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 : ملخص
مما ال شك فيه أن صدور حكم جزائي متوافق مع مقتضيات العقل واملنطق القضائي السليم يكون وفق عمليات 

قائع، وأخطر هذه العمليات القضائية هي املطابقة بني الواقعة املعروضة قضائية سليمة تنتهي بتطبيق نص القانون على الو 
على القاضي اجلزائي مع القاعدة القانونية النموذجية املنصوص عليها يف القانون، ولذا حرص املشرع اجلزائري على واجب 

لك ملا يرتبه التكييف من نتائج التزام القاضي بتكييف الواقعة تكييفا سليما، كما منحه سلطة إعادة تكييف الوقائع وذ
 قانونية أمهها استخالص القاعدة القانونية الواجبة التطبيق.

ويف حالة اخلطأ يف تكييف الوقائع فإنه يرتتب على ذلك اخلطأ يف تطبيق القانون وهو أحد أوجه الطعن بالنقض 
 ضع لرقابة احملكمة العليا.    قانون إجراءات جزائية البند السابع والذي خي 011املنصوص عليه يف املادة 

 ، اخلطأالتكييف.، املطابقة.، احملكمة العليا.، رقابة. :يةكلمات مفتاح
Abstract:  
There is no doubt that the issuance of a criminal judgement that meets the requirements of 

reason and common sense is consistent with sound judicial procedures, ending with the application 

of the facts law, the most important of these judicial proceedings, is the comparison between the 

facts in its possession with the rule of law set out, on this the Algerian legislator held the 

obligation of the penal  judge to correctly qualify the facts, in giving him the power to requalify 

the facts, this is due to the legal consequences of the qualification, the most important of which is 

the extraction of the applicable legal rule. 

And in case of error in the qualification of the facts, this inevitably leads to the false 

application of the law, it is one of the appeals in cassation, provided for in article 500 of the code 

of penal procedure, which is subject to the control of the supreme court. 
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  مقدمة 
القرارات اجلزائية األحكام و  يناط للمحكمة العليا مهمة الرقابة على األخطاء القانونية اليت تشوب

تفسري و ذلك لتحقيق وظيفتها يف وحدة القضاء و  ،اجلنحر درجة يف مواد اجلنايات و الصادرة من آخ
 القانون.
يعد اخلطأ يف التكييف القانوين للواقعة اإلجرامية من أهم املسائل القانونية اليت ختضع لرقابة و 

املقصود باخلطأ يف التكييف عدم رد واقعة الدعوى إىل أصل نص القانون وجب التطبيق ، و احملكمة العليا
طأ يف التكييف ال خيرج عن مقوماته الثالث: الواقعة واألصل املعتمد عليه واملطابقة، ومرد اخل، (1)عليها

باعتبار أن مصدر اخلطأ يف التكييف يقع غالبا عند الفهم اخلاطئ للمعاين اجملّردة يف القاعدة القانونية ويف 
التقدير القانوين، وقد ينتج اخلطأ  املعاين اجملّردة يف املفاهيم الواقعية غري القانونية، وهذا اخلطأ ميس واقعية

 .(2)يف عملية املطابقة بني املفاهيم اجملّردة واألوصاف املادية للوقائع، ومن مث ميس منطقية التقدير القانوين
يف الفقه أثارت مسألة الرقابة على التكييف عدة آراء، فمنها من اجتهت إىل أن التكييف مسألة و 

منها من اجتهت إىل أن التكييف خيضع للرقابة املقيدة و  محكمة العليا،قانون خيضع للرقابة املطلقة لل
 هنا تثار إشكالية مدى خضوع مسألة التكييف القانوين للوقائع لرقابة احملكمة العليا.و للمحكمة العليا، 

ملعاجلة هذه اإلشكالية هنجت اخلطة التالية بتقسيمها إىل مبحثني، حيث تناولت يف املبحث و 
ذلك من خالل التطرق إىل مفهوم التكييف القانوين للوقائع و ييف القانوين للوقائع اإلجرامية األول التك

 سلطة حمكمة املوضوع يف تغيري أو تعديل التكييف يف املطلب الثاين، ، و اإلجرامية يف املطلب األول

ك من خالل ذلقانوين للوقائع و تناولت يف املبحث الثاين رقابة احملكمة العليا على التكييف الو 
موقف احملكمة العليا من الرقابة على و التطرق إىل موقف الفقه من الرقابة على التكييف يف املطلب األول، 

 التكييف يف املطلب الثاين.

 : التكييف القانوني للوقائع اإلجراميةالمبحث األول

، وهو نشاط ذهين يعد التكييف القانوين للواقعة اإلجرامية أحد مراحل الفصل يف الدعوى العمومية
يقوم به قاضي املوضوع من خالل متحيص الوقائع اإلجرامية و تقديرها ملنحها الوصف القانوين املناسب، 
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وهو ميثل مهزة الوصل ما بني الوقائع املطروحة والقانون املطبق عليها، ويلعب التكييف القانوين دورا هاما يف 
عد حتصيل القاضي لوقائع الدعوى وفهمها فهما سائغا يرد هذه معرفة القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، فب

ونظرا ألمهية ، (3)الوقائع إىل حكم القانون، ووضعها حتت عموم القاعدة القانونية اليت تنطبق عليها
التكييف القانوين للوقائع اإلجرامية كونه عصب عمل القاضي الذي حيدد النتائج القانونية اليت ينتهي إليها 

يف استخراج احلكم اجلزائي سنعرض إىل حتديد بنيان التكييف القانوين للوقائع اإلجرامية يف القاضي 
 املطلب األول، وسلطة حمكمة املوضوع يف تغيري أو تعديل التكييف يف املطلب الثاين.  

 المطلب األول: بنيان التكييف القانوني للوقائع اإلجرامية 

رامية عمل من األعمال اليت يقوم هبا رجال القضاء من النيابة يعترب التكييف القانوين للوقائع اإلج
العامة و جهة التحقيق و قضاة املوضوع، بإعطاء وصف قانوين للوقائع املعروضة على اجلهة املختصة 

الواقعة اخلاضعة لتقدير القاضي يسمح بإعمال قاعدة قانونية عليها، و عرفه الفقه على أنه العالقة بني 
، (5)، أو هو رد الواقعة إىل النص القانوين الذي ينطبق عليها و حيدد عقوبتها(4)ين الذي يؤمثهاالنص القانو و 

 فالتكييف القانوين هو نشاط ذهين قضائي يقوم على أسس

و ضوابط متكن من الوصول إىل نتيجة سليمة و منطقية و قانونية، و ذلك من خالل املطابقة بني  
 ه العناصر تشكل بنيان تكييف الواقعة اإلجرامية،الواقعة و النص القانوين، و هذ

و على هذا األساس سنتطرق إىل بنيان تكييف الواقعة اإلجرامية يف فرعني، نتناول يف الفرع األول  
 الواقعة اإلجرامية، و نتناول يف الفرع الثاين القاعدة القانونية الواجبة التطبيق.

 الفرع األول: الواقعة اإلجرامية 

ع القاضي أن يعمل تكييف الواقعة اإلجرامية بدون وقائع، و إال خرج من نطاق الوظيفة ال يستطي
حتديد مفهوم و ، (6)القضائية إىل جمال االفتاء أو التفسري اجملرد للقانون على فروض نظرية أو غري عملية

 مقوماهتا.و الواقعة اإلجرامية يقف على حتديد مدلوهلا 

 ة أوال : مدلول الواقعة االجرامي
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لقد ثار خالف فقهي حول حتديد املقصود بالواقعة اليت تتقيد هبا احملكمة، إذ أكد اجتاه من الفقه 
أن املقصود بالواقعة هي الركن املادي للجرمية، يف حني يرى اجتاه آخر أن هذا الرأي خلط بني مفهومني 

هذا الرأي بأن املقصود بالواقعة الفعل مبعىن اجلرمية، و قد اعتقد و متميزين للفعل، الفعل كحركة عضوية، 
هو جانب مادي حمض، يف حني أن الواقعة حتتمل أحد املفهومني، فأوله أن الواقعة مبعىن احلقائق تشمل  

، أما املفهوم الثاين للواقعة فهو (7)كل تفاصيل الواقعة من عناصر مادية و معنوية أصلية كانت أم تبعية
جعلها جرمية معاقب فعال اليت تنسب إىل املتهم واليت جرمها القانون و األ الفعل مبعىن اجلرمية وهي الفعل أو

 . (8)عليها

هي ، و (9)فالواقعة هي النموذج الواقعي و أساس البحث عن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق
ليت يبحث القاضي يف مدى خضوعها خصائصها وأوصافها و هي اع فعال بكل تفاصيلها و الواقعة اليت تق

ال يتصور تطابق النموذج القانوين على الركن املادي اجملرد عن ، و بقها للنموذج القانوين اجملردتطاو 
 .(10)اإلرادة

اجلرمية هي سلوك إرادي غري مشروع ملطابقته لنموذج قانوين تتضمنه قاعدة جنائية جمرمة، يصدر و 
حة حيميها املشرع  أو يعرضها عن إنسان مسؤول جزائيا، ال تبيحه قاعدة جنائية ماحنة، يسبب ضررا ملصل

 .(11)للخطر

 ثانيا: مقومات الواقعة اإلجرامية 

لقد ذهب العديد من الفقهاء إىل أن الواقعة تعين الفعل اجملرم يف النصوص اجلنائية، الذي يشمل 
أركان اجلرمية واليت تشكل مقومات الواقعة اإلجرامية، وهي الركنني املادي واملعنوي مع استبعاد الركن 

ليس ركنا للجرمية، باإلضافة إىل هذه األركان، يشرتط يف مي شرط جوهري و الشرعي ذلك أن نص التجر 
يعرف على أنه مركز أو عنصر قانوين أو فعلي أو واقعة ، و بعض اجلرائم توافر الشرط املفرتض لقيام اجلرمية

هو ، و (13)لنشاط املكون للجرميةيكون سابقا على او ، (12)قانونية أو مادية يلزم قيامها وقت ارتكاب اجلرمية
 عنصر الزم للوجود القانوين هلا.

 : القاعدة القانونية الواجبة التطبيق الفرع الثاني
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تعد القاعدة القانونية املصدر املوضوعي للتشريع اجلزائي الذي يفرض به املشرع إرادته على 
كما حيدد اجلزاءات على خمالفة هذه حيدد فيه أنواع السلوك املختلفة اليت يعدها جرائم،  و  املخاطب هبا

ذلك مبطابقة الوقائع و تتحدد أمهيتها يف تكييف الوقائع وإعطائها الوصف القانوين املناسب و ، (14)اإلرادة
 مع النص القانوين.

 : أهمية القاعدة الجنائية في تكييف الوقائع أوال

هو أنه ال جرمية دون نص قانوين، إن العنصر األساسي يف التجرمي هو النص القانوين، فاملبدأ العام 
فال  (15)دون هذا النص يبقى الفعل مباحا، و فهو الذي حيدد مواصفات الفعل الذي يعتربه القانون جرما

 يقوم التكييف إال بوجود نص قانوين يوضح حكم تلك الواقعة.

يم القانونية هي تتضمن املفاهو القاعدة القانونية تتضمن جزءين، أما اجلزء األول فهو الفرضيات، و 
من مث احلاالت الواقعية اليت تطبق القاعدة عليها، أما اجلزء شروط وميدان تطبيق القاعدة و األولية اليت تبني 

 .(16)الثاين فهو احلل أو األثر القانوين الذي تقرره القاعدة القانونية للحاالت الواقعية املشمولة بالقاعدة

العقوبات، الذي يقرر أنه ال جرمية وال عقوبة شرعية اجلرائم و  مببدأ من األولويات القانونية االلتزامو 
الذي ال يتجسد إعماله إال مبطابقة النموذج الواقعي على النموذج القانوين للجرمية ليسبغ على و إال بنص، 

 من مث تطبيق النص القانوين.    اسب و الوقائع التكييف املن

الستدالل القضائي حتديدا للتكييف القانوين واجب تكييف الواقعة اإلجرامية يقتضي طبقا ملنهج او 
التطبيق عليها، وحيدد وفقا للمنهج القانوين يف تفسري القانون الذي يعتمد على جوهر القاعدة القانونية ال 

ال شك يف أن التكييف الصحيح للوقائع يؤدي إىل و ، (17)إطارها الشكلي هبدف الوصول إىل إرادة املشرع
 يرتتب على اخلطأ يف التكييف اخلطأ يف تطبيق القانون.، و انونالتطبيق الصحيح للق

 ثانيا: مطابقة النص القانوني على الوقائع 

هي تشكل ، و يعترب مصطلح املطابقة من املصطلحات احلديثة اليت ظهرت يف االصطالح القانوين
عمل التكييف باعتباره إحدى املقومات األساسية اليت يقوم عليها التكييف القانوين، لذا فهي تعترب لب 
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لقد جرى الفقه الفرنسي على تبسيط نشاط القاضي يف و ، (18)حييي عملية التفاعل ما بني الواقع و القانون
شكل عملية قياس منطقي يتكون احلكم مبقتضاه من ثالثة أجزاء: مقدمة كربى هي القاعدة الواجبة 

املقدمة الكربى تتحدد باستنباط العالقة بني  مقدمة صغرى هي الواقعة احملددة  مث النتيجة و، و التطبيق
 .(19)املقدمة الصغرىو 

من و املنطق،  قواعد العقل و  النص القانوين على استخدامملطابقة بني الواقعة اإلجرامية و تعتمد او 
منها ما و ظروفها،  طاقها و نحتديد أركاهنا و ذلك من خالل يتعلق بفهم الواقعة اإلجرامية و  هذه القواعد ما

هلذا جيب على القاضي اجلزائي أن يبحث عن النص و ق باملطابقة على النص القانوين الواجب التطبيق، يتعل
 القانوين الذي ينطبق متاما على واقعة الدعوى.

يتوقف وضوح ، و العكس صحيحفسري، و من املسلم به إذا كان النص واضحا فال يكون موضع تو  
واجبة  هي إدراك القاضي معىن القاعدة القانونية، و أمور ثالث القاعدة القانونية وفقا للمنطق القضائي على

 .(20)الوقوف على الصفة اإلجرائية يف جمموع، و حتديد التكييف القانوين للوقائع، و داللة ألفاظهاالتطبيق و 

إسنادها حلكم القانون يعتمد على نشاط ذهين الستخالص اضي اجلزائي يف تكييفه للوقائع و القو 
العناصر القانونية للجرمية املشكلة فيها هذه و ية املنبعثة من الوقائع و مطابقتها مع األركان اخلصائص القانون

، فتكييف الوقائع (21)جيب أن تتصف هذه العملية اليت يقوم هبا القاضي اجلزائي باملنطقية، و الوقائع
املنطق واعد العقل و هين باالعتماد على قنشاطه الذقانونية تقوم على تقدير القاضي و اإلجرامية مسألة 

 إعمال حكم القانون على الوقائع.و الستخالص نتائج قانونية منطقية، 

 : سلطة محكمة الموضوع في تغيير التكييفالمطلب الثاني

وفقا و أن ذكرنا أن التكييف القانوين هو رد الواقعة إىل نص القانون الواجب التطبيق عليها، سبق و 
لقانوين للواقعة هو إجراء مقتضاه أن تعطي حمكمة املوضوع هلذه الوقائع هلذا التعريف فإن تغيري التكييف ا

تغيري احملكمة للوصف القانوين للواقعة ليس حمض رخصة للمحكمة بل هو واجب و تكييفها الصحيح، 
أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا ، و عليها، فعليها أن متحص الوقائع املطروحة عليها جبميع كيوفها

 .(22)صحيحا
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لو كان الوصف القانوين الذي التكييف القانوين للوقائع حىت و  تتقرر حملكمة املوضوع سلطة تغيريو 
يكون من واجب القضاة حينما تعرض عليهم وقائع إجرامية أسبغته على الوقائع هو الوصف األشد، إذ 

إذا كانت هناك ظروف  متحيص الوقائع واألدلة ودراسة كل العناصر املكونة للجرمية وأركاهنا، والبحث عما
مشددة من شأهنا تغيري وصف اجلرمية كظرف الليل أو التعدد أو الكسر بالنسبة جلرائم السرقة، وظروف 
سبق اإلصرار والرتصد بالنسبة جلرائم الضرب واجلرح العمد، أو إذا كانت الواقعة حتتمل أكثر من وصف 

ق.ع كما هو األمر يف حالة  22ا للمادة ففي هذه احلالة جيب أن توصف الواقعة بالوصف األشد طبق
 التعدد املعنوي للجرائم.

يف هذا الصدد سنتطرق إىل نطاق سلطة حمكمة املوضوع يف تغيري التكييف القانوين للوقائع يف و 
 شروط تغيري التكييف القانوين للواقعة يف الفرع الثاين.و الفرع األول، 

 غيير التكييف القانوني للوقائع:  نطاق سلطة محكمة الموضوع في تالفرع األول

قضاء أن صالحية تغيري التكييف القانوين للواقعة املرفوعة هبا الدعوى ال تقتصر من املسلم به فقها و 
إمنا ميتد هذا الدور ليشمل جهة االستئناف، فمىت تصدت احملكمة االبتدائية ، و على حمكمة أول درجة

من مث إصدار حكمها، كان هذا انوين عليها و لوصف القإضفاء اث الواقعة املرفوعة هبا الدعوى و لبح
 التكييف غري ملزم حملكمة االستئناف.

 أوال: الغرفة الجزائية 

تتقيد الغرفة اجلزائية عند نظرها االستئناف بالوقائع اليت طرحت أمام حمكمة أول درجة طبقا للمادة 
إىل قاضي الدرجة األوىل، فالقاعدة أن ق.إ.ج، فال جيوز هلا التعرض لوقائع غري تلك اليت أحيلت  822

االستئناف ينقل الدعوى باحلالة اليت كانت عليها أمام حمكمة أول درجة، فتنظر فيها اجلهة االستئنافية 
هلا أن تضيف إليها الظروف مبا يتفق مع وقائع الدعوى و بكامل حريتها، فلها أن تعدل وصف التهمة 

ق.ع  201 البتدائية الوقائع جبنحة السرقة املعاقب عليها باملادة، كأن تكيف احملكمة ا(23)املشددة أيضا
بعد استئناف النيابة يتبني للغرفة اجلزائية أن احملكمة االبتدائية قد أخطأت يف ، و تدين املتهم من أجلهاو 

 ق.ع. 210تعيد تكييفها إىل جنحة خيانة األمانة املعاقب عليها باملادة ، و تكييف الوقائع
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زائية غري ملزمة بالتكييف القانوين الذي أسبغته احملكمة اإلبتدائية على الوقائع مىت كان فالغرفة اجل  
فإذا رأت أن التكييف خاطئ فلها أن تقديرها التقدير السليم، الوقائع و خاطئا، بل هي ملزمة بتمحيص 

ري على نفس الوصف تطبيق القاعدة القانونية املناسبة إذا أبقى هذا التغيو تقوم بإعادة تكييف الوقائع 
جنحة أو خمالفة، أما إذا تغري وصف اجلرمية إىل جناية فيجب أن تقضي بعدم االختصاص طبقا لنص 

 ق.إ.ج. 821املادة 

       ثانيا: محكمة الجنايات االستئنافية  

 700-00يتمم األمر رقم يعدل و  2171مارس  21املؤرخ يف  11- 71بعد صدور قانون رقم 
املتضمن قانون االجراءات اجلزائية، أصبحت أحكام حمكمة اجلنايات ختضع و  7200نو يوي 2املؤرخ يف 

على حمكمة ، و مكرر ق.إ.ج 222للطعن باالستئناف أمام حمكمة اجلنايات االستئنافية طبقا للمادة 
  الدعوى العموميةاجلنايات أن تعيد الفصل يف القضية دون أن تتطرق إىل ما قضى به احلكم املستأنف يف

 ق.إ.ج. 1مكرر 222ال باإللغاء طبقا للمادة ال بالتأييد وال بالتعديل و 

من املعلوم أن حمكمة اجلنايات تتقيد بقرار اإلحالة الصادر عن غرفة االهتام، فال ميكن هلا إضافة و 
ق.إ.ج، فإذا استخلصت  201وقائع جديدة أو ظرف مشدد غري وارد يف قرار اإلحالة طبقا لنص املادة 

رافعات أن واقعة ما معينة يف قرار اإلحالة حتتمل وصفا غري الوصف الذي أسبغته غرفة االهتام، من امل
يتعني ، و فيكون لرئيس اجللسة أن يضع أسئلة احتياطية بصيغة تناسب الوصف القانوين للواقعة اجلرمية

 غرفة املداوالت تالوته مع األسئلة األساسية قبل قفل باب املرافعات وقبل انسحاب هيئة احملكمة إىل
هذا ما نصت عليه و ، (24)ولكن ال يطرح للتصويت عليه إال بعد التصويت بالنفي على السؤال الرئيسي

ق.إ.ج بقوهلا: "ال جيوز حملكمة اجلنايات أن تستخلص ظرفا مشددا غري مذكور يف حكم  210املادة 
رافعات أن واقعة حتتمل وصفا قانونيا اإلحالة إال بعد مساع طلبات النيابة وشرح الدفاع  فإذا خلص من امل

 خمالفا هلا تضمنه حكم اإلحالة تعني على الرئيس وضع سؤال أو عدة أسئلة احتياطية".

حتت رقم  22/17/2112الصادر بتاريخ هذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف قرارها و 
اهتام آخر غري وارد يف قرار غرفة  بقوهلا "إذا كان القانون ال جييز حملكمة اجلنايات النظر يف أي 821201
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االهتام، فإهنا غري ملزمة مبسايرة غرفة االهتام يف خطئها يف تكييف الوقائع املسندة إىل املتهم أو يف املواد 
القانونية الواجبة التطبيق، فيجب عليها أن تصحح هذه األخطاء دون أن تعترب متجاوزة لسلطتها يف مثل 

 .(25)هذه احلالة"

حمكمة اجلنايات االستئنافية يف حالة ما إذا وقع استئناف من النيابة العامة، فإهنا  نستخلص أن
تتطرق إىل ما قضى به احلكم املستأنف يف الدعوى العمومية ال بالتأييد  تعيد الفصل يف القضية دون أن 

خطأ، فيكون لرئيس  ال باإللغاء، فإذا تبني هلا أن الوقائع اليت تضمنها قرار اإلحالة كيفتوال بالتعديل و 
 اجللسة أن يضع أسئلة احتياطية بصيغة تناسب الوصف القانوين للواقعة اجلرمية.

 الفرع الثاني: شروط تغيير التكييف القانوني للواقعة 

إذا تبني هلا ، و بينا فيما سبق ذكره أن حمكمة املوضوع تكون ملزمة بتكييف الوقائع تكييفا سليما
ذلك ، و ن ملزمة بتغيري التكييف و إضفاء الوصف القانوين السليم للواقعةخطأ يف التكييف فإهنا تكو 

 هي: و  يقتضي توافر عدة شروط

 أوال: عدم انطواء تعديل الوصف القانوني على إضافة وقائع جديدة    

تتقيد حمكمة املوضوع باحلدود املوضوعية للدعوى، فال جيوز هلا أن حتاكم املتهم عن واقعة جديدة 
 أمر أو قرار اإلحالة أو ورقة التكليف باحلضور، إىل أنه يكون هلا حق تغيري التكييف القانوين مل ترد يف

اقعة جديدة مل ترفع هبا للواقعة إذا تبني هلا أن التكييف املسبغ على الوقائع خاطئ دون إضافة أي و 
 .(26)إال كانت جماوزة احلدود العينية للدعوىالدعوى و 

 مركز المتهم ثانيا: عدم اإلساءة إلى 

يرتتب على هذه القاعدة أنه يف حالة استئناف املتهم وحده، ال جيوز للجهة االستئنافية أن تقضي 
بعقوبة أشد من تلك اليت قضي هبا عليه يف احلكم االبتدائي، أو أن تغري من وصف اجلرمية إىل وصف 

عامة، فيكون لزاما على احملكمة أشد، أو أن تقضي بعدم االختصاص، أما إذا كان مثة طعن من النيابة ال
لو كان الوصف أشد مع مراعاة و إعطائها الوصف السليم و  االستئنافية متحيص الوقائع جبميع تكييفاهتا
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حقوق الدفاع بتنبيه املتهم بالوصف القانوين اجلديد للتهمة ليدافع عن نفسه بناء على هذا األساس، أو أن 
 تشكل جناية.   تقضي بعدم االختصاص إذا كانت الوقائع

 ثالثا: عدم تجاوز قواعد االختصاص 

و مفاد هذا الشرط أنه عند تعديل التكييف بإضافة ظرف مشدد أو تغيريه من اجلهة القضائية 
احملال إليها الدعوى، فإن مل يؤد هذا التعديل إىل إخراج الوقائع من اختصاصها فيتعني عليها أن تفصل 

ف إىل إخراج الوقائع عن اختصاصها فيتعني عليها أن تقضي بعدم فيها، أما إذا أدى تغيري التكيي
 .(27)االختصاص

 رابعا: عدم اإلخالل بحق الدفاع 

قامت بتغيري أو تعديل التكييف فيكون من ، و إذا تبني للمحكمة أن الوقائع اإلجرامية مكيفة خطأ
إن طلب أجال لتحضري دفاعه ، و (28)واجبها تنبيه املتهم هبذا التغيري أو التعديل الذي يطرأ على التهمة

 يتعني على احملكمة االستجابة لطلبه.

 المبحث الثاني: رقابة المحكمة العليا على التكييف القانوني للوقائع 

لقد اجته الفقهاء اجتاهات خمتلفة يف مسألة الرقابة على التكييف القانوين، فمن الفقه من اعتربها 
ذهب اجتاه آخر إىل القول بأهنا مسألة قانون ختضع لرقابة ، و العليامسألة واقع ال ختضع لرقابة احملكمة 

اجلهود الفقهية اليت ساهم هبا الفقه لتحديد التكييف القانوين الذي لقد تعددت املعايري و احملكمة العليا، و 
 فكرة خيضع لرقابة احملكمة العليا، حيث انقسمت هذه اآلراء إىل اجتاهني رئيسيني: يضم االجتاه األول تبين

هو ما انتهجته احملكمة و ، (29)الرقابة املقيدة للمحكمة العليا، أما االجتاه الثاين فتبىن فكرة الرقابة العامة
يف هذا الصدد سنتطرق إىل موقف الفقه من و العليا يف ما يتعلق بتحديد نطاق الرقابة على التكييف، 

 ليا من الرقابة على التكييف يف املطلب الثاين.موقف احملكمة الع، و الرقابة على التكييف يف املطلب األول
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 المطلب األول: موقف الفقه من الرقابة على التكييف

القانون إىل اختالف الفقه يف شأن رقابة احملكمة العليا على أدت صعوبة التفرقة بني الواقع و 
خر إىل األخذ بالرقابة التكييف، فذهب البعض إىل األخذ بالرقابة املقيدة للتكييف، بينما ذهب البعض اآل

 املطلقة.

 الفرع األول: الرقابة المقيدة على التكييف 

ذهب أنصار هذا االجتاه إىل أن رقابة احملكمة العليا ليست مطلقة بل حمددة يف نطاق معني، إال 
أهنم اختلفوا بعد ذلك يف  حتديد هذا النطاق، فوضعوا عدة معايري لتحديد نطاق الرقابة على التكييف 

 لقانوين للوقائع.ا

 أوال: معيار التفرقة بين المفاهيم المحددة و المفاهيم غير المحددة  

إبان رئاسته للدائرة اجلنائية مبحكمة النقض الفرنسية يف مذكرة  Barrisنادى هبذا املعيار الرئيس 
ض يرى أن القانون قد حرص على حتديد مفاهيم بعو ، (30)7222له قرأها على هيئة احملكمة عام 

األفكار القانونية، مثل الشروع و السرقة، إىل أنه قد ترك حتديد مفاهيم بعض األفكار مثل جرمية الفعل 
رتب على ذلك أن األفكار احملددة بواسطة املشرع تعترب من املسائل القانونية حبيث يكون و العلين الفاضح. 

ة العليا، أما األفكار غري حمددة بواسطة اخلطأ يف تكييف هذه األفكار خطأ يف القانون خيضع لرقابة احملكم
ال يكون اخلطأ يف تكييفها ، و املشرع فهي تعد من أمور الواقع اليت ختضع لسلطة قاضي املوضوع املطلقة

 .(31)ال ختضع لرقابة احملكمة العليا، و خطأ يف مسألة قانونية

باعتبار أن مجيع األفكار  لقد لقت هذه النظرية انتقادا من الفقه رغم تأثر القضاء الفرنسي هباو  
ختضع يف مجيع و القانونية سواء كانت حمددة بواسطة القانون أو غري حمددة، تدخل يف دائرة احلكم القانوين 

 .(32)الفروض لرقابة احملكمة العليا
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 ثانيا: معيار التفرقة بين التقدير القانوني و التقدير غير القانوني 

ييف الذي يتطلب تقديرا قانونيا العليا تقف عند التكإىل أن احملكمة  Chénonذهب الفقيه 
هو التكييف الذي يدور يف صدد وقائع تستمد وجودها من جمرد حدوثها، كتكييف واقعة بأهنا سرقة، أما و 

التكييف غري القانوين فهو ال خيضع لرقابة احملكمة العليا، و هذا التكييف يتعلق بوقائع ال تستمد وجودها 
تقديرها تقديرا ماديا أو أدبيا،   رها تدخل القاضي بشعوره حياهلا و ، بل يتعني لتقديمن جمرد حدوثها

، ولقد انتقد هذا املعيار هو اآلخر، على أساس أن هناك حاالت (33)كالتشهري يف جمال النشر و الصحافة
 قد يكون التقدير املادي تقديرا قانونيا عند ترتيبه نتائج قانونية معينة.

 التكييف الخاصلتفرقة بين التكييف العام و يار اثالثا: مع

يعترب كذلك إذا و بأن احملكمة العليا تراقب التكييف العام،  P.Neuو  Boyartيرى الفقيهان 
قرر القاضي بطريقة عامة أن تكييفا معينا يصلح للتطبيق على مجيع الوقائع، أما التكييف اخلاص فال 

، (34)يفات اليت تتناول واقعة معينة دون أن يتعدى أثرها ذلكهي تلك التكيو  خيضع لرقابة احملكمة العليا
تعرض هذا املعيار للنقد باعتبار أن التكييف اخلاص يعترب نتيجة منطقية ملطابقة قاعدة لقانونية على واقعة و 

 جيب أن خيضع لرقابة احملكمة العليا.و معينة 

 الفرع الثاني: الرقابة المطلقة على التكييف 

من الفقه الفرنسي إىل األخذ بالرقابة املطلقة على التكييف، حبيث خيضع اجته جانب آخر 
التكييف يف مجيع األحوال لرقابة احملكمة العليا، باعتبار أن التكييف مسألة قانونية يتمثل يف رد الواقعة إىل 

 أن اخلطأ يف التكييف يرتتب عليه اخلطأ يف تطبيق القانون.و نص القانون، 

اقتصرت رقابتها على ، و Barrisالنقض الفرنسية يف بادئ األمر بنظرية الرئيس لقد تأثرت حمكمة و 
التكييف على اجلرائم احملددة املفهوم دون اجلرائم غري حمددة املفهوم، مث عادت إىل مذهبها السابق مبناسبة 

ت عدي على الذا، يف قضية الت7227أوت  0صدور احلكم الشهري عن حمكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
، حيث  « La guazette de la nguedoc »هي إحدى قضايا الصحافة قضية امللكية الشهرية و 
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عادت إىل قضائها األول مرة أخرى ، و « Barris »عدلت مبقتضى هذا احلكم عن اجتاه نظرية الرئيس 
أو بني أخرى، دون تفرقة بني جرمية و  Barris « (35) «ببسط رقابتها على التكييف رافضة نظرية الرئيس 

مسائل حدد القانون مفهومها أخرى مل حتظى هبذا التحديد، و استقر قضاؤها على هذا االجتاه فأصبحت 
 رقابتها مطلقة على التكييف.

 المطلب الثاني: موقف المحكمة العليا من الرقابة على التكييف 

  يق الطعن بالنقض،لقد حرص املشرع اجلزائري على تقرير مبدأ الرقابة على األخطاء القانونية بطر 
لبيان كيفية إخضاع اخلطأ يف و تعد مسألة التكييف من املسائل القانونية اليت ختضع لرقابة احملكمة العليا، و 

التكييف لرقابة احملكمة العليا، سنعرض إىل اجتاه احملكمة العليا يف رقابتها على اخلطأ يف التكييف يف الفرع 
 نهج التفسري لقضاة املوضوع يف الفرع الثاين.رقابة احملكمة العليا على م، و األول

 الفرع األول: اتجاه المحكمة العليا في رقابتها على الخطأ في التكييف 

يعد هذا األخري وجها من أوجه ، و يؤدي اخلطأ يف تكييف الوقائع إىل اخلطأ يف تطبيق القانون
رات الصادرة عن احملكمة العليا مباشرة يظهر من خالل القراو خيضع لرقابة احملكمة العليا، قض و الطعن بالن

 رقابتها على اخلطأ يف التكييف سواء كانت اجلرمية حمددة املفهوم بواسطة القانون، أو غري حمددة املفهوم.

هذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف إحدى قراراهتا بقوهلا: "استعمل اجمللس األعلى حقه يف و  
نية اليت عرفها املشرع و اليت مل يعرفها كالطرق االحتيالية يف جرمية النصب الرقابة على تكييف املبادئ القانو 

حبيث قضى بأن جمرد الكذب ال يعاقب عليه ما مل يكن معززا مبناورات تدليسية يقوم هبا املتهم قصد تغرير 
 .(36)الضحية "

و القانون يف قرار آخر قضت مبا يلي: "من بني العناصر اليت يصعب الفصل فيها بني الواقع و 
 .(37)عنصر العالنية يف جرمية الفعل املخل باحلياء و لقد مدت احملكمة العليا رقابتها عليه "
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من خالل هذين القرارين يتبني أن احملكمة العليا اجتهت إىل تبين الرقابة املطلقة على التكييف و 
سألة قانونية ترتتب عليها القانوين سواء حدد املشرع عناصر اجلرمية أو مل حيددها، ذلك أن التكييف م

 هو ما يلزم احملكمة العليا بسط رقابتها عليه.و نتائج قانونية، 

إال أنه بالرغم من ذلك يكون التكييف اخلاطئ للقاضي مبنأى عن رقابة احملكمة العليا وذلك إذا  
حيكم هبا لو  كانت العقوبة اليت صدر هبا احلكم املطعون فيه تدخل بنوعها وقدرها يف حدود العقوبة اليت

 أن احلكم قد صدر صحيحا ووفقا للتكييف السليم، وهو ما يعرف بنظرية العقوبة املربرة.

يقصد بالعقوبة املربرة من الناحية الفقهية أهنا "تلك العقوبة اليت توقعها احملكمة على سلوك و  
ود املقررة للتكييف للمتهم أخطأت يف تكييفه، أو بناء على نص غري الواجب تطبيقه مىت كانت يف احلد

 .38الصحيح أو للنص الواجب "

ق.إ.ج بقوهلا: "ال يتخذ  012ولقد أخذ املشرع اجلزائري هبذه النظرية حيث أقر ذلك يف املادة  
اخلطأ يف القانون املستشهد به لتدعيم اإلدانة بابا للنقض مىت كان النص الواجب تطبيقه فعال يقرر 

 العقوبة نفسها".

حتت رقم  27/10/7220يه احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ هو ما ذهبت إلو  
قانون  222بقوهلا: "ال يعرض قراره للنقض اجمللس الذي طبق على الوقائع نص املادة  7278021

 721/17العقوبات وحكم على املتهم بستة أشهر حبس يف حني أن النص الواجب التطبيق هو املادة 
 .39قانون العقوبات" 222عقوبات من نفس طبيعة العقوبات املقررة يف املادة قانون املرور اليت تتضمن 

ال يكون احلكم رة يف حالة اخلطأ يف التكييف، و و عليه فإن احملكمة العليا تطبق نظرية العقوبة املرب 
ود أو القرار اجلزائي املطعون فيه عرضة للنقض، مىت كانت العقوبة احملكوم هبا على اجلاين تقع يف احلد

 املقررة قانونا للجرمية املرتكبة لوال وقوع ذلك اخلطأ.
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هم يف إرساء التكييفات حسب رأينا الشخصي فإن توسيع نطاق تطبيق نظرية العقوبة املربرة يساو 
هو ما يتناىف مع بعيب اخلطأ يف تطبيق القانون، و  اإلبقاء على احلكم أو القرار اجلزائي مشوبااخلاطئة و 

  وحدة تفسريه. الرقابة على صحة تطبيق القانون و هي للمحكمة العليا و وظيفة األساسية ال

 الفرع الثاني: رقابة المحكمة العليا على منهج التفسير لقضاة الموضوع 

خيتص القاضي بتفسري النص القانوين أثناء تطبيقه على الوقائع املعروضة عليه مع عدم جواز القياس 
حمكمة النقض املنهج القانوين يف التفسري للتحقق من أن القاضي تراقب و يف نصوص التجرمي و العقاب، 

 .  (40)قد توخى إرادة املشرع يف حتديد املصلحة احملمية و كيفية محايتها

 أوال: رقابة المحكمة العليا على تفسير النص الواجب التطبيق

ص بالنظر فيما إذا  ختت، و تراقب احملكمة العليا صحة تكييف األفعال اليت تثبت أمام قضاة املوضوع
تقديره ينطوي حتت نص من النصوص القانونية من املوضوع وقوعه و كان هذا الفعل الذي أثبت قضاة 

تفسريه، ذلك أن التقدير الذي يقوم به القاضي يفرتض جهدا قانونيا ونطاق تطبيق ذلك النص و عدمه، 
ردة، و يف تكييف وقائع الدعوى مبقارنتها مسبقا يف تفسري القانون لتحديد الواقعة أو الوقائع األساسية اجمل

 .(41)بتلك الوقائع

تتحقق رقابة احملكمة العليا بالتأكد من أمرين أوله هو حتديد معىن األلفاظ و العبارات اليت و 
تتضمنها القاعدة القانونية و هذا يدخل يف صميم وظيفتها ألنه يدخل يف حقل تفسري القانون، أما األمر 

تأكد من أن العناصر الواقعية اليت تتضمنها املفاهيم القانونية متوفرة يف امللف كما عرض الثاين فعليها ال
(42)على حمكمة املوضوع

.  

و من املفروض أن تفسر حمكمة املوضوع النص تفسريا ضيقا و ذلك يف حالة اقتضاب القاعدة 
أو تضفي عليه مدلوال جديدا  القانونية أو غموضها، حىت ال يؤدي هبا إىل اخلروج عن املعىن العام للنص
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أومعىن غري مقبول، إذ أن تفسري النص القانوين ليس مرتوك لسلطة القاضي املطلقة، بل جيب أن يكون 
إذا اقتنعت حمكمة املوضوع بتفسري معني للقاعدة القانونية فيسهل و ، (43)التفسري مطابقا لنية و إرادة املشرع

، أما إذا كانت عبارات النص واضحة (44)ل القانوين على ضوئهاستخراج احلو عليها اعتماد هذا التفسري 
حبيث تكشف عن حقيقة قصد املشرع، فيجب على القاضي تطبيقه على الواقعة املعروضة عليه، إذ ال 

 . (45)اجتهاد يف معرض النص الصريح يف املسائل اجلزائية

ة للنص التجرميي فيؤدي ذلك إىل عليه إذا أخطأ القاضي اجلزائي يف تفسري معاين املفاهيم القانونيو 
 اخلطأ  يف التكييف، و يرتتب عليه اخلطأ يف تطبيق القانون و هو ما يستلزم رقابة احملكمة العليا.  

 ثانيا: عدم جواز القياس في نصوص التجريم 

 تتجلى رقابة احملكمة العليا على اخلطأ يف تطبيق القانون يف املواد اجلزائية يف حرصها على مراقبة
هو ما و احرتام قضاة املوضوع ملبدأ عدم جواز القياس يف نصوص التجرمي عند تكييف الواقعة اإلجرامية  

العقوبات، و  هو من أهم النتائج الذي يرتتب على مبدأ شرعية اجلرائمو ، (46)يعرف بالتفسري بطريق القياس
ع إىل القياس فيما خيص عدم جلوء قضاة املوضو سالمة تطبيق النص القانوين و فتقف على التأكد من 

العقاب، و تأكدها بأن العناصر املستخلصة من الوقائع املادية تشكل جرمية من اجلرائم و نصوص التجرمي 
 أن النموذج القانوين يتطابق مع النموذج الواقعي.، و املنصوص عليها قانونا

ا عليها تكييفا قياسا أن قضاة املوضوع أسبغو ، و فإذا تبني هلا أن الوقائع ال حتمل أي وصف جنائي 
على فعل ورد نص قانوين جيرمه لوقوع تشابه بني الفعلني، فتنقض القرار على أساس اخلطأ يف تطبيق 

 القانون الذي ترتب عن اخلطأ يف تكييف الواقعة املادية.

 تحليل النتائج:

ة احملكمة العليا خيضع لرقابو يرتتب على اخلطأ يف تكييف الواقعة اإلجرامية اخلطأ يف تطبيق القانون 
من خالل رقابتها على املنطق القضائي لقضاة املوضوع سواء تعلق هذا املنطق مبجال القانون أو جمال 
الواقع، مبعىن التأكد من سالمة استخالص العناصر املكونة للنموذج القانوين من الوقائع استخالصا سائغا 
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ختضع كل التكييفات لرقابة احملكمة العليا و ائع، التأكد من صحة تطبيق القانون على هذه الوق، و منطقياو 
 األركان بنص القانون، أو غري حمددة. اء كانت اجلرمية حمددة العناصر و سو 

ة املوضوع ملبدأ شرعية اجلرائم تتجلى هذه الرقابة يف حرص احملكمة العليا على مراقبة احرتام قضاو  
ن مطابقة النموذج القانوين مع النموذج الواقعي، كما التأكد مو ال عقوبة إال بنص، والعقوبات فال جرمية و 

عدم اللجوء و  مدى التزام قضاة املوضوع بتفسريها تفسريا ضيقاو تراقب صحة تفسري النصوص التجرميية 
 للقياس أثناء تطبيق النص القانوين على الواقعة املعروضة عليهم. 

 خاتمة

القرارات اجلزائية متارس رقابتها على األحكام و  ليامن خالل ما سبق، ميكننا القول بأن احملكمة الع
إحالتها إىل بنقضها و ذلك و اليت يشوهبا عيب اخلطأ يف تطبيق القانون الذي ترتب على اخلطأ يف التكييف، 

اجلهة القضائية اليت أصدرت احلكم أو القرار املطعون فيه مشكلة تشكيلة أخرى، أو إىل جهة قضائية 
 أخرى.

طأ يف التكييف مبنأى عن رقابة احملكمة العليا وذلك إذا كانت العقوبة اليت مع ذلك يكون اخلو  
صدر هبا احلكم املطعون فيه تدخل بنوعها وقدرها يف حدود العقوبة اليت حيكم هبا لو أن احلكم قد صدر 

 012 املكرسة يف املادة صحيحا ووفقا للتكييف السليم، حيث تطبق احملكمة العليا نظرية العقوبة املربرة
الرقابة على صحة تطبيق القانون ونقض هي علها خترج عن وظيفتها األساسية و هذا ما جيق.إ.ج، و 

لو على املصلحة إىل تكريس التكييفات اخلاطئة، وهذا ما يرتب آثارا و  بذلك فهي تسعىاألحكام املعيبة، و 
 املعنوية للطاعن. 

قانون اإلجراءات  012تعديل نص املادة  لذلك جند أنه من األحسن لو يبادر املشرع اجلزائري إىل
حتديد نطاق تطبيق نظرية العقوبة املربرة يف حالة اخلطأ املادي يف ذكر النص القانوين دون توسيع و اجلزائية، 

تطبيق حلة استخالص النتيجة القانونية و أن مر حاالت اخلطأ يف التكييف، خاصة و  نطاق تطبيقها إىل كل
ابتداء من مرحلة تقدير الوقائع على ما بنته عقيدة القاضي اجلزائي القانون هي آخر مرحلة تقف 

 تكييفها.  و 
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