءاالعتداءفعاًلوتحققاإلضاانتقاميوىيأيضجراءلمعاممةبالمثإل

نما،مرارهوعاالعتداءأواستقالمماثالاليستيدفالحيمولةدونو  يستيدفردعالمعتديمنوا 

يأتيفيالمستقبممثميذااالعتداء،أماالدفاعالشرعيفيويفترضاعتداءحاالأيمميبدأبعدأوبدأولمينتيومنحيثأن

ج  1.وقائيراء اليدففيوا 

 الجانب اإلجرائي لمدفاع الشرعي : المبحث الثاني 

      يكتنف الدفاع الشرعي جانب إجرائي يتمثل في الشروط الواجب توافرىا لمقول بالدفاع 

الشرعي قد تكون ىذه الشروط متعمقة بفعل الدفاع كما قد تكون متعمقة بفعل العدوان 

ىناك دفاع شرعي ممتاز  (المطمب الثاني )وتختمف صور الدفاع الشرعي  (المطمب األول)

. وألي

 شروط الدفاع الشرعي : المطمب األول

الدفاع الشرعي مثل غيره من صور استعمال الحق يمارس في إطار محدود وضمن 

شروط بعينيا، ولعل من أىمية تمك الشروط أن قضاء المحكمة العميا يشدد عمى ذكرىا في 

لما كان من المستقر قضاء أن :" قرار الحكم، حيث قضي بما يتعمق بجرائم الجنح بأنو
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األحكام والقرارات الصادرة في مواد الجنح ال بد وأن تعمل تعميال كافيا حتى يتسنى لممجمس 

 39األعمى مراقبة صحة تطبيق القانون، يتعين عمى قضاة االستئناف عند تطبيقيم المادة 

. من قانون العقوبات أن يبينوا في قراراتيم توافر شروط حالة الدفاع الشرعي 

 الشروط المتطمبة في فعل العدوان : الفرع األول

لكي يمكن القول بوجود حق الدفاع الشرعي ال بد من وجود اعتداء فعمي قد وقع أو 

عمى وشك الوقوع أي بوجود خطر ، إذا توافر العدوان فميس ىناك من شك في إمكانية 

الدفاع ضده مادام لم ينتو بعد، أيا كانت جسامتو، شريطة أال يكون مثارا، بمعنى ال يكون 

 من قانون العقوبات عن 39لممدافع يد في وجوه، ولم يفصح المشرع الجزائري في المادة 

إذا كان افعل قد دفعت إليو الضرورة "شروط االعتداء أو خطره باستثناء شرط الحمول بقولو 

 1.الحالة لمدفاع الشرعي المشروع

وال يثير العدوان الفعمي ما يثيره الخطر الذي لم يتحول بعد غمى عدوان قائم إنما عمى 

 من قانون 40 و 39وشك ذلك، والذي يشترط فيو الحمول، ولم ترد لفظة خطر في المواد 

العقوبات الجزائري، وال نعتقد بأن الدفاع الشرعي في ىذا القانون يكون ضد االعتداء الفعمي 

دون خطره، ألن القول بذلك يناقض المبادئ التي يقوم عمييا الدفاع الشرعي، عدا أن المشرع 
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لم يقل باستبعاد الخطر، وال يصح تقويمو ما لم يرغب ىو في قولو، وتجاىل الخطر يعني 

 1.الرغبة في االنتقاص من مستوى الحماية الجنائية التي يكفميا الدفاع الشرعي

ولمخطر صور عديدة كالخطر المثار الذي ال يصح الدفاع ضده، والخطر الوىمي 

الذي يصح عنده الدفاع شرط أن يبني الدفاع عمى أسباب معقولة كالذي يرى شبحا في الميل 

ال يتبين بعد العمل بحق الدفاع أنو حارس ليمي، وىناك  ضانا أنو شخص يريد النيل منو وا 

الخطر المستقبمي الذي ال يصح الدفاع ضده، كالذي يتوعد غيره فيقوم األخير بقتمو خشية 

من أن ينال منو مستقبال ولو كان قد حدد لو ساعة االنتقام منين حيث بإمكان من يدعي 

 2.الدفاع الشرعي االستعانة بالسمطات العامة لتوفير الحماية الالزمة لو

وعالوة عمى ما تقدم يوجد الخطر المنتيي والذي ال يصح الدفاع عنده كذلك كأن يقع 

شخص في دائرة خطر صادر عن الغير ثم ينتيي الخطر ألي سبب كان، حيث ال يصح 

ال عد انتقاما ال دفاعا  3.الدفاع ضد الخطر الزائل أو االعتداء المنتيي، وا 

:  وىناك شرطين إذن ىما

:  أن يكون الدفاع الزما: أوال
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يشترط في فعل الدفاع أن يكون الزما لدرء الخطر، فإذا كان المدافع يستطيع 

التخمص من الخطر الذي ييدده عن طريق فعل ال يعد جريمة ال يستطيع االحتجاج بالدفاع 

الشرعي، ومثال ذلك إمساك المعتدي أو إلقاء القبض عميو، أو إلقاء شيء في طريقو يمنع 

وصولو إليو، أو انتزاع السالح الذي سيستخدمو أو االستعانة برجال الشرطة واالحتماء بيم 

في الوقت المناسب، فالدفاع وسيمة احتياطية ال يجوز المجوء إلييا إذا تعذر رد االعتداء 

بوسائل أخرى غيرىا، فال يجوز لمشخص أو لمغير أن يأخذ حقو من المعتدي بيده ، بل يجب 

أن يمجأ ىذا الشخص أو ىذا الغير إلى الجيات المختصة لتعيد لو حقو من المعتدي، إال إذا 

. تعذر ذلك، ىنا أجاز القانون الدفاع الشرعي وأصبح الدفاع الزما لمواجية المعتدي 

أن يتناسب فعل الدفاع مع جسامة الخطر : ثــــــــــــــــــــانيا

لقد أباح المشرع فعل الدفاع وقيده بشرط التناسب عالوة عمى شرط المزوم، فالدفاع 

مباح بالقدر الالزم لممحافظة عمى الحق أو لدرء الخطر، أما إذا تجاوز فعل الدفاع القدر 

الضروري لدرء الخطر أصبح غير ضروري، وال مبرر إباحتو، فإذا كان بوسع المعتدى عميو 

أن يدفع الخطر المحدق بو بالضرب فال يباح لو استعمال الجرح ألنو أشد جسامة من 

ذا كان المدافع بإمكانو درء الخطر بالجرح فاختار القتل فإنو يعتبر متجاوزا لفعل  الضرب، وا 

 1.الدفاع
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ويقوم التناسب عمى معيار أنو يكون متناسبا مع جسامة الخطر إذا انطوى عمى 

استخدام قدر من العنف ال يجاوز القدر الذي كان يستخدمو شخص معتاد أحاطت بو نفس 

الظروف التي أحاطت بالمدافع، فالمعيار في أصمو موضوعي قوامو الشخص المعتاد أي 

الشخص الذي يقدر األمور ويتصرف في مواجيتيا عمى النحو المألوف المتفق مع الخبرة 

اإلنسانية العامة ولمقاضي أن يعتبر نفسو ىذا الشخص فيضع نفسو موضع المدافع ويتساءل 

عما إذا كان يرد الخطر بالفعل الذي التجأ إليو المدافع أم أنو كان يمجأ إلى أفعال أقل 

جسامة، غير أن ىذا المعيار ليس موضوعيا بحتا، إذ أنو يجب األخذ بعين االعتبار 

الظروف التي أحاطت بالمدافع وجعمتو يتصرف عمى ىذا النحو وىذه الظروف متعددة وال 

 1.يمكن حصرىا

 الشروط المتطمبة في فعل الدفاع: الفرع الثاني

متى وجد الخطير الوشيك  والحال أو العدوان الفعمي ولم ينتو أيا منيما بعد، صح 

الرد عمى مصدر لخطر أو العدوان دون غيره، فمو أن أحدىم قد حّرش كمبو فياجم أخر فال 

يصح توجيو فعل الدفاع لصاحب الكمب بل إلى الكمب ذاتو، وينبغي أن يكون فعل الدفاع 

الزما لمتخمص من الخطر، بحيث ال يكون أمام المدافع غير اإلقدام عمى فعل الدفاع، فإن 

 2.كان لو االحتماء بالسمطة العامة ليس لو الدفاع، وىذا  ما يعبر عنو بشرط المزوم
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وال تيم طبيعة الوسيمة التي يرد بيا ما دامت مناسبة لرد العدوان، أو أنيا الوسيمة 

الوحيدة التي تتوافر لدى المدافع، والوسائل متعددة ومتنوعة، وال بد من تحقق شرط التناسب 

بين الخطر أو االعتداء وبين فعل الدفاع، والتناسب ال يقاس بمقياس رياضي، بل يدخل في 

تقدير توافره اعتبارات الظروف التي حاطت بالمدافع وما توافر لديو من وسائل الدفاع، أما 

إذا اختمت قاعدة التناسب سؤل المدافع باعتباره متجاوزا لحدود الدفاع الشرعي، وال بد من 

أخذ سمم األولويات في االعتبار فإن زال الخطر بقتل شخص واحد ال يصح قتل أكثر من 

ن كان الخطر قد زال بجرح المعتدي فال يصح قتمو،واألمر متروك لفطنة القضاء  ذلك، وا 

بشرط أن يكون الدفاع : " وتقديراتو، وعبر المشرع الجزائري عن شرط التناسب بالقول 

 1".متناسبا مع جسامة االعتداء

وال يصح من المعتدي أن يمارس حق الدفاع، فالقاعدة تقول ال دفاع ضد الدفاع  

غير أن االستثناء الوحيد عمى ىذه القاعدة يتمثل في الحالة التي يغالي عندىا المدافع في 

دفاعو كأن يكون الخطر أو العدوان قد زال واستمر المدافع في دفاعو، حيث يصح من كان 

في صورة لمعتدي أن يتحول إلى مدافع رغم أنو ىو السبب فيما حصل، وبغير ذلك سوف 

يستغل البعض حق الدفاع الشرعي لنيل من الغير ، مع أن الدفاع الشرعي وجد أصال لمنع 

 2.الخطر وصد االعتداء
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وعن مدى إمكانية اليروب عوض الدفاع الشرعي متى كان لك ممكنا، نقول بأن 

المشرع نفسو، لم يحسم ىذا األمر باعتباره من المسائل التي يترك شأنيا لألفراد لكونيا تتعمق 

بالكرامة اإلنسانية ، فاليروب أمام المعتدي إىانة إلنسانية اإلنسان، عالوة عمى ما فييا من 

تشجيع لألشرار عمى التمادي في النيل من غيرىم أو ابتزازىم، فاليروب جبن والمشرع ال 

يشجع عميو، غير أن من وقع عميو االعتداء إذا ما رأى في ىروبو ما يحقق بو مصالحو فمو 

ذلك، وليس ىناك ما يمنعو من اليروب من باب أولى أمام كل من القريب أو فاقد اإلرادة أو 

المرأة باعتبار أن اليروب ىنا يفسر عمى أنو ترفع عن رد عدوانيم احتراما ليم أو شفقة 

 1.عمييم ليس إال

وقدرة الشخص عمى رد العدوان ثم اختياره االنصراف، ال يمحق بو عار اليزيمة، ألن 

االنصراف غير اليرب، وقيل بأن اليرب يعد وسيمة لمدفاع متى ما كان األيسر لتجنب 

االعتداء، شريطة أن يقوم اليرب مقام لدفاع فإذا كان من المستحيل اليرب فال يقوم مقام 

لدفاع كأن يكون الدفاع عن نساء أو مال ال يمكن حممو واليروب بو، وقيل بأن اليروب ال 

 2.يمكن أن يساوي الدفاع، وىناك من ميز ين اليرب المشين واليرب غير المشين

: صور الدفاع الشرعي: المطمب الثاني

الدفاع الشرعي اآللي  :  الفرع األول
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المدافع في العادة ىو اإلنسان الذي يتولى ميمة الدفاع، وقد يحصل الدفاع بواسطة 

آلة أو قوة مسخرة كالكيرباء، حيث تقوم مقام اإلنسان في أداء الميمة، وتمك الوسائل مسخرة 

باإلرادة البشرية، والمشرع في العادة ال يصرح بشيء حول ىذا النوع من الدفاع تاركا األمر 

لحكم القواعد العامة،وحول األخيرة يمكن قول الكثير والتصور األولي لمموضوع أن تمك 

القواعد ال تقبل فكرة الدفاع اآللي من أساسيا، باعتبارىا تتعارض مع مفيوم حمول الخطر 

فاآللة تنصب والخطر مستقبمي لم يوجد يحتاج إلى شعور إنساني قائم؟ ثم أن اآللة أو 

الوسيمة قد تصيب البريء كما قد تنال من المعتدي، وفي تصور أخر يمكن القول بأن اآللة 

ىذه من صنع اإلنسان وىو المتحكم فييا، تعمل في داخل ممكو الذي ال يصح أن يدخمو أحد 

إال بإذن منو فإن من يقتحم ىذا الممك عميو تحمل نتائج تصرفاتو، كما إن ىناك حاالت 

تكون فييا اآللة تعيق وال تيمك، ويمكن لصاحب الممك أن يحذر من الدخول ويشير إلى ما 

سوف يمحق بالشخص عند تجاىمو لمتحذير، أو بأن تعمل اآللة وقت وقوع العدوان وال تعمل 

 1.فيما سواه، والمشرع نفسو لم يحدد شكال بعينو لمدفاع

ويرى البعض أن تعرض المنزل لسرقات متكررة لصاحبو أن يضع اآللة داخمو لكي 

يوقع بالجناة، وىناك من يفرق بين أن يكون الغرض من اآللة إيذاء اآلخرين فال تتوافر حالة 

. الدفاع، وبين أن يقصد سد الحاجة حيث ال مسئولية عمى المدافع
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وال نعتقد بأن عدم اإلباحة القتل العمد في الدفاع الشرعي عن المال إباحة لمدفاع 

الشرعي اآللي لما دون النفس، ذلك إن الوسائل اآللية قد تستخدم لمدفاع عن النفس مثمما قد 

 1. تستخدم لمدفاع عن المال، ولم يقل أحدا بأن ىذه الوسائل تستخدم لمدفاع عن األموال 

الدفاع الشرعي الممتاز : الفرع الثاني

يدخل ضمن حاالت الضرورة الحالة لدفاع : " ما يمي2 من قانون العقوبات40جاء في المادة 

: المشروع

القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء عل حياة الشخص أو سالمة  .1

جسمو أو لمنع تسمق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو األماكن المسكونة أو 

 .توابعيا أو كسر شيء منيا أثناء الميل

الفعل الذي يرتكب لمدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النيب  .2

 3.بالقوة

  ومن وجية نظر البعض أن النص السالف يجيز فعل الدفاع خارج القواعد العامة 

لمدفاع الشرعي، سيما ما يتعمق بإثبات وجود خطر داىم غير مشروع عمى النفس أو المال، 

وكذا ما يتعمق بشرطي التناسب والمزوم، ثم يظير نوعين من القرائن إحداىما قاطعة ال تقبل 

إثبات العكس، أي كل من تواجد في الظروف التي حددىا المشرع واستخدم حق الدفاع أبيح 
                                                           

.55، ص 2002ط، دار ىومة لمطباعة، الجزائر، . يوسف دالندة، قانون العقوبات الجزائري، د 1 
. من قانون العقوبات الجزائري40المادة  2 

.69، ص 2008أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، منشورات بيرتي، الجزائر،  3 



 
 

فعمو، وىو ال يقر بيذه القرينة بالنسبة لمنص المذكور خشية استغالل الوضع القانوني عندما 

يكون المدافع عمى عمم مسبق بفعل الغير الذي اعتاد عمى منزلو مع موافقتو عمى قدومو 

حتى صار في موقف المعتدي، حيث يغيب عنصر المفاجئة، وىو يميل إلى األخذ بالقرينة 

.  التي تقبل إثبات العكس1القانونية البسيطة

ذا كنا أمام القرينة القانونية البسيطة فيذا يعني عدم وجود مبرر ألن نسمي ما ورد  وا 

 من قانون العقوبات بحاالت الدفاع الممتازة أو المميزة، بسبب من أن كل 40في المادة 

حاالت الدفاع الشرعي تشكل قرينة بسيطة قابمة لإلثبات العكس ن وبالتالي فقد جرد ىذا 

الرأي مضمون النص المذكور بأنو ممتاز، فمما نقول المشرع ما لم يقمو، وليس من المعقول 

أال يكمف المشرع األشخاص بالتحقق من السموك البريء والسموك العدواني ما دام أن ىناك 

 2.مكنة في إنقاذ حسن النية

وقد يقال بأن المشرع ال يتساىل مع من يضع نفسو في موضع الريبة والشك، ولمرد 

عمى ىذا نقول بأن الظروف قد تقود اإلنسان إلى أن يتصرف في وقت ما عمى نحو معين، 

فالتمسك بالدفاع الشرعي دوم كمال شروطو يشكل ىدرا لو، أو بحثا في الخطر المعقول 

والالمعقول، والدخول في جدل الوقائع، حين يمجأ لمتفرقة بين حالة وجود حديقة في الدار أو 

 3.عدم وجودىا

                                                           

 1يقصد بالقرينة البسيطة 
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والذي لم يمتفت إليو الرأي السالف ما قالو المشرع في موضع أخر من قانون العقوبات 

يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من األعذار إذا ارتكبيا لدفع تسمق أو ثقب )

أسوار أو حيطان أو تحطيم أو تحطيم مداخل المنازل أو األماكن المسكونة أو ممحقاتيا إذا 

. (حدث ذلك أثناء النيار

ذا حدث ذلك أثناء الميل فتطبق أحكام الفقرة ألولى من المادة   ويبدو أن 02 فقرة 42وا 

المشرع قد قصد األعذار المخففة أّلنو األعذار المخففة ألنو حيث يريد األعذار لمعفية 

يصرح بذلك، وىنا يمكن القول بأن ما يحصل من دفاع أثناء الميل يعد بمثابة العذر المعفي 

بالمقارنة مع ما يحدث أثناء النيار واألخيرة وصفت بأنيا حمة دفاع شرعي غير مكتمل، وىو 

 1.دفاع عن األشياء ال عن األشخاص

 من قانون العقوبات من 40ولكن ما لذي منع المشرع في أن يجعل ما ورد في المادة 

قبيل األعذار المعفية وليس من قبيل الدفاع الشرعي، سيما إذا قيل بالقرينة القاطعة وعدم 

اشتراط المزوم والتناسب، الجواب عمى ذلك متروك لممشرع نفسو، ومع ىذا فنحن نعتقد بأن 

 من قانون العقوبات حالة غريبة ىي عبارة عن منطقة بين 40المشرع قد خمق في المادة 

منطقتين، يخيل لمناظر إلييا تارة بأنيا تنتمي ليذه يخيل إليو تارة أخرى بأنيا تنتمي لتمك 

ويمثل رأينا ىنا دعوة لممشرع إلعادة النظر في قراءة ىذا النص لتجديد الثقة بمضمونو أو 
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حجبيا ولو جزئيا، سيما وأن ىذا المضمون قد سحب النص باتجاىات مختمفة ما كان لو أن 

 1.يبمغيا

كل من ثبت  )ويميز القضاء الجزائري بين العذر المعفي وسبب اإلباحة، بقولو 

إجرامو يتعين عقابو ما لم يوجد نص صريح يعفيو من العقاب، ألن األعذار المعفية كما يدل 

عمييا اسميا ظروف تعفي من العقوبة شخصا ثبت قضائيا أنو أجرم فيي ال تمحو الجريمة 

وال تنفي مسئولية مقترفيا كاألفعال المبرة، أما األفعال المبررة أو ما يعبر عنو بعض الفقياء 

 من قانون 40 و 39بأسباب اإلباحة فإنيا تمحو الجريمة طبقا لمقتضيات المادتين 

 2.العقوبات، وبالتالي فإنيا ال تكون محل سؤال مستقل

 من قانون العقوبات اعتد بالباعث الشريف، 40ويرى القضاء أن المشرع في المادة 

فذىب إلى أن الدافع أو الباعث عمى الجريمة ال ينفي مسئولية مرتكبيا إال إذا نص القانون 

 من قانون العقوبات تنتفي مسئولية المدافع عندما 40صراحة عمى ذلك، فبموجب المادة 

يرتكب القتل أو الجرح أو الضرب لدفع اعتداء عمى حياة الشخص أو سالمة جسمو أو لمنع 

تسمق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو األماكن المسكونة أو توابعيا أو كسر شيء 

 3.منيا أثناء الميل ألن القانون يعتبر الفاعل في ىذه الصور في حالة دفاع شرعي
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ويبدو أن الحديث عن الباعث الشريف في إطار أسباب اإلباحة من األمور الغريبة، 

ذلك أن السبب المبيح ال يحتاج إلى باعث بالنظر الستقاللية الفمسفة التي تقوم عمييا أسباب 

اإلباحة والتي ليس من بين مقوماتيا الباعث الشريف، فيي ذات طبيعة موضوعية والباعث 

ن كان المشرع قد جاء بحاالت ممتازة لمدفاع، فإن منيجو ال يحتاج إلى  عنصر نفسي، وا 

. تبرير كيذا
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 التمسك بالدفاع الشرعي  حدود: المبحث األول

يعتبر الدفاع الشرعي دفاع موضوعي ألنو يتطمب تحقيقا إلثباتو وتحميال في تصوير 
ظروفو وتقدير األدلة المقدمة بصدده إما إثباتا أو نفيا، إذ يمزم أن يكون الدفع قد أثير عل 

وجو ثابت وأن يكون قد قدم قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الموضوع، وبالتالي ال يمكن 
أن يثار ألول مرة أمام محكمة القانون، حيث يتوجب عمى محكمة الموضوع أن تتعرض ليذا 

الدفع في أسباب حكميا إذا قدم المتيم دفعا صريحا بتوافر الدفاع الشرعي، أو إذا كانت 
الدعوى ترشح لمقول بتوافر حالة الدفاع ولو لم يقدم المتيم دفعا صريحا بيا، وال يشترط بأن 

 .يكون التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي اعتراف المدافع بالجريمة

وتجاوز  (المطمب األول )وسوف نتناول من خالل ىذا المبحث حدود الدفاع الشرعي 
 .(المطمب الثاني )الحدود الدفاع الشرعي 

حدود التمسك بالدفاع الشرعي  :المطمب األول

إن تمسك المتيم أو محاميو بالدفاع الشرعي صراحة مستعمال المفظ الصريح لو ال 
يشترط في الواقع أن يتمسك المتيم بالدفاع المشروع مستعمال اسمو القانوني، ولكن يكفي أن 
ينطق دفاعو عن نفسو بأية عبارة يفيم منيا قيام الدفاع يكفي أن يقول دفاعا عن نفسو أنو لم 

نما كان يرد اعتداء الجاني عميو، كما قد تكون الواقعة ترشح بذاتيا الدفاع  يكن معتديا وا 
المشروع بأن تدل الحادثة عمى توافره وعمى المحكمة التعرض بالبحث في ىذه الحالة، أما 

 .متى كأنو المتقدم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنو كان في حالة دفاع مشروع

 

 

 



 
 

موقف الفقو : الفرع األول

 : النظرية المدنية: أوال

يرى أصحاب ىذه النظرية أنو ال بد من إتباع نفس نظام اإلثبات في كل من الدعوى 
العمومية والدعوى المدنية فحسب ىذا االتجاه وتطبيقا لممبدأ العام في القانون المدني عمى 
من اعتدى، فالمدين الذي يدعي براءة ذمتو عميو إثبات ذلك فعبء اإلثبات في األصل يقع 
عمى المدعي الذي ليس من الضروري أن يكون ىو الذي رفع الدعوى فقد يدافع المدعي 
الذي ليس من الضروري أن يكون ىو الذي رفع الدعوى فقد يدافع المدعي عميو فيصبح 

 1.مدعيا في ىذا الدفع، وعميو عبء إثباتو إدعائو

فالنيابة العامة تثبت وقوع الجريمة لممتيم وعمى ىدا األخير إثبات انو كان في حالة 
دفاع شرعي من قبل، ويرى الكثير من فقياء القانون المدني أن ىذه القاعدة عامة وأنيا تحدد 

 من وجية نظرىم النظرية العامة لإلثبات التي ينبغي تطبيقيا عمى كل فروع القانون

 من قانون العقوبات الجزائري فعمى المتيم تقديم دليل لمسبب 40لقد نصت المادة 
المبيح وقد انتقد ىذا القياس بين القانون المدني والقانون الجنائي نظرا لذاتية القانون الجنائي، 

 .وخاصة نظرية اإلثبات في ىذا الفرع من القانون

فالدعوى الجزائية بما أنيا تتعرض مصالح ىامة وحيية لألشخاص والمجتمع فيي 
بذلك أكث خطورة من الدعوى المدنية التي تتعمق إال بمصالح المالية ولذلك فإن البحث عن 
الحقيقة أىم بكثير من القانون الجنائي عنو في القانون المدني وال يمكن إخضاعو لمحدود 

 2.التي يعرفيا القانون المدني

 :النظرية االستقاللية: ثـــــــــــــــــــــانيا
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تعترف النظرية االستقاللية باستقاللية القانون عن النظم القانونية األخرى، فقواعد 
األول خصوصية األدلة : القانون المدني يجب أال تسري في المسائل الجنائية وذلك لسببين

في المسائل الجنائية والثاني قرينة البراءة فنحن نعرف أن اكتشاف الحقيقة في المسائل 
الجنائية لو أىمية بالغة فال بد أن نضمن لسمطة االتيام من الوسائل ما تصل بمقتضاىا إلى 
ىذه الغاية فنظام اإلثبات في القانون الجنائي ذو طبيعة خاصة يختمف عن المسائل المدنية 
فالقياس ىنا يؤدي إلى نتائج خطيرة والتي من أىميا األخطاء القضائية، فالمدعي عميو في 

المسائل المدنية فيما يدعي بظرف استثنائي يؤكد بأنو العالقة القانونية بينو وبين الدائن 
انقطعت، وىو حينيا يدعي بالتخمص منو فيو يثبت وجود ىذه العالقة أساسا وليذا ال بد أن 

 1.يثبت انقطاعيا تطبيقا لممبدأ المدني

ولكن في المسائل الجنائية، المتيم حينيا يدعي أنو كان في حالة دفاع شرعي ال 
 .يعترف بوجود الجريمة أساسا حتى يثبت إباحتيا من جانبو

في المواد الجزائية خالفا لممواد المدنية قرينة البراءة ىي التي تنظم مشكل عمى 
اإلثبات، وعميو إذا ما وجيت تيمة لشخص ما ولم يقام دليل ضده، فال يطمب منو أن يقيم 
الدليل عمى براءتو من ىذه التيمة وعمى النيابة تقديم أدلة وجود الجريمة، وكذلك جمع كل 
عناصر اإلثبات التي ىي في صالح براءة المتيم، فمتى تمسك المتيم بسبب من أسباب 
اإلباحة فيو ليس مكمف مبدئيا بإثبات الشروط الالزمة لوجود الجريمة ومسئولية فاعميا، 

وبالتالي عدم وجود شيء من أسباب اإلباحة، ألن القول بأن التيمة ثابتة في حق المتيم، 
 2.إلى إثارة الدفع المتعمق بالدفاع المشروع والتمسك بو
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فالقاعدة ىي أن المتيم بريء حتى تثبت إدانتو وينتج عن ىذا المبدأ أن النيابة العامة 
أو المدعي بالحق المدني ال بد أن يثبت وجود الجريمة كما نص عمييا القانون فإذا لم تأت 

 .النيابة العامة بالدليل الكافي فال بد من تبرئة المتيم ألن الشك يفسر دائما لصالحو

ونالحظ أن النيابة العامة وىي تدافع عن مصمحة المجموع ال تأخذ موقفا معاديا 
لممتيم، ولكن تطالب دائما بتطبيق القانون، فقاضي التحقيق لو ىو األخر سمطة واسعة في 
البحث عن الحقيقة ودوره ال يقتصر عمى إثبات إدانة المتيم بل من واجبو كذلك البحث في 
كل الظروف التي تكون لصالح المتيم أو ضده و في مرحمة الحكم أيضا القاضي لو أن 

يأمر بمزيد من المعمومات كما لو أن يتمسك بأوجو الدفاع التي ىي مصمحة المتيم ولو يدفع 
 .بيا استنادا لقرينة البراءة

ويرى البعض أنو فيما يتعمق بعبء اإلثبات طرق الدفاع ينبغي التفرقة بين أمرين 
عبء اإلدعاء وعبء اإلثبات، ونعني بعبء اإلدعاء أن يقوم المتيم الذي يتوافر في حقو 
بسبب من أسباب اإلباحة أو مانع من موانع المسؤولية أو العقاب بالدفع بيذا السبب أو 

المانع لكن ال يقوم بإثباتو، أما عبء اإلثبات ىذه األسباب أو المانع فيقع عمى عاتق النيابة 
العامة، وذلك عمى أساس أن سمطة االتيام أكثر من الحقيقة في شأن ىذا الدفع كذلك فإن 
الدور االيجابي الذي يمعبو القضاة في الدعوى الجنائية وفقا لمبدأ حرية اإلثبات واالقتناع 
يفرض عمييم أن يحمو محل المتيم في استظيار وسائل الدفاع إن لم يقدر المتيم عمى 

 1.ذلك

 

 

موقف التشريع والقضاء  : الفرع الثاني
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 من قانون العقوبات الجزائري، نالحظ أن المشرع أعطى 40 بالرجوع إلى المادة 
المتيم من إثبات حالة الدفاع الشرعي بالنسبة لمحاالت الممتازة، وىذا يدل عمى أنو في غير 
الحاالت الممتازة يجب عمى المتيم الذي يتمسك بالدفاع الشرعي أن يقيم الدليل عمى توافر 

 1.شروطو

أما بالنسبة لمقضاء فقد استقرت المحكمة العميا عمى أن اإلثبات بالنسبة لمقواعد 
 من قانون العقوبات الجزائري الذي 39 من المادة 02العامة لدفاع المشروع الواردة في الفقرة 

 من 40يختمف عن اإلثبات في القواعد الخاصة لمدفاع الشرعي الواردة في أحكام المادة 
قانون العقوبات الجزائري، أو كما تسمى بالحاالت الممتازة لمدفاع المشروع، فبالنسبة لألولى 
استقرت المحكمة العميا عمى أن عبء إثبات األفعال المبررة ومنيا الدفاع المشروع يقع عمى 
عاتق المتيم، فمن يدعي أنو كان في حالة دفاع مشروع يقع عميو عبء إثباتو، وذلك أمام 

أي جية تمسك بو أماميا سواء جية التحقيق أو أمام جية الحكم فعميو أن يثبت توافر شروط 
 من نفس القانون أي بأن فعمو كان لدرء خطر 39 من المادة 02الدفاع المشروع طبقا لمفقرة 

حال وغير مشروع وأنو كان ضروريا والزما لمدفاع بانتفاء وجو المتابعة، أما إذا لم تقتنع 
فتقوم بإحالتو عمى المحكمة، ىذه األخيرة التي إذا اقتنعت بتوافر شروط الدفاع المشروع 

 2.قضت ببراءة المدافع و إن لم تقتنع بإدانتو

 

 من قانون العقوبات الجزائري السالف ذكره فإن 40أما بخصوص اإلثبات طبقا لممادة 
نما عميو أن  المحكمة العميا في تفسيرىا لنص ىذه المادة اعتبرتيا تقر قرين الدفاع المشروع وا 

 . من نفس القانون40يثبت إحدى الحاالت الواردة في المادة 
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فالمشرع الجزائري أقر أن قرينة البراءة تعتبر قاطعة من حيث أنو ال يكمف المدافع 
بإثبات شروط الدفاع الشرعي، ولكنيا تعتبر بسيطة من حيث أنو يمكن لجية االتيام تقديم 

 .الدليل عمى عدم توافر الحاالت الممتازة كعدم توافر ظرف الميل أو انعدام التسمق

في ىذه الحالة يقع عبء اإلثبات عمى المتيم إلثباتو حالة الدفاع الشرعي وىو ما 
يسمى عبء إثبات الدفوع، فالمشرع الجزائري أعفى المتيم في حالة الدفاع الشرعي بالنسبة 

لمحاالت الممتازة، وىذا يدل عمى أنو في غير الحاالت الممتازة يجب عمى المتيم الذي 
 1.يتمسك بالدفاع الشرعي أن يقيم الدليل عمى توافر شروطو

 من ق، ع، ج، أن ظاىر النص يفيد بأنو قرينة قاطعة ولكن 40والمالحظ في المادة 
األخذ بيذه القاعدة عمى إطالقيا يؤدي في بعض األحيان لنتائج غير مرضية ومقبولة، ذلك 
أنو من غير العدل أن يستغل المدافع ىذا النص ليقوم بفعل الدفاع بدون قيد إذا أثبت أنو 

 .عمى عمم مسبق بفعل الغير

تجاوز حدود الدفاع الشرعي  : المطمب الثاني

 حين أقر المشرع الجزائري إباحة الدفاع الشرعي كسبب من أسباب التبرير الرئيسية 
إنما ىدف بذلك إلى مقاومة العدوان ومنعو والتخمص منو، وليست إباحتو من أجل االنتقام 

من المعتدي أو معاقبتو، ولذلك فإنو عمى المدافع أو المعتدي عميو أن يمتزم بحدود ىذا الحق 
وال يفرط في ممارستو، والتجاوز يعني الخروج عن الحدود المقيدة الستعمال حالة الدفاع 

 .الشرعي ، وعدم التناسب بين قوة رد الفعل ومقدار خطورة االعتداء

مفيوم التجاوز  : الفرع األول
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لتحديد المقصود بالتجاوز ينبغي التفرقة بين شرط الخطر ةو شرط لزوم الدفاع من 
ناحية وبين شروط التناسب من ناحية أخرى، ولذلك إذا تخمف التناسب مع بقاء جسامة 
الخطر والدفاع كنا في نطاق التجاوز، وىو ضروري لدفع الخطر في ظروف االعتداء، 
وعميو ال بد لتحديد التجاوز في الدفاع المشروع األخذ بعين االعتبار المصمحة المعتدى 

 .عمييا وكذا جسامة الخطر وجسامة الدفاع من حيث األضرار و الوسائل معا

 :كما اختمف الفقو بشأن المعيار الواجب اعتماده في تقدير التجاوز وانقسموا إلى قسمين

 :  المعيار الشخصي–أ 

يقوم عمى أن تقدير جسامة االعتداء وخطورتو يتعين أن يكون عمى أساس شخصي، أي أن 
 .تحديد القدر الالزم وبصرف النظر عن كيفية سموك شخص عادي في مثل ىذه الظروف

الذي يأخذ بتصرفات الشخص المعتاد في مثل ظروف الواقعة أي :  المعيار الموضوعي–ب 
 .يقوم عمىأساس موضوعي

ويقصد بتجاوز حدود الدفاع الشرعي انعدام التناسب بين جسامة فعل الدفاع والخطر 
 1.الذي ىدد المعتدى عميو، عمى الرغم من توافر شروط الدفاع األخرى التي التزم بيا المدافع

 

والدفاع الشرعي حدود بعينيا ولو شروط سبق لنا بيانيا، وبغيرىا يعم الظمم ويستشري 
االنتقام ويسود االستبداد والعودة لشريعة الغاب، والمشرع الجزائري أباح القتل والجرح 

والضرب لمدفاع عن سالمة الشخص ومالو، فيما اشترط المشرع الفرنسي التناسب في حالة 
الدفاع الشرعي عن النفس وكذا بالنسبة لمدفاع الشرعي عن المال، وفي الحالة األخيرة لم 

وال يسأل جزائيا الشخص الذي يريد منع تنفيذ جناية أو جنحة ضد :" يجز القتل العمد بقولو
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المال، يرتكب فعال من أفعال الدفاع، غير القتل العمد، طالما أن ىذا الفعل ضروري لميدف 
المراد تحقيقو، وطالما أن الوسائل المستخدمة تتناسب مع جسامة الجريمة، إذن فكل قتل 
عمد لمدفاع عن المال في القانون الفرنسي يعد تجاوز لمدفاع الشرعي، والمخالفة المرتكبة 

وقول "منع تنفيذ جناية أو جنحة"ضد المال ال يصح الدفاع ضد فاعميا، فقد أخرجت بعبارة
 1.المشرع بالقتل العمد يعني إباحة ما دونو

حكم التجاوز     : الفرع الثاني

نظمت بعض التشريعات حالة تجاوز الدفاع الشرعي كما ىو الحال بالنسبة لممشرع 
المصري، والذي اعتبره عذرا مخففا لمعقاب، بينمالم يبين المشرع الجزائري وكذا الفرنسي حكم 

ال يبيح حق الدفاع الشرعي إحداث ضرر أشد :" التجاوز بخالف المشرع العراقي، حيث قال
ذا تجاوز المدافع عمدا أو إىماال حدود ىذا الحق أو اعتقد خطأ  مما يستمزمو ىذا الدفاع، وا 
نما يجوز لممحكمة في  في حالة دفاع شرعي فغنو يكون مسئوال عن الجريمة التي ارتكبيا، وا 
ىذه الحالة أن تحكم بعقوبة الجنحة بدال من عقوبة الجناية، وأن تحكم بعقوبة المخالفة بدال 

 2.من عقوبة الجنحة

إن تجاوز حالة الدفاع الشرعي ال تخرج عن ثالثة فروض إما أن يكون التجاوز عن 
عمد أو يكون عن خطأ وسوء تقدير أو يأتي خارج قدرة وطاقة المدافع، وبالتالي وبغياب 

النص عمى حكم التجاوز من المفروض أن تتبع القواعد العامة في المسئولية الجزائية، فيسأل 
المدافع بقدر تجاوزه عن جريمة عمدية أو غير عمدية مع إمكانية تخفيف العقاب عميو، أو 

وال :" ال يسأل حيث يتالقى سموكو مع سبب من أسباب اإلعفاء من المسئولية، يقول البعض
مجال لإلعفاء من العقاب عنيا إال إذا ثبت بأن االعتداء الذي أنشأ الحق في الدفاع الشرعي 
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وتجازوت حدوده كان عمى درجة من الخطورة ، وىذا األمر يخضع لتقدير قاضي األساس 
الذي يتعين عميو تقدير خطر الفعل الذي أتاه المجني عميو في ضوء مجموعة الظروف 
والمالبسات التي سبقتو أو عاصرتو، فإذا كان يعد االستفزاز الناجم عن عمل غير محق 
عذرا قانونيا  مخففا فإنو عندما يكون ناجما عن تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي يعتبر 
محال من العقاب، وفي ىذا خمط ين األعذار وأسباب اإلباحة، وتوسل بجسامة االعتداء 
لتبرير التجاوز، ويذكرنا بالجدل القائم عمى الصعيد الدولي حول إمكانية استخدام السالح 

 1.النووي لمدفاع عن النفس ضد عدوان واسع وكثيف بأسمحة تقميدية

إن تقدير تجاوز الدفاع الشرعي من المسائل العسيرة عمى القضاء في غياب نصوص 
صريحة ووافية، فالتجاوز يتعمق بالوسيمة المستخدمة، وبجسامة فعل الدفاع وبالظروف 

ن اختيار المدافع ألشد الوسائل دون مبرر، وانتياء  والمالبسات التي أحاطت بالمدافع، وا 
الخطر واستمراره في الرد، كل ذلك يحقق التجاوز، بخالف ما إذا ىم المعتدي بإخراج وسيمة 

 2.من حرز فرد عميو المدافع قبل أن يتعرف عمى طبيعتيا

وحين تختمط أفعال الدفاع التجاوز يكون من الصعوبة الجزم بحقيقة التجاوز، فمو قام 
المدافع بضرب المعتدي عدة ضربات وكانت الضربة األولى أشدىا وىي كافية لرد العدوان 
واستمر مع ذلك بضرب المعتدي كل ضربة أخف من سابقتيا، فال يمكن القول بأن العاىة 

لمستديمة التي نشأت عن أفعال الدفاع مردىا الضربات التالية لمضربة األولى، وبالتالي 
يكون من الحكمة إذا ما أريد مساءلة المدافع أن يسأل عن ضرب خفيف ال عن ضرب قاد 
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إلى عاىة مستديمة، فالتسمسل الزمني لألفعال قد ال تكون لو قيمة كبيرة، ولحسن النية دوره 
 1.في تقدير حالة التجاوز

مجال تطبيق الدفاع الشرعي وانعكاساتو  :المبحث الثاني

 من قانون العقوبات الجرائم التي تبيح الدفاع 02 فقرة 139يتجمى من خالل المادة 
الشرعي ولم تحصرىا في جرائم االعتداء عمى األشخاص بل وسعت من نطاقيا لتشمل بذلك 

، كما أن مسألة (المطمب األول)جرائم االعتداء عمى النفس وجرائم االعتداء عمى المال 
 . (المطمب الثاني)الدفاع الشرعي تترتب عمييا أثار قانونية 

نطاق تنفيذ الدفاع الشرعي  : المطمب األول

 40 و 02 فقرة 39لقد تطرق المشرع الجزائري لمدفاع الشرعي من خالل المادتين 
من قانون العقوبات الجرائم لتي تبيح الدفاع الشرعي، فعمم حكمو ليشمل كل الجرائم العمدية 

دون التمييز بين الجرائم العمدية المتركب ضد األشخاص والجرائم العمدية المرتكبة ضد 
األموال، ويبين الجرائم الموصوفة جنايات أو جنح وتمك الموصوفة مخالفات، فالمشرع 

الجزائري قد أطمق الدفاع الشرعي ضد خطر الجريمة أيا كانت سواء كان ىذا الخطر عمى 
 2. صاحب الشأن أو عمى غيره

جرائم ماسة بالنفس  : الفرع األول

يقصد بجرائم النفس الجرائم التي تقع عل مصمحة تتعمق بشخص المجني كإنسان، 
سواء تعمقت بمكوناتو المادية المادية أو المعنوية، وعمى العموم ىناك من التشريعات من 
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أباحت الدفاع ضد ىذا النوع من الجرائم صراحة وىناك من أباحيا ضمنا وذلك بعدم حصر 
 1. وتعيين جرائم النفس التي يجوز فييا الدفاع الشرعي، وىذا ىو حال المشرع الجزائري

 : وتشمل الجرائم التالية

جرائم االعتداء عمى حياة اإلنسان وسالمة جسده، حيث يجوز الدفاع لدرء جرائم  -
 القتل والضرب والجرح وما يمييا

جرائم االعتداء عمى العرض، إذ يجوز الدفاع لرد جرائم ىتك العرض واإلخالل  -
 .بالحياء

 . جرائم الماسة بالشرف واالعتبار، كالقذف والسب -

األموال   االعتداءجرائم: الفرع الثاني

جرائم االعتداء عمى المال ىي جرائم المتركبة ضد األموال المنصوص عمييا في 
قانون العقوبات وفي القوانين الخاصة المكممة لو كالسرقة واإلتالف والحرق والتخريب 

وغيرىا، وىذا يستوي في الحالتين أي جرائم االعتداء عمى النفس أو االعتداء عمى األموال 
أن يكون االعتداء عمى صاحب الشأن أو عمى غيره، فقد أطمق المشرع الجزائري حق الدفاع 
بالنسبة لمغير إذا كان ميددا بالخطر وغايتو في ذلك تحقيق التعاون بين األفراد عمى أساس 

 من قانون العقوبات الجزائري فالدفاع 02 فقرة 39التضامن االجتماعي وتطبيقا لنص المادة 
 2.المشروع عن الغير ليس واجبا بل ىو متروك لممبادرة الشخصية لكل فرد

  أما بخصوص الجرائم غير العمدية فمم يحدد المشرع نطاق الجرائم التي تبيح الدفاع 
 .المشروع فسواء كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية
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وفي القانون األردني اعتبر المشرع القتل أو الجرح أو اإليذاء مبررا في حاالت الدفاع 
 : الشرعي عندما

 يقد الدفاع أثناء النيب أو السرقة المرافقين لمعنف  -
أن تكون السرقة مؤدية إلى ضرر جسيم من شأنو أن يخل بإرادة المسروق منو  -

ويفسد اختياره ولو لم يرافقيا عنف، وأن ال يمكن في كمتا الحالتين المذكورتين 
أيضا دفع السارقين أو الناىبين واسترداد المال بغير القتل أو الجرح أو الفعل 

 المؤثر  

اآلثار المترتبة عمى تطبيق الدفاع الشرعي  : المطمب الثاني

إذا توافرت جميع شروط الدفاع الشرعي، وأصبح الفعل مشروعا، فال تقوم من أجمو 
المسئولية الجزائية وال المدنية ، كما أن لمحكمة الموضوع سمطة في تطبيق أحكام الدفاع 

 .المشروع، وىي بدورىا تخضع لرقابة المحكمة العميا

 

 

 

 إصابة حق الغير بقصد أو دون قصد : الفرع األول

 أوال إصابة حق الغير عن قصد 

حالة إصابة حق الغير عن عمد، فقد يجد المدافع نفسو مضطرا إلى االعتداء عمى 
حق الغير، لكنو يستطيع درء الخطر المحدق بو والقيام بأعمال الدفاع، ومثال ذلك أن يتمف 

المتعدي شجرة ممموكة لمغير ليحصل عمى عصا يستعمميا لمدفاع أو يستولي عمى سالح 
ممموك لمغير لمدفاع عن نفسو والحكم في ىذه األحوال أن المعتدى عميو ال يستطيع 



 
 

االحتجاج بالدفاع في مواجية الغير، إذ أن فعل الدفاع قد أصاب شخصا أخر غير المعتدي 
ولكن يستطيع المدافع أن يحتج .وىو شخص ال شأن لو بالخطر الذي ىدد بو المعتدى عميو

بحالة الضرورة إذ قد التجأ تحت ضغطيا إلى إتيان ىذا الفعل، ولذلك كان متعينا أن تتوافر 
 1.شروطيا ومن أىميا كون الخطر جسيما

ومثال ذلك إذا نسبت النار في مبنى اندفع شخص يريد الفرار وأثناء ىربو دفع 
شخص أخر وحاول المرور قبمو، ومثال ذلك أيضا حالة من يشاىد ناء حاصرتو النيران 
فيحطم باب مسكن مجاور لو لمحصول عمى الماء الممموك لحائزه واستعمالو في إطفاء 

الحريق، وواضح من ىذين المثالين أن المدافع قد تعدى بفعمو ىذا عمى حقا ممموكا لغيره 
وعدم مؤاخذتو عمى فعمو، ىذا رادع لكونو أقدم عميو بحكم الضرورة، حيث أنو لم يجد أي 
وسيمة أخرى يدال بواسطتيا الخطر المحقق بو دفاعا عن نفسو أو مالو أو نفس غيره سوى 

نما  اإلضرار بحق غيره عمدا، وبالتالي فإنو ال يستطيع االحتجاج بالدافع في مواجية الغير وا 
 2.يمكنو من االحتجاج بحالة الضرورة

 إصابة حق الغير دون قصد: ثـــــــــــــــــانيا

نعني بذلك حالتي الغمط في موضوع الفعل والخطأ في توجييو ويفتترض الغمط في 
موضوع الفعل إصابة المتعدي عميو شخصا غير المتعدي وىو يعتقد أنو المتعدي، كما لو 
أخطأ المعتدي عميو وأطمق النار عمى شخص ظن أنو المعتدي أو إذا أخطأ المعتدى عميو 
في توجيو فعل الدفاع كمن يطمق النار عمى المعتدي، ولكنو لعدم إحكام التصويب يصيب 

 .شخصا أخر تصادف مروره
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ففي مثل ىذه الحاالت ال محل بداىة إلثارة فكرة إساءة استعمال الحق ما دام المدافع 
قد باشر حقو بحسن نية وحقيقة الوقف ىي أن لممدافع في مثل ىذه الحاالت أن يحتج بحق 
الدفاع الشرعي بالنسبة لما أتاه من أفال بقصد دفع االعتداء الذي كان يتيدده ولو أن القوة 
المادية إصابة غير المعتدي في نشوء الحق في الدفاع الشرعي لتوفر شرط حمول الخطر 

ويشترط لزوم القوة لدفعو، ومتى نشأ الحق فكل قوة مناسبة تستعمل بحسن نية لرد االعتداء 
تكون مشروعة، وليس من شأن الغمط في الشخص أو عدم إصابة اليدف نفي الحق الذي 

 1.نشأ وال تنفي اإلباحة المترتبة عمى مباشرتو بحسن نية والحكم واحد في الحالتين

وىو تبرير الفعل طالما لم يصدر عن المعتدى عميو خطأ، فإذا ثبت أنو قد بذل كل 
العناية واالحتياط المفروضين إلصابة المعتدي وحده، ولكن حدثت إصابة الغير ألسباب ال 
سيطرة إلرادتو عمييا، فالفعل مبرر إذا توافرت كل شروط الدفاع ، أما إذا ثبت صدور خطأ 

 د2.فالمعتدى عميو مسئول عن جريمة غير قصدية

ومن المتضرر كذلك أن يصدر المدافع بحسن نية خطأ مصدره التيور أو عدم اتخاذ 
الحيطة الالزمة وىو يستخدم القوة لالعتداء معا ينشأ عنو ضرر يعاقب عميو القانون في 

صورة جريمة غير عمدية، ومثال ذلك أن يفاجئ المدافع بحركة في منزلو أثناء الميل فيطمق 
عياره الناري صوب مصدر الحركة فورا وبدون تحري أو استفسار فيصيب خادمو أو حتى 
زوجتو ويقتميا خطأ، إال أنو يمكن أن يمنع من حيث اإلباحة الخطأ أو التيور الذي يثبت 
اقترافو بمباشرة الحق المذكور، أما عن التثبت من وجود ىذا الخطأ أو مقداره، فاألمر في 
ىذه الحالة ال مفر من محاسبة المدافع عن خطئو مدنيا أو جزائيا، ويسأل من ىذه الناحية 

ن كان يبيح الفعل الذي ترك بطبيعة الحال  األخيرة عن القتل ألن الحق المقدر قانونا وا 

                                                           

.95باسم شياب، المرجع السابق، ص  1 
.المرجع نفسو، نفس الصفحة 2 



 
 

لقاضي الموضوع يفصل في شأنو وبحسب ما تكشفو وقائع الدعوى، فالقاعدة ىنا تختمف عن 
 1.القاعدة في حالتي الغمط في الشخص وعدم إصابة اليدف

أثار الشق الجنائي  : الفرع الثاني

ال :" من قانون لعقوبات الجزائري أنو02 فقرة 39جاء في أحكام المادة 
إذا كان الفعل دفعت إليو الضرورة الحالة لمدفاع المشروع عن النفس أو عن ......جريمة

 ".الغير أو مال ممموك لمشخص أو لمغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة العتداء

وىو تعبير يزيل عن الفعل كل صفة " ال جريمة" وكما قد جاء في نص ىذه المادة 
إجرامية ويجعمو مباحا وعميو تزول الصفة اإلجرامية لمفعل سواء وقع في صورة جريمة تامة 

أو شروع ومن ثم ال تسمط عمى الفاعل أي عقوبة فإذا كان الممف عمى مستوى النيابة العامة 
ذا كان عمى مستوى التحقيق تعين إصدار أمر بأـال وجو لممتابعة ذا 2يتعين عمييا حفظو وا  ،وا 

كان عمى مستوى جية الحكم تعيين إصدار أمر بالبراءة وعالوة عمى ذلك ال تطبق عمى 
 .الفاعل تدابير األمن ألن المعنى ليس في حالة خطورة

وعمى العموم فإن أسباب اإلباحة من األحوال التي يؤسس عمييا األمر بالحفظ بأن ال 
وجو لممتابعة إلقامة الدعوى الجنائية وىي من األسباب القانونية التي يستند إلييا كال األمرين 

وعمة الحفظ أو األم أن ال وجو لممتابعة بسبب توافر أسباب اإلباحة ىو أن الركن الشرعي 
 3.ىو أحد أركان الجريمة

وحالة لدفاع الشرعي تزيل الصفة الجرمية بالنسبة لمفاعل األصمي والشريك الذي 
يصبح سموكو متصال بفعل أصمي غير معاقب عميو ارتكبو الفاعل األصمي في الجرائم غير 
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 من القانون المدني 127العمدية أو لخطأ يقتضي عدم ترتب المسؤولية المدنية طبقا لممادة 
الجزائري متى أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال يد فيو أو خطأ صدر من 

 .المضرور أو من الغير

وتكون محكمة الموضوع ممزمة بالفصل في حالة الدفاع الشرعي إذا ما تمسك بو 
المتيم أو إذا كانت الدعوى تثبت قيامو، فيي تخضع في ذلك لرقابة المحكمة العميان 

فممحكمة الموضوع سمطة التحقق من توافر شروط حالة لدفاع الشرعي وااللتزام بشروطو 
 1.والقول بتوافره أو انتفائو، وذلك بعد تحميل وقائع الدعوى ودراسة ظروفيا

لذي يتعين اويعد الدفاع المشروع مسألة موضوعية يرجع تقديرىا لقضاة الموضوع 
عمييم في حالة إثارتو الرد عميو بقبولو أو برفضو، كما أن مسألة تقدير العناصر المؤدية 

لمقول بتوافر حالة الدفاع الشرعي أو عدم توفره، ىي مسألة موضوع ال تخضع لرقابة 
المحكمة العميا إال في الحدود التي تراقب فييا ىذه األخيرة المسائل الموضوعية، كالتدليل 

عمى توافر الدفاع المشروع من عدمو بأدلة معقولة وصحيحة مستمدة من أوراق الممف وأن 
 2.يذكر الحكم مؤداىا بغير غموض وال تناقض وال تنافر مع المنطق

أما تكييف الدفاع الشرعي فيي مسألة قانونية تخضع لرقابة المحكمة العميا، فإذا 
حدث خطأ في تكييفو استمزم الحكم المطعون فيو بالدفاع الشرعي ركنا غي مطموب فيو ذلك 
خضع بذلك لرقابة المحكمة العميا ووجب نقضو، فإغفال الرد عميو بأسباب غير صحيحة في 

القانون الموضوعي يعد خطأ في تطبيق أو تأويل القانون، ويكون قابال لنقضو من قبل 
 .المحكمة العميا

وكذلك لو أخطأت محكمة الموضوع في تفيم ماىية ركن أن أكثر من األركان التي 
تتطمبيا حالة الدفاع الشرعي أو في تطبيق ذلك عمى واقعة الدعوى، فالحكم الذي ينفي ما 
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دفع بو المتيم من أنو كان في حالة دفاع شرعي أو في تطبيق ذلك عمى واقعة الدعوى  
فالحكم الذي ينفي ما دفع بو المتيم من أنو كان في حالة دفاع شرعي، ال يشترط لقيام 

الدفاع المشروع أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء عمى النفس أو المال، بل يكفي أن يكون 
قد صدر من المجني عميو فعل يخشى منو المتيم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فييا 

 1. الدفاع الشرعي
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 الخاتمة      
 

 



 
 

:  النتائج

 الدفاع الشرعي ىو فعل مشروع يسمك طريق اإلباحة .
  يعفى الشخص من المسئولية الجزائية والمدنية في حالة عدم إثبات حالة

 .الدفاع الشرعي
  المشرع الجزائري أعطى مدلوال دقيقا لمدفاع الشرعي من خالل أحكام المادة

 .02 من قانون العقوبات في الفقرة 39
  لم يحصر المشرع الجزائري نطاق تطبيق الدفاع الشرعي في الحاالت المتعمقة

بالدفاع عن النفس والعرض فقط بل تجاوز ذلك إلى الدفاع عن االعتداء عن 
 . المال و عن نفس وعرض ومال الغير

  ألحق المشرع الجزائري حالة الدفاع الشرعي بأسباب اإلباحة وليس بموانع
 .المسؤولية

  تجاوز حدود الدفاع الشرعي يكون بقصد وبسوء نية وما غير ذلك ال يعتبر
 . الشخص متجاوزا لحدود الدفاع الشرعي

 : التوصيـــــات

  ضرورة تقدير حالة الدفاع الشرعي من قبل القاضي الجنائي دون أن يكون
 .حكمو مخالفا لمقانون

 ضرورة معرفة حدود حالة الدفاع الشرعي وعدم تجاوزىا. 
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