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يتحقق االعتداء على امل�صلحة املحمية جنائي ًا بارتكاب اجلرمية التي ت�ستجمع العنا�صر التي
يتطلبها ن�ص التجرمي ،وبذلك ين�ش�أ حق املجتمع يف توقيع العقاب على مرتكبها ،وال يتحقق هذا
الأمر �إال �إذا توافرت لدى اجلاين عنا�صر امل�سئولية اجلنائية وهي متتعه بالتمييز ،و الإدراك،
وحرية االختيار.
وال ريب �أن التمتع بالإدراك يعد عن�صر ًا جوهري ًا لقيام امل�سئولية اجلنائية ،فهو الذي يطبع
�إرادة اجلاين بالإثم( .)1وعليه ف�إن الأ�سباب التي تنفي الإدراك لدى مرتكب اجلرمية وقت
اقرتافه لها حتول دون م�سئوليته اجلنائية عنها ،ومن ذلك �آفة اجلنون وعاهة العقل التي �أدرجتها
الت�شريعات العقابية �ضمن موانع امل�سئولية اجلنائية ،والتي حتول دون ا�ستحقاق اجلاين للعقاب
املقرر للجرمية.
�أو ًال -اجلنون وعاهة العقل و�أثره على امل�سئولية اجلنائية وفقا للقواعد امل�ستقرة
اجلنون هو مر�ض عقلي له تعريف علمي عند علماء الأمرا�ض العقلية ،وقد �أدى تطور الطب
العقلي خالل ال�سنوات الأخرية �إىل تطور مدلول اجلنون بحيث �أ�صبح يدل على مر�ض ي�ؤثر على
القوى العقلية وامللكات الذهنية للفرد ،يرتتب عليه هبوط تدريجي يف احلياة العقلية ومن ثم انعدام
الإدراك.
وللجنون من الناحية القانونية معنى �أكرث ات�ساع ًا ،حيث ميثل ذلك العيب العقلي الذي ين�صرف
�إىل املري�ض الذي يبتعد بعقله عن املجتمع حتت ت�أثري تغريات عقلية(.)2
وتفادي ًا الن�شغال رجل القانون ببحث ماهية اجلنون وعاهة العقل من الناحية الطبية ،فقد �ساوى
امل�شرع اجلنائي بينهما مكتفي ًا ي�أثرهما وهو فقد الإدراك وحرية االختيار وقت ارتكاب اجلرمية،
فالقا�سم امل�شرتك بينهما �أنهما مر�ض ي�صيب القدرات العقلية والذهنية فيعدم الإدراك ومن ثم
الإرادة.
(1) PHILIPPE BONFILS: L’institution de la declaration d’irresponsabilite pour cause de
trouble mental, chronique legislative, revue de science criminelle et de droit penal
compare, no2, 2008, p 397 et le discernement en droit penal, melanges Gassin, PUAM,
2007, p 97.
( )2د� .أحمد فتحي �سرور :الو�سيط يف قانون العقوبات ،الق�سم العام  ،دار النه�ضة العربية � ، 1996ص.496
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ولقد �أجمعت الت�شريعات العقابية على اختالف م�شاربها على �أن الفقدان الكلي للإدراك �أو
الإرادة وقت ارتكاب اجلرمية ب�سبب اجلنون �أو عاهة العقل ،ي�ؤدي �إىل انتفاء �أهلية اجلاين جنائي ًا،
وبالتايل انتفاء امل�سئولية اجلنائية ،ومن ثم ا�ستحالة توقيع العقوبة املقررة للجرمية عليه(.)3
ويف هذا ال�سياق ترتجم هذه الأحكام �إجرائي ًا بتطبيق �أحكام املادة  187من قانون الإجراءات
اجلزائية االحتادي( )4التي تن�ص على �أنه « �إذا �صدر �أمر ب�أن ال وجه لإقامة الدعوى �أو حكم برباءة
املتهم وكان ذلك ب�سبب حالة جنون �أو اختالل عقلي �أو �ضعف عقلي �أو مر�ض نف�سي ،ج�سيم ت�أمر
اجلهة التي �أ�صدرت الأمر �أو احلكم ب�إيداع املتهم م�أوى عالجي ًا �إىل �أن تقرر هذه اجلهة �إخالء
�سبيله ،وذلك بعد االطالع على تقرير اجلهة املودع لديها املتهم و�سماع �أقوال النيابة العامة يف
الأحوال التي ال يكون الأمر �صادر ًا منها ،وبعد التثبت من �أن املتهم قد عاد �إليه ر�شده �أو زالت عنه
خطورته» .وعليه ينعقد االخت�صا�ص ب�إعالن امتناع امل�سئولية اجلنائية لإحدى جهتني هما:
�سلطة التحقيق وهي النيابة العامة يف الإمارات �أو قا�ضي التحقيق �أو غرفة التحقيق يف فرن�سا،
ف�إذا تبني لها �أن �شروط امتناع امل�سئولية جلنون �أو عاهة يف العقل قد توافرت ت�صدر �أمر ًا ب�أن ال
وجه لإقامة الدعوى م�سبب ًا على نحو دقيق(. )5
ق�ضاء احلكم حال حتريك الدعوى وتقدير املحكمة املخت�صة انطباق املادة  60يف القانون
الإماراتي �أو املادة  1-122يف الت�شريع العقابي الفرن�سي ،تق�ضي املحكمة املخت�صة بح�سب ما �إذا
كانت الواقعة جناية �أو جنحة بالرباءة.

( )3يف هذا ال�ش�أن تن�ص املادة  60عقوبات على �أنه” ال ي�س�أل جنائيا من كان وقت ارتكاب اجلرمية فاقد ًا الإدراك �أو الإرادة
جلنون �أو عاهة يف العقل ”...كما تن�ص املادة  1-222من قانون العقوبات الفرن�سي على احلكم ذاته بن�صها على:

« Les personnes atteintes d,un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli leur
»…discernement ou le controle de leurs actes sont irresponsables penalement

مبقت�ضى هذا الن�ص ال ي�س�أل جنائي ًا الأ�شخا�ص امل�صابون با�ضطراب عقلي �أو ع�صبي ،ترتب عليه انتفاء الإدراك لديهم �أو القدرة
على �ضبط ت�صرفاتهم .
( )4مت تعديل هذا الن�ص مبقت�ضى القانون االحتادي رقم  29ل�سنة  ،2005ويقابله يف الت�شريع امل�صري املادة 342
�إجراءات جزائية.

(5) STEPHANE DETRAZ : Autorite de non lieu ,Recueil Dalloz , 2009 , no9 , p606 et
L’application non retroactive des” peines” frappant desormais les delinquants alienes
, Recueil Dalloz , 2009 , no 16 , p 1111.
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وننتهز فر�صة ا�ستعرا�ض هذه الن�صو�ص يف هذا املقام لإبداء مالحظتني جوهريتني ،الغر�ض
من ذلك بيان �أوجه الق�صور التي تعرتي الن�صو�ص املذكورة:
فيما يتعلق بتحديد جهة االخت�صا�ص يف م�س�ألة �إيداع اجلاين املري�ض عقلي ًا يف امل�أوى العالجي،
ق�صرت املادة  133عقوبات هذا الأمر على ق�ضاء احلكم بقولها» حكمت املحكمة ،»...يف ذات
الوقت �أطلقت املادة � 187إجراءات جزائية الأمر حيث �أناطت االخت�صا�ص بالإيداع يف امل�أوى
العالجي لكل من النيابة العامة املخت�صة ب�إ�صدار �أمر ب�أال وجه لإقامة الدعوى ،وكذلك املحكمة
املخت�صة التي ت�صدر احلكم بالرباءة ،وذلك بقولها» ت�أمر اجلهة التي �أ�صدرت الأمر �أو احلكم»...
وعليه يبدو اختالف الن�صني وا�ضح ًا ،و�سعي ًا لتحقيق ات�ساق الن�صو�ص املنظمة لهذا املو�ضوع
يبدو مالئم ًا تعديل ن�ص املادة  133عقوبات وذلك ب�إ�سناد اخت�صا�ص الإيداع يف امل�أوى العالجي
�إىل النيابة العامة �إىل جانب املحكمة ،بحيث تن�سجم مع املادة � 187إجراءات جزائية ،على اعتبار
�أن �إعالن امتناع امل�سئولية اجلنائية قد يتحقق �إما يف مرحلة التحقيق �أو مرحلة املحاكمة ،و�أن الأمر
بالإيداع يف امل�أوى العالجي �أثر لذلك ،فمن املنطقي �أن يرتبط �إما بقرار ب�أال وجه لإقامة الدعوى
ال�صادر عن النيابة� ،أو حكم الرباءة ال�صادر عن ق�ضاء احلكم.
ن�صت كل من املادة  133و  187امل�شار �إليهما على �أن الإيداع يف امل�أوى العالجي نتيجة �صدور
الأمر ب�أال وجه لإقامة الدعوى� ،أو احلكم بالرباءة� ،سببه امتناع امل�سئولية اجلنائية جلنون �أو عاهة
يف العقل �أو مر�ض نف�سي ج�سيم يفقد اجلاين القدرة على �ضبط ت�صرفاته .يف املو�ضوع ذاته ن�صت
(6) HARITINI MATSOPOULOU: L>application non-retroactive des «peines» frappant
desormais les delinquants alienes, Recueil Dalloz 2009, no 16, p1111.
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على �أن امتناع امل�سئولية اجلنائية جلنون �أو عاهة يف العقل و�إن كان يحول دون توقيع العقوبة،
ف�إنه حال ثبوت خطورة اجلاين الإجرامية يتم توقيع تدابري عالجية عليه من �ش�أنها درء خطورته،
كما تعمل يف الوقت ذاته على عالجه من مر�ضه( .)6ويف ذلك تن�ص املادة  133من قانون العقوبات
االحتادي على �أنه» �إذا وقع الفعل املكون للجرمية من �شخ�ص حتت ت�أثري حالة جنون �أو عاهة يف
العقل �أو مر�ض نف�سي �أفقده القدرة على التحكم يف ت�صرفاته ب�صفة مطلقة حكمت املحكمة ب�إيداعه
م�أوى عالجي ًا وفق ًا للأو�ضاع التي ي�صدر بها قرار من وزير العدل بعد �أخذ ر�أي وزير ال�صحة»...
كما ن�صت املادة  187من قانون الإجراءات اجلزائية االحتادي على �أنه» ...ت�أمر اجلهة التي
�أ�صدرت الأمر �أو احلكم ب�إيداع املتهم م�أوىً عالجي ًا �إىل �أن تقرر هذه اجلهة �إخالء �سبيله»...
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املادة  60عقوبات احتادي على امتناع امل�سئولية اجلنائية للجاين �إذا كان وقت اجلرمية فاقد ًا
الإدراك جلنون �أو يعاين عاهة يف العقل ،ومل ت�شر �إىل املر�ض النف�سي اجل�سيم ،مبا يفيد عدم
�إدراجه �ضمن موانع امل�سئولية اجلنائية ،و�أكدت ذلك حمكمة متييز دبي حيث ق�ضت ب�أنه « من
املقرر �أن احلاالت النف�سية لي�ست يف الأ�صل من موانع امل�سئولية والعقاب كاجلنون والعاهة يف العقل
اللذين يجعالن اجلاين فاقد ال�شعور واالختيار وقت ارتكاب اجلرمية وفق ًا لن�ص املادة  60من
()7
قانون العقوبات»...
ويف الوقت ذاته جعل امل�شرع من املر�ض النف�سي مبقت�ضى املادتني  133و  187املذكورتني �سبب ًا
لأمر ب�أال وجه لإقامة الدعوى �أو الرباءة �أي مانع ًا للم�سئولية اجلنائية وم�سوغ ًا لإيداع اجلاين يف
امل�أوى العالجي.
وعليه �أي�ض ًا ولغر�ض ان�سجام الن�صو�ص القانونية املنظمة املو�ضوع ذاته ،يبدو منا�سب ًا تعديل
املادة  60لت�شمل املر�ض النف�سي اجل�سيم الذي يفقد �صاحبه القدرة على �ضبط ت�صرفاته ،وذلك
�إىل جانب اجلنون وعاهة العقل� ،ضمن موانع امل�سئولية اجلنائية.
ثاني ًا – ق�صور الأحكام التقليدية املتعلقة بامتناع امل�سئولية اجلنائية لعاهة يف
العقل
ملا كانت ال�سلطة الق�ضائية ترتجم امتناع امل�سئولية اجلنائية لعاهة يف العقل بقرار �أال وجه
لإقامة الدعوى من �سلطة التحقيق� ،أو مبقت�ضى حكم براءة �صادر من ق�ضاء احلكم ،فقد عيب على
هذا النظام عدم مراعاته لآالم املجني عليهم وم�شاعرهم امل�صابة ب�آثار جرائم املختلني عقلي ًا(.)8
ويف �أغلب الأحيان ال يدرك ال�ضحايا وذويهم جوهر هذه القرارات والأحكام ،ويعتقدون -خط�أً -
�أن ال�سلطة الق�ضائية تعترب اجلرمية ك�أن مل تكن ،ويتفاقم هذا ال�شعور ب�صفة خا�صة �إذا كانت
اجلرائم خطرية (.)9
( )7حمكمة متييز دبي  ،2009/4/13الطعن رقم  91/2009جزاء ،و ،2008/12/8الطعن رقم 408/2008
جزاء.

(8) JEANPRADEL: Une double revolution en droit penal francais avec la loi du 25 Fevrier
2008 sur ler criminels dangereux, Recueil Dalloz, 15 avril 2008, p 1007
(9)	(2) « Ces decisions , Comme les ordonnances de non lieu , etaient tres mal comprises par
les victims et leurs familles qui pensaient , certes a tort que pour l,autorite judiciaire , le
crime ou le delit n>avait pas lieu».
HARITINI MATSOPOULOU : Le developpement des mesures de surete justifiees par « la
dangerosite» et l>inutile dispositif applicable aux malades mentaux , Droit penal , no4 ,

266

االجتاهات اجلديدة يف �ش�أن امتناع امل�سئولية اجلنائية للخلل العقلي

وعلى الرغم من ذلك ظلت هذه التعديالت غري كافية ،الأمر الذي ا�ستدعى قيام اجلمعية
الوطنية الفرن�سية عام  2006ب�إجراء حتقيق طرف �ضحايا اجلرائم ،وقد تبني من خالله �أن
واحد ًا من كل �ضحيتني ي�شعر بعدم االعتداد بحالته �أثناء الإجراءات( .)11وبعبارة �أخرى يعترب
ال�ضحايا �أن �آالمهم يتم جتاهلها �أثناء الدعوى خا�صة عند الق�ضاء بامتناع امل�سئولية اجلنائية،
وعليه ف�إنهم يعتربون قرار �أال وجه لإقامة الدعوى �إنكار ًا للجرمية بل و�إنكار ًا للعدالة( .)12ومن ذلك
avril 2008 , publie sur Lexis Nexis

وقد �أ�شار جانب من الفقه �إىل �أن �إنهاء �إجراءات الدعوى على النحو املذكور ي�صيب �أ�سر ال�ضحايا بخيبة �أمل ب�سبب� :إغالق التحقيق
قبل بلوغه منتهاه ،وعدم االعرتاف ر�سمي ًا بالأفعال ومرتكبيها ،و�إطالق �سراح �أ�شخا�ص ذوي خطورة �إجرامية دون مراقبة.
انظر A.BOULAY : L,irresponsabilite penale des malades mentaux :la position de L:APEV ,
.AJ penal , 2004 , 318

( ) 10ن�سوق يف هذا ال�ش�أن ق�ضية امر�أة تعاين عجز ًا بدني ًا بن�سبة  ،100%اتهمت بارتكاب جرائم جن�سية ،و�صدر يف حقها
قرار ب�أال وجه لإقامة الدعوى ب�سبب اخللل العقلي ،ولي�س ب�سبب انتفاء التهم .ذلك الأمر �أثار ا�ستغراب والدة املجني عليه.

Voir rapport de la commission d,enquete sur l,affaire dite D,OUTREAU , A.VALLINI ,
president , et P.HOUILLON ,rapporteur , assemblee nationale , juin 2006 , p 131.
(11) Rapport G FENECH , la commission des lois de l>assemblee nationale no 497 , 12
decembre 2007 , p39.
(12) N.BASQZ : le statut juridique du deficient mental auteur de dommage confronte a
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و�إذا كانت هذه الأحكام قد ظلت ثابتة دون تعديل يف الت�شريع الإماراتي ،فقد مت حت�سينها
يف فرن�سا على مدار ال�سنوات ،من ذلك� :صدور قانون  17يوليو  1970الذي ن�ص على الطعن
باال�ستئناف يف قرار ب�أال وجه لإقامة الدعوى من قبل املجني عليه املدعي مدني ًا(املادة 186
فقرة  2من قانون الإجراءات اجلزائية الفرن�سي) ،تال ذلك �صدور قانون  8فرباير 1995
الذي ن�ص على �إخطار املدعي مدني ًا �شفاه ًة بقرار ب�أال وجه لإقامة الدعوى ،ويف �ضوئه يجوز له
تقدمي مالحظات� ،أو طلب �إجراء حتقيق جديد مبعرفة خبريين (املادة  1-167قانون الإجراءات
اجلزائية الفرن�سي) ،كما ن�ص القانون ذاته على �أنه يف حال الطعن باال�ستئناف يف قرار �أال وجه
لإقامة الدعوى ب�سبب اخللل العقلي ،يجب �أن ت�أمر غرفة التحقيق بناء على طلب املدعي مدني ًا
باملثول ال�شخ�صي للجاين اخلا�ضع للتدبري� ،إذا كانت حالته ت�سمح بذلك (املادة  1-199فقرة
�أوىل من قانون الإجراءات اجلزائية الفرن�سي) .ويف  9مار�س � 2004صدر قانون ن�ص على وجوب
ت�أكيد قرار �أال وجه لإقامة الدعوى ب�سبب اخللل العقلي على مدى وجود تهم كافية تك�شف عن
ارتكاب اجلاين للأفعال املن�سوبة �إليه( ،املادة  177فقرة ( )2من قانون الإجراءات اجلزائية
الفرن�سي) .وقد �أتاح هذا القانون اال�ستجابة اجلزئية لطلب املجني عليهم املتمثل يف الإ�سناد املادي
للأفعال الإجرامية �إىل اجلاين املختل عقلي ًا(.)10
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كله ت�ست�شف حاجة ال�ضحايا من الناحية النف�سية ،وحقهم يف معرفة كيفية اقرتاف الأفعال ،ولعل
يتفاقم به هذا الو�ضع تعذر الف�صل يف الأ�ضرار املادية التي ت�صيبهم من قبل �سلطة التحقيق.
وال يفوتنا يف هذا املقام الإ�شارة �إىل جمموعة العمل التي �شكلها امل�سئول احلكومي ال�سيد
 PERBEيف �سبتمرب عام  2003من عدد من امل�ست�شارين يف الق�ضاء الفرن�سي ،هدفها حت�سني
�أو�ضاع �ضحايا اجلرائم .وقد �أو�صت هذه املجموعة بتنظيم جل�سة خا�صة للنظر يف �إ�سناد الأفعال
رغم احلكم بامتناع امل�سئولية اجلنائية ،وتوقيع تدابري �أمن منا�سبة .وقد �أوردت املجموعة املذكورة
يف تقريرها �أنه ال «يقع على ال�سلطة الق�ضائية حماية ال�ضحايا فقط ،بل القيام مب�سئولياتها ب�ش�أن
الوقاية والعود»(.)13
وا�ستناد ًا �إىل هذه املعطيات �أ�صدر امل�شرع الفرن�سي القانون رقم  174-2008امل�ؤرخ يف 25
فرباير  2008ب�ش�أن احلجز الأمني وتقرير امتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي(،)14

والذي �أر�سى مبقت�ضاه حزمة من الإجراءات امل�ستحدثة التي تتيح للجهة الق�ضائية التي تف�صل
بامتناع امل�سئولية اجلنائية ،النطق ب�ش�أن حقيقة الأفعال الإجرامية املرتكبة من اجلاين ،وتقرير
تدابري الأمن ال�ضرورية التي تقت�ضيها حالته ال�صحية خالف الإيداع يف امل�أوى العالجي الذي كان
قائم ًا يف ظل النظام ال�سابق اخلا�ص بامتناع امل�سئولية اجلنائية جلنون �أو عاهة يف العقل.
وبهذا القانون يكون امل�شرع الفرن�سي قد �ساير عدد ًا من الت�شريعات املقارنة نذكر منها ب�صفة
خا�صة :الت�شريع الأملاين ،والهولندي والبلجيكي التي تقرر امتداد الدعوى اجلنائية �إىل مرحلة
احلكم ،و�إن تعذر �إ�سناد اجلرمية �إىل مرتكبها ب�سبب اخللل �أو املر�ض العقلي(.)15

plusieurs droits fondamentaux , these Louvain la Neuve , tome 2 , p359.
(13) « IL incombe a l>autorite judiciaire non seulement de preserver les victime mais
egalement d,assurer ses responsabilites en termes de prevention et de reiteration» Rapport
J.R. LECERF, la commission senatoriale des lois , no 174 , 232008/1/ p55.
(14) La loi no 2008174- du 25 fevrier 2008 , relative a la retention de surete et a la declaration
d,irresponsabilite penale pour cause de trouble mental , journal officiel 26 fevrier 2008 ,
p p.3266.
(15) HARITINI MATSOUPOULO : op. cit et CHRISTIAN A .KUPFERBERG: La retention de
surete allemande , Droit penal , no5 , mai 2008 , etude 8, publie sur lexis Nexis.

ويف هذا ال�ش�أن �صرحت وزيرة العدل الفرن�سية ال�سابقة ال�سيدة ر�شيدة داتي ب�أن “ال�ضحايا بحاجة �إىل خطة فريدة مثل انعقاد
جل�سة لغر�ض �إقرار احلقيقة ،وحتقيق العدالة .جل�سة ميكن �أن ت�سمح ب�إ�سناد الأفعال لل�شخ�ص املعني بالأمر ،ومناق�شة اخلربة
التي خل�صت �إىل امتناع امل�سئولية اجلنائية وحتديد تدابري الأمن وتعوي�ض �أ�ضرار ال�ضحايا” .انظر R.DATI: Entretien
, JCP. 2007, I,198
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مل ي�أت م�سلك امل�شرع الفرن�سي املتمثل يف �إ�صدار قانون احلجز الأمني وتقرير امتناع امل�سئولية
اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي ارجتالي ًا ،بل ميكن رد الرغبة يف حماكمة الأ�شخا�ص غري امل�سئولني
جنائي ًا ،وتوقيع تدابري �أمن عليهم �إىل م�شروع قانون عام  1948الذي عرف با�سم الدفاع
االجتماعي ،والذي ن�ص يف املادة( )4على �أنه «كل �شخ�ص ارتكب جناية �أو جنحة ب�شرط �أن تكون
اجلنحة عمدية �أو غري عمدية عقوبتها احلب�س ،با�ستثناء اجلنح ال�سيا�سية وجنح الن�شر ،متى كان
خمت ًال عقلي ًا وقت املحاكمة ،ووجد ب�سبب حالته العقلية معر�ض ًا للعود وبالتايل ي�شكل خطر ًا على
النظام �أو الأمن العامني ،يعاقب باحلجز يف م�ؤ�س�سة للدفاع االجتماعي بد ًال عن العقوبات التي
يقررها قانون العقوبات(.)16كما جاء ثمرة جلهود عدد من اللجان الر�سمية امل�شكلة من �أع�ضاء
يف ال�سلطتني الت�شريعية والق�ضائية� ،إذ ا�ستلهم امل�شرع من تو�صياتها التي خل�صت �إليها �أحكام
الت�شريع اجلديد .وتتمثل هذه التقارير الر�سمية يف الآتي:
 - 1تقرير جلنة ال�صحة والعدالة  sante-Justiceالتي تر�أ�سها  J-f-Burgelinاملحامي
العام لدى حمكمة النق�ض( .)17وقد �أو�صت اللجنة ب�ش�أن اجلناة الذين متتنع م�سئوليتهم خللل
عقلي ،بعقد جل�سة علنية تنظر يف �إ�سناد الأفعال الإجرامية �إليهم لتحقيق مناق�شة ق�ضائية
حقيقية �أمام حمكمة خمت�صة وذلك بطلب من قا�ضي التحقيق(.)18
(16) Chronique de defense sociale , revue de science criminelle et de droit penal compare ,
1948 , p 596.
و�ضمت يف ع�ضويتها رجال قانون  G.LEVASSEUR،وي�شار �إىل �أن ذاته االقرتاح �أوردته عام 1955جلنة برئا�سة الأ�ستاذ

و�أطباء يف االمرا�ض العقلية ،وا�ستهدفت توقيع تدبري احلجز املتمثل يف الإيداع يف م�ؤ�س�سة دفاع اجتماعي على املجرمني
املختلني عقلي ًا لغر�ض �إخ�ضاعهم لربنامج عالجي-عقابي  .انظر

G.LEVASSEUR : chronique de defense sociale , le probleme des delinquants anormaux ,
revue de science criminelle et de droit penal compare , 1955 , p 363.
( )17وي�شار هنا �إىل �أن اللجنة املذكورة �سلمت تقريرها �إىل وزيري العدل وال�صحة يف يوليو .2005
( )18الواقع �أن هذه الأفكار �سبق طرحها يف �سبتمرب  2003من قبل جمموعة عمل مت ت�شكيلها مبعرفة م�سئول حكومي هو ال�سيد
 .PERBENوقد اقرتحت انعقاد جل�سة ملحكمة خا�صة بناء على طلب الأطراف للنظر يف �إ�سناد الأفعال ،و�إمكان النطق

ببع�ض تدابري الأمن ،بعد �صدور القرار النهائي ب�أالوجه لإقامة الدعوى.
�أنظر يف ذلك :P55 , op. cit Rapport LECERF
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 - 2تقرير ال�سيدين  C.GAUTIER, P.GOUJONبخ�صو�ص تدابري الأمن املتعلقة
بالأ�شخا�ص اخلطرين ،والذي قدم �إىل جمل�س ال�شيوخ عام .)19(2006-2005
وقد اقرتحا �إن�شاء مراكز خربة متعددة التخ�ص�صات مهمتها تقييم احلالة العقلية للمتهمني �أو
الذين �صدرت يف حقهم �أحكام بالإدانة يف جرائم ج�سيمة ،وذلك قبل وبعد �صدور احلكم.
كما اقرتحا �إن�شاء م�ست�شفيات لغر�ض الإقامة ملدة طويلة ،جمهزة على نحو خا�ص ال�ستقبال
املجرمني اخلطرين وامل�صابني بخلل عقلي .وتتميز هذه امل�ست�شفيات بطابعها الطبي العالجي،
وحتول دون �أي انقطاع للعالج.
تقرير اللجنة الربملانية التي تر�أ�سها الربملاين وامل�ست�شار الق�ضائي  ،J.P.GARRAUDوقد
ت�ضمن اقرتاح قيام جهة ق�ضائية حال �صدور �أمر ب�أال وجه لإقامة الدعوى ب�سبب اخللل العقلي
بتقدير �إ�سناد الأفعال ،مع الرغبة يف قيام غرفة التحقيق بهذه املهمة بد ًال عن حمكمة خا�صة(.)20
ويف �ضوء ما تقدم ميكن القول ب�أن الأفكار والعنا�صر التي اقرتحتها اللجان املذكورة �شكلت
املعني الذي نهلت منه وزارة العدل الفرن�سية ،لإعداد م�شروع القانون رقم  442ب�ش�أن احلجز
الأمني وتقرير امتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي ،والذي �أودع يف اجلمعية الوطنية
بتاريخ  2007/11/28ور�أى النور بتاريخ .2008/2/25
رابع ًا – حتديد نطاق الدرا�سة وبيان �أهميتها
�سوف نبحث يف هذه الدرا�سة مو�ضوع» االجتاهات اجلديدة ب�ش�أن امتناع امل�سئولية اجلنائية
جلنون �أو عاهة يف العقل» ،وذلك با�ستعرا�ض الأحكام التي ا�ستحدثها امل�شرع الفرن�سي لإعالن
امتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي مبقت�ضى القانون امل�ؤرخ يف ،2008/2 /25
والذي �ساير به االجتاهات اجلديدة بهذا اخل�صو�ص يف عدد من القوانني الأوروبية منها الأملاين
والهولندي .و�سوف نتعقب التطبيقات الق�ضائية لهذه الأحكام يف الق�ضاء الفرن�سي قدر املمكن،
ذلك كله مع املقارنة بالأحكام امل�ستقرة يف القانون الإماراتي ،الغر�ض من ذلك الو�صول �إىل �إمكان
اال�ستفادة من الأحكام امل�ستحدثة يف هذا املو�ضوع يف ت�شريعاتنا العربية عامة والقانون الإماراتي
(19) Rapport d,information fait au nom de la commission des lois sur les mesures de surete

concernant les personnes dangereuses Senat no 420 , 20052006-.
(20) Rapport reponses a la dangerosite , rapport de la mission parltementaire sur la dangerosite
et la prise en charge des individus dangereux . la Doc. Fr. Octobre 2006.
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ومما ال�شك فيه �أن هذا املو�ضوع يكت�سي �أهمية كبرية ،بالنظر �إىل تعلقه بفئة اجتماعية ال
يخلو منها �أي جمتمع �إن�ساين ،هي فئة ذوي العاهات العقلية الذين يك�شفون عن خطورة �إجرامية،
باعتدائهم على م�صالح حممية جنائي ًا .ي�ضاف �إىل ذلك �أن الأحكام حمل الدرا�سة هي االجتاهات
اجلديدة ب�ش�أن تقرير امتناع امل�سئولية اجلنائية له�ؤالء اجلناة بعيد ًا عن الثابت تقليدي ًا ب�ش�أنها،
وميثل هذا امل�ستحدث القانون الفرن�سي اجلديد رقم  174-2008امل�ؤرخ يف ،2008/2/25
والذي اعترب بع�ضهم �أحكامه ثورية �إذ عرب عن ذلك الأ�ستاذ  Jean Pradelبقوله�« :إن �إخ�ضاع
اجلناة غري امل�سئولني جنائي ًا ب�سبب اخللل العقلي لإجراء ي�ستهدف مثولهم �أما حمكمة جنائية،
تعرتف ب�إمكان �إ�سناد الأفعال مادي ًا �إليهم  ،هذا يثري ا�ستغراب اجلنائي التقليدي ب�شدة� ،أال تعد
بالفعل �أحكام ًا غريبة ،بل وثورية(»)21
ومما يزيد من �أهمية الدرا�سة �أن هذه الأحكام امل�ستحدثة مل يتم بعد التعر�ض لها بال�شرح
والتحليل والتقدير يف نطاق الفقه اجلنائي العربي حتى تاريخ كتابة هذه ال�سطور ،وعليه ن�أمل �أن
ت�شكل �إ�ضافة حقيقية ونوعية له.
وقد ارت�أينا تق�سيم الدرا�سة �إىل ف�صلني :نعر�ض يف الف�صل الأول للأحكام الإجرائية امل�ستحدثة
ب�ش�أن تقرير امتناع امل�سئولية اجلنائية خللل عقلي ،ونتناول يف الف�صل الثاين الآثار املرتتبة على
الدعوى اجلنائية للمختلني عقلي ًا.

(21) «…soumeltre des criminels irresponsables penalement pour cause de trouble mental a une
procedure tendant a les faire comparaitre devant une jurisdiction penale qui reconnaitra
que les faits peuvent leur etre imputes materiellement , voila qui etonnera grandement le
»penaliste classique. Ne s>agit il pas en effet de disposition etranges, voire revolutionnaires.
JEAN PRADEL : op. cit., p1000.

271

املجلد الثامن

خا�صة.

جملة
احلقوق

جملة
احلقوق

املجلد الثامن

الف�صل الأول
الأحكام الإجرائية امل�ستحدثة ب�ش�أن تقرير امتناع امل�سئولية اجلنائية
خللل عقلي
�أر�سى امل�شرع الفرن�سي �أحكام ًا �إجرائي ًة م�ستحدثة للتطبيق على اجلناة غري امل�سئولني
جنائي ًا ب�سبب اخللل العقلي(،)22وذلك مبقت�ضى القانون اجلديد رقم  174-2008امل�ؤرخ يف
 ،2008/2/25الذي ا�ستحدث مبوجب املادة  3منه باب ًا جديد ًا يف قانون الإجراءات اجلزائية
الفرن�سي بعنوان” �إجراءات وقرارات امتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي” .وقد
ن�ص الف�صل الأول على الإجراءات املتبعة �أمام جهات التحقيق ،بينما ن�ص الف�صل الثاين على
الإجراءات املتبعة �أمام ق�ضاء احلكم ،ومتثل هذه الإجراءات واقع ًا دعوى جنائية للمختلني عقلي ًا
.Le Proces des fous
ونرى قبل التطرق لهذه الإجراءات بيان �أ�سا�س الدعوى املذكورة ،وعليه �سوف نق�سم هذا
الف�صل �إىل مبحثني نعر�ض يف الأول �أ�سا�س الدعوى اجلنائية للمختلني عقلي ًا ،ثم م�ضمون �إجراءات
هذه الدعوى على م�ستويي التحقيق واملحاكمة.
املبحث الأول
�أ�سا�س الدعوى اجلنائية للمختلني عقلي ًا بني امل�سئولية املو�ضوعية وامل�سئولية
االجتماعية
ملا انتقدت الأحكام والقرارات ال�صادرة بامتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب العاهة العقلية ب�أنها
تت�سم بالالمباالة جتاه ال�ضحايا ،ذلك �أن عدم االعرتاف بحقيقة الفعل اجلرمي املرتكب هو يف
احلقيقة جتاهل للمعاناة التي يتحملونها .وب�أنها تتميز بالتهور والتجرد من الوعي حيال املجتمع،
وذلك ب�إبقاء �شخ�ص مري�ض عقلي ًا �أظهر قدر ًا كبري ًا من اخلطورة الإجرامية مطلق ال�سراح( .)23ف�إن
( )22يتعني الإ�شارة �إىل �أن القانون الفرن�سي امل�ؤرخ يف  2008/2/25يتعلق باخللل العقلي الذي ي�صيب اجلاين وقت ارتكاب
اجلرمية .وال ي�شمل ذلك الذي يطر�أ �أثناء نظر الدعوى ،فاحلل التقليدي له وقف الدعوى حتى يزول ذلك ال�سبب .هذا احلكم
قائم يف الت�شريع الإماراتي (املادة � 185إجراءات جزائية احتادي) .يف مقابل ذلك يف بريطانيا ي�ستمر الق�ضاء يف نظر
الدعوى رغم العار�ض العقلي الذي �أ�صاب املتهم ( ،)unfit to pleadذلك �أن �إثبات الوقائع ي�شمل اجلانب املادي وامل�سئولية
التي تقدرها هيئة املحلفني �أو القا�ضي ح�سب الأحوال �.أنظر

JEANPPRADEL : op. cit , p 1006.
(23) PIERRE JEROME DELAGE : La dangerosite comme eclipse de l>imputabilite et la dignite
, revue de science criminelle , 2007 , no4 , p 802.
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ويرتتب على ما تقدم �أن كل مناه�ضة و�إنكار لدعوى املختلني عقلي ًا Le Proces des fous

حتمل يف الغالب على �أنها �إعالن غري مبا�شر للعداء جتاه ال�ضحايا ،ذلك �أن عدم القبول بالدعوى
املذكورة امل�ستحدثة يت�ضمن خماطرة الظهور مبظهر الوح�ش املتجرد من امل�شاعر.
من هذا املنطلق ذهب بع�ضهم(� )25إىل �أن مثول اجلناة املختلني عقلي ًا �أمام الق�ضاء اجلنائي،
يدعم ويع�ضد حداد ال�ضحايا ومن �ش�أن ذلك حتوير وظيفة العدالة اجلنائية الأ�صلية املتمثلة يف
الردع بوا�سطة العقاب �إىل الإلزام بت�شجيع ودعم �أعمال احلداد ،ومن �ش�أن ذلك �أن يدفع بالعدالة
اجلنائية �إىل ال�سعي لتحقيق غاية عالجية .finalite therapeutique
ويقت�ضي حتقيق هذه الغاية حتويل قاعات املحاكم �إىل م�سارح تدور فيها جل�سات العالج النف�سي
الق�ضائي ،ويف الوقت ذاته عودة ظهور املفهوم املو�ضوعي للم�سئولية اجلنائية من جديد.
ذلك �أنه يف ظل الوظيفة اجلديدة للعدالة اجلنائية ،ال تختلف طبيعة امل�سئولية املطبقة على
املختلني عقلي ًا عن تلك ال�سارية يف املجتمعات البدائية( ،)26فكما تتطابق �أفعال احلداد مع �إزالة
ال�صد�أ ،فال فرق بني دعوى املختل عقلي ًا ودعوى الدابة عدمية الإدراك( .)27فالأمر الذي يعتد به
يف هذه احلاالت ال�ضرر املتحقق ،ولي�س ال�شخ�ص الذي ت�سبب فيه بفعله اجلرمي.

( )24من هذا اجلرائم التي روعت املجتمع الفرن�سي على �سبيل املثال قيام  Romainالذي يعاين من خلل عقلي بتاريخ
 2004/12/18بقتل ممر�ضتني يف م�صح عقلي يف منطقة  ،Pyreneesوذلك با�ستخدام �سكني حاد ا�ستعمله يف قطع
ر�أ�س �إحداهما ثم و�ضعه فوق جهاز التلفزيون املوجود يف اجلوار.
(25) PIERRE JEROME DELAGE : op. cit, p 804 , et voir R BADINTER : interview , journal
le Monde , 910- septembre 2007.

(26) D.SOULEZ. LARIVIERE: Justice , des reformes maintenant , le Monde, 8 septembre
2007.
يرى بع�ضهم �أنه ي�ستخل�ص من املادة  6فقرة ( )1و(� )3أوج من االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان ب�أنه �إذا كان �ضعف )(27

القدرات العقلية ل�شخ�ص يتعذر معه مبا�شرة حقه يف الدفاع فعليا ًعلى نحو مطلق ،يتعني وقف �إحالته �إىل ق�ضاء احلكم .انظر
Rapport criminel , 11 Juillet 2007 , AJ . 2239.
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االجتاهات الت�شريعية اجلديدة التي ا�ستحدثت قواعد حماكمة املجرمني ذوي العاهات العقلية ،قد
نبعت من حميط ا�ست�شرى فيه �شعور التعاطف مع ال�ضحايا ،بحيث �شكل حمرك ًا للعملية الت�شريعية
يف فرن�سا ،و�أي�ض ًا من بيئة ينتف�ض الر�أي العام فيها تقريب ًا على فرتات زمنية متقاربة ،ب�سبب
اجلرائم املفجعة التي يرتكبها املختلون عقلي ًا(.)24
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وعليه ميكن القول ب�أن �إجبار �شخ�ص يعاين خل ًال عقلي ًا يعر�ضه حلالة �ضعف دائمة ،وال ي�ستطيع
معه الإدراك وبالتايل تف�سري الفعل الذي �أقدم على ارتكابه ،عند املثول �أمام الق�ضاء� ،إمنا يتم على
�أنقا�ض املحاكمة العادلة ،فمحل الدعوى عندئذ جمرد �شيء ()objetولي�س �شخ�ص ًا (،)sujet
تلك هي مالمح امل�سئولية اجلنائية املو�ضوعية.
ي�ضاف �إىل ما �سبق �أن االجتاهات اجلديدة املتعلقة بتقرير امتناع امل�سئولية اجلنائية ،حتمل
�إىل جانب مالمح امل�سئولية اجلنائية املو�ضوعية ،رائحة امل�سئولية االجتماعية الو�ضعية ،يتجلى
ذلك يف الرتكيز على خطورة املجرم املختل عقلي ًا من جهة ،واجتاهها ب�صفة خا�صة �إىل توقيع
تدابري الأمن على الأ�شخا�ص غري امل�سئولني جنائي ًا والذين يك�شفون خطورة �إجرامية.
وهي املبادئ نف�سها التي نادت بها املدر�سة الو�ضعية ،ومنها خا�صة �إمكان توقيع تدابري الأمن
على �شخ�ص غري م�سئول جنائي ًا ،على اعتبار اختالفها عن العقوبة ،يف كونها تتجه بغايتها نحو
امل�ستقبل �أي الق�ضاء على احلالة اخلطرة ،وبذلك ف�إنها تتجرد من �أية �صبغة جنائية ،ف�ض ًال عن
�أن وظيفتها �إ�صالحية ،ت�ستهدف �إعادة ال�شخ�ص الذي ك�شف عن اخلطورة �إىل كنف املجتمع من
جديد.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل مبادئ املدر�سة الو�ضعية ذات ال�صلة باالجتاهات اجلديدة ب�ش�أن
امتناع امل�سئولية اجلنائية جلنون �أو عاهة يف العقل ،ف�أقطاب هذه املدر�سة ومنهم Garofalo
 , Ferri Lombrosoعولوا على مفهوم احلالة اخلطرة ،فاجلاين �إذا امتنعت م�سئوليته
اجلنائية ،ف�إنه م�سئول اجتماعي ًا ،فمجرد تهديده للمجتمع يكفي لتوقيع التدابري ال�ضرورية لتحييد
خطورته .ومن ذلك اقرتاح “ Garofaloالق�ضاء على املجرمني املختلني عقليا بحجزهم ملدة
غري حمددة”(.)28
ي�ضاف �إىل ذلك �أن مذهب املدر�سة الو�ضعية بخ�صو�ص امل�سئولية االجتماعية ات�سم بالتمييز
والتفرقة� ،إذ ميزت بني الأفراد ال�شرفاء من جهة ،و�أولئك الذين مياثلون احل�شرات ،La vermine
ويطلق عليهم ا�صطالح» املكروبات االجتماعية» ،وانتهى �إىل معاملتهم كاحليوانات التي تقتل� ،أو
يتم و�ضعها يف القف�ص� ،أو يتم تروي�ضها(.)29
(28	) « L.elimination des fous criminels par un internement d>une duree indeterminee».
GAROFALO: La criminologie , quatrieme partie , 1885.
(29) FERRI : La sociologie criminelle , presentation par R.Gassin , Dalloz , 2004 , p517.
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على �أنه يبدو منا�سب ًا القول يف هذا املقام ب�إن �إ�سناد االجتاهات امل�ستحدثة ب�ش�أن حماكمة
املختلني عقلي ًا �إىل �أ�صول امل�سئولية اجلنائية املو�ضوعية وامل�سئولية االجتماعية املذكورة �آنف ًا،
يت�ضمن قدر ًا من املبالغة واملغاالة .ذلك �أن �إلزام اجلاين املختل عقلي ًا وغري امل�سئول جنائي ًا باملثول
�أمام الق�ضاء ال يت�ضمن ما يفيد حتقريه �أو احلط من كرامته ك�إن�سان لدرجة الو�صول به �إىل مرتبة
احليوان .بل �إن مثل هذا احل�ضور يف قاعة املحكمة ي�سجل �إقرار املجتمع باجلرمية ،وين�شئ قدر ًا
من التوازن بني جانب ال�ضحايا الذين �أ�صيبوا ب�ضرر ملمو�س من تلك اجلرمية ،وبني اجلاين املختل
عقلي ًا الذي ال يرتتب على حماكمته �أية م�سئولية جنائية� ،أي تعذر �إدانته وانتفاء عقابه( )31ومن
ثم االكتفاء بتحييد خطورته بوا�سطة تدابري الأمن ،وبذلك يتحقق غر�ض الدعوى امل�ستحدثة وهو
�إخ�ضاع املختل عقلي ًا للعدالة اجلنائية.
وعليه ف�إن الأحكام امل�ستحدثة املذكورة مل تغري الأ�صل الثابت يف القانون اجلنائي املتمثل يف
انتفاء امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي� ،أي �إ َّنها مل تن�شئ م�سئولية جديدة جديرة ببحث
�أ�صولها لغر�ض ت�أ�سي�سها ،بل �إن الأمر يتعلق ب�أحكام ت�ستهدف الو�صول �إىل �إقرار جرمية املختل عقلي ًا
كحقيقة ثابتة ،بحيث يتم �إ�سنادها �إليه ،ومن ثم الو�صول �إىل توقيع التدابري واحلكم بالتعوي�ض.
ومن �ش�أن ذلك كله تهدئة م�شاعر ال�ضحايا وتخفيف م�صابهم ،مبا يحقق اال�ستقرار والطم�أنينة
لأفراد املجتمع الذين �شهدوا اجلرمية حال مقارفتها.
ركز يف مرات عديدة على �أن م�صلحة املجتمع تقت�ضي التمييز بني املجرمني املختلني عقلي ًا والأفراد  Ferriون�شري هنا �إىل �أن
على �سبيل املثال يف م�ؤلفه امل�شار �إليه يف �ص ) Segregation 524الآخرين .وقد ا�ستخدم م�صطلح التمييز(التفرقة
.و546

(30) PIERRE JEROM DELAGE : op. cit p 806.
(31) STEPHANE DETRAZ : La creation d>une nouvelle decision de reglement de l>instruction
: la decision d>irresponsabilite penale pour cause de trouble mental , revue de science
criminelle et de droit penal compare , 2008, no4, p873 , et voir aussi v.j. BUISSON:La
declaration d>irresponsabilite penale pour cause de trouble mental : loi du 25 fevrier
2008, Procedures 2008 , etide 4.
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وتقرتب االجتاهات امل�ستحدثة ب�ش�أن املجرم املختل عقلي ًا من الأفكار ال�سابقة ،يتجلى ذلك يف
�أن حماكمة املجنون ،و�إخ�ضاعه لتدابري الأمن ،ال ت�ستهدف �إعادته �إىل اجلماعة الإن�سانية بل حتييد
خطورته الإجرامية ،دون االلتفات �إىل حقيقة الفعل ومدى �إرادة ارتكابه من عدمه .وي�ؤدي هذا
املفهوم �إىل ت�صور وجود التهديد الذي ي�سبب ال�ضرر يف كل �شخ�ص خمتل مبا ي�ستوجب معاملته
ك�شيء �أو حيوان(.)30
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املبحث الثاين
اجلوانب الإجرائية للدعوى اجلنائية اخلا�صة باملختلني عقلي ًا
ا�ستهدف امل�شرع الفرن�سي من القانون اجلديد ال�صادر يف  2008/2/25يف �ش�أن تدابري
الأمن وتقرير امتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي �ضمان االعرتاف ب�آالم ال�ضحايا
املبا�شرين للجرمية ،وتوفري احلماية لل�ضحايا املحتملني ،وذلك بوا�سطة جل�سة علنية ،وحكم ي�صدر
يف �أعقابها .وتن�صب اجلل�سة املذكورة على اجلرمية �أكرث من تركيزها على اجلاين ،فعلى الرغم
من امتناع م�سئولية هذا الأخري جنائي ًا النتفاء الإدراك لديه ،ف�إن الفعل يظل حمتفظ ًا ب�صفقته
اجلرمية مما يدعم حداد ال�ضحايا.
وقد نظم القانون املذكور �إجراءات اجلل�سة امل�شار �إليها على م�ستويني� ،أمام ق�ضاء التحقيق،
و�أمام ق�ضاء احلكم .وعليه �سوف نق�سم هذا املبحث �إىل مطلبني ،بحيث نخ�ص�ص مطلب ًا لكل
م�ستوى من هذه الإجراءات.
املطلب الأول
الإجراءات امل�ستحدثة �أمام �سلطة التحقيق
ملا كانت �سلطة التحقيق يف القانون الفرن�سي ميثلها كل من قا�ضي التحقيق وغرفة التحقيق،
فقد ن�ص القانون اجلديد على �إجراءات تختلف بح�سب ما �إذا �صدر قرار امتناع امل�سئولية اجلنائية
من �أي من اجلهتني املذكورتني.
الفرع الأول
الإجراءات املتبعة �أمام قا�ضي التحقيق
لقد حددت املادة  119/706امل�ستحدثة يف قانون الإجراءات اجلنائية الفرن�سي ،الإجراءات
الواجب على قا�ضي التحقيق اتباعها� ،إذا قدر انطباق املادة  1-122فقرة �أوىل من قانون العقوبات
ب�ش�أن امتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي؛ وعلى نحو خا�ص �إذا تبني له �أن التحقيق
قد انتهى ،فيقوم ب�إخطار وكيل اجلمهورية  ، le procureur dela republiqueوكذلك
الأطراف عند �إحالة امللف� ،إعما ًال للمادة  175فقرة ( )1من قانون الإجراءات اجلزائية ،ب�إمكان
تطبيق الفقرة الأوىل من املادة  1-122املذكورة.
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ويتعني الإ�شارة هنا �إىل �أنه ي�ستفاد من املادة  119/706املذكورة ب�أن طلب انعقاد غرفة
التحقيق يرجع �إىل قا�ضي التحقيق .ولكن اجته جانب من الفقه الفرن�سي(� )32إىل �أنه يبدو مقبو ًال
حال �سكوت قا�ضي التحقيق يف مذكرته قيام النيابة العامة وكذلك الأطراف وعلى وجه اخل�صو�ص
املدعي باحلق املدين ،بطلب انعقاد غرفة التحقيق(.)33
ويتمثل الإجراء الآتي يف هذا ال�ش�أن تطبيقا للمادة  120-706من قانون الإجراءات اجلنائية
يف �أمر قا�ضي التحقيق مبقت�ضى مذكرة الإحالة �إىل وكيل اجلمهورية لغر�ض القيام ب�إحالة ملف
الق�ضية �إىل النائب العام ،وذلك حلجز غرفة التحقيق لالنعقاد .وي�سمح �إجراء �إحالة الق�ضية �إىل
الغرفة باال�ستجابة لرغبة ال�ضحايا يف حدوث نقا�ش علني حول اجلرمية التي ارتكبت ،وي�شرتط
لتمام �إجراء الإحالة املذكور ما ي�أتي:
�أن يتوافر قبل ال�شخ�ص اخلا�ضع للفح�ص �أدلة كافية على ارتكابه الأفعال املن�سوبة �إليه.
وجود �أ�سباب مقبولة ( )raisons plausiblesلتطبيق املادة  122-1يف فقرتها الأوىل.
قيام وكيل اجلمهورية �أو �أي طرف بطلب حجز غرفة التحقيق ،ما مل يكن قا�ضي التحقيق قد
قرر ذلك حال �سكوت النيابة والأطراف.
وتن�ص الفقرة الثانية من املادة  120-706على �أنه يف «احلاالت الأخرى» � ،أي �إذا مل يطلب �أي
طرف حجز غرفة التحقيق لالنعقاد ،ي�صدر قا�ضي التحقيق قرار امتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب
اخللل العقلي الذي يجب �أن ين�ص على وجود دالئل كافية على ارتكاب اجلاين للفعل املجرم(.)34
(32) JEAN PRADEL : op. cit ., p 1008.

( )33ي�ستند هذا الر�أي �إىل �أن املادة  120-706من قانون الإجراءات اجلنائية وردت ب�صياغة عامة تفيد ب�أن لقا�ضي التحقيق
يف مذكرة الإحالة حجز غرفة التحقيق لالنعقاد “�إذا طلب وكيل اجلمهورية �أو �أي طرف”.

(34) Cette ordonnance doit preciser qu>il» existe des charges suffisantes etablissant que
l>interesse a commis les faits qui lui sont reproches «.

ويتعني الإ�شارة هنا �إىل ان هذه العبارة هي ترديد لن�ص الفقرة الثانية من املادة  177من قانون الإجراءات امل�ستحدثة بقانون
 .2004/3/9ف�ضل ذلك ف�إن قرار قا�ضي التحقيق الذي يق�ضي بامتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي يقبل الطعن
باال�ستئناف من قبل النيابة العامة واملدعي باحلق املدين ،وتف�صل يف هذا الطعن غرفة التحقيق (املادة  128-706قانون
الإجراءات اجلنائية).
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وعلى وكيل اجلمهورية يف طلباته والأطراف يف مالحظاتهم حتديد ما �إذا كانوا يطلبون حجز la
 saisineغرفة التحقيق لالنعقاد لغر�ض النظر يف تطبيق املادة  1-122فقرة ( )1املذكورة.
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ويختلف هذا القرار عن قرار �أال وجه لإقامة الدعوى الذي كان يتم �إ�صداره قبل تطبيق القانون
اجلديد.
و�أما ب�ش�أن �آثار قرار امتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي ،ف�إن �صدوره ي�ضع حد ًا
للإجراءات املا�سة باحلرية� ،أي انق�ضاء احلب�س االحتياطي (، )la detention provisoire
واملراقبة الق�ضائية ( )le controle judiciaireويف املقابل ف�إن �إ�صدار قا�ضي التحقيق قرار
الإحالة ال ينهي هذه الإجراءات حيث متتد �إىل حني انعقاد جل�سة غرفة التحقيق .ويف هذا ال�ش�أن
تلزم املادة  121-706من قانون الإجراءات اجلنائية الفرن�سي غرفة التحقيق بالف�صل يف ال�شق
اجلنائي( )en matiere criminelleخالل �ستة (� )6أ�شهر ،ويف الإجراءات املا�سة باحلرية
خالل �أربعة (� )4أ�شهر ف�إن انتفى هذا الإجراء وجب �إطالق �سراح اجلاين فور ًا.
الفرع الثاين
الإجراءات املتبعة �أمام غرفة التحقيق
نظم امل�شرع الفرن�سي هذه الإجراءات مبقت�ضى املادة  122-706من قانون الإجراءات
اجلنائية ،وقد ن�ص على انعقاد جل�سة �أمام غرفة التحقيق ت�ضم اجلاين اخلا�ضع لالختبار،
والدفاع ،واملدعي باحلق املدين ،وال�شهود واخلرباء.
ويتم مثول اجلاين يف هذه اجلل�سة مبقت�ضى �أمر ي�صدره رئي�س غرفة التحقيق من تلقاء نف�سه،
�أو بنا ًء على طلب املدعي باحلق املدين �أو النيابة العامة .وميكن للجاين تقدمي هذا الطلب �أي�ض ًا،
غري �أنه ويف كل الأحوال ال ي�سمح رئي�س الغرفة بهذا املثول �إال �إذا كانت حالة اجلاين ال�صحية ت�سمح
له بذلك.
حمام له على نحو الزم ليتوىل مهمة الدفاع
ويقت�ضي مثول اجلاين �أمام غرفة التحقيق تعيني ٍ
عنه ،ومتثيله �أمام الغرفة �إذا كانت حالته ال�صحية ال ت�سمح مبثوله( .)35وتتميز اجلل�سة �أمام غرفة
التحقيق بالعالنية ،كما يتم �إ�صدار احلكم يف جل�سة علنية .ون�صت على هذا املبد�أ املادة -706
 122فقرة  2من قانون الإجراءات اجلنائية التي تن�ص على �أنه» تتم املناق�شات يف جل�سة علنية
( )35ميثل التزام تعيني املحامي للجاين �ضمانة مهمة ،جاءت لتلبي متطلبات حمكمة حقوق الإن�سان الأوربية ،التي مل ترتدد يف
�إدانة ق�صور القانون الهولندي ،الذي مل ين�ص على التزام تعيني املحامي يف الو�ضع املماثل ،م�ؤكدة ب�أن من �ش�أن ذلك الإخالل
بحق الدفاع ومببد�أ املواجهة � .أنظر يف ذلك.

. CEDH , Serie A, 22 septembre 1994 , no 297-Aet B , LALA et PELLADOAC c/ pays bas
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وعليه تنطبق هذه الأحكام على جل�سات حماكمة املختل عقلي ًا ،ومن ذلك القاعدة امل�ستقرة
يف الق�ضاء والتي مفادها �أن القانون يرتك ل�سلطة القا�ضي تقدير الوقائع والظروف التي تقت�ضي
�سرية اجلل�سة ونطاق هذه ال�سرية(.)38
وتطبيق ًا لذلك ميكن لق�ضاة غرفة التحقيق تقرير �سرية اجلل�سة جزئي ًا ،كما يف حالة �سماع
�أقوال ال�ضحية� ،إذا قدروا ب�أنه ال ي�ستطيع الإدالء ب�إفادته بحرية وعلى نحو كامل حال العالنية(،)39
كما ميكن ت�صور �إجراء �سرية اجلل�سة مل�صلحة اجلاين� ،إذا كانت لبع�ض ال�شهادات �آثار كارثية
بالن�سبة له.
و�إىل جانب مبد�أ عالنية الإجراء ،ف�إنه يتميز �أي�ض ًا باملواجهة  ،contradictoireذلك
�أن املادة  122-706املذكورة ت�ستلزم اال�ستجواب ،و�سماع �أقوال كل الأ�شخا�ص الذين يت�صلون
)40(:
بالواقعة ،وغاية ذلك حتقيق �أمرين هما
الت�أكد من �إ�صابة اجلاين باخللل العقلي النايف للإدراك.
التثبت من وجود دالئل كافية على ارتكابه للواقعة الإجرامية.
(36)«Les debats se deroulent… en audience publique , hors les cas de huis clos prevus par
l>article 306».
37	() « les debats sont publics a moins que la publicite ne soit dangereuse pour l.ordre ou les
»moeurs
(38) Cass. Crim , 22 juin 1977 , bull. No 231, D1977 , IR. 382.
(39) Cass. Crim, 23 septembre 2000, bull. Crim , no 223.
( )40وجتدر الإ�شارة يف هذا املقام �إىل �أن مبد�أ العالنية لي�س جديد ًا ،ذلك �أن قانون  8فرباير (1995املادة  1-199فقرة 2

من قانون الإجراءات اجلنائية) ،ن�ص على �أنه يف حالة اخللل العقلي يجوز للمدعي باحلق املدين �أن يطلب من غرفة التحقيق
تقرير عالنية اجلل�سة حال مثول اجلاين �شخ�صيا ً�أمامها ،وال ميكن للق�ضاة رف�ض الطلب �إال باال�ستناد على حجة النظام العام
والآداب العامة .غري �أن هذا الإجراء مت �إلغا�ؤه مبقت�ضى قانون  2008/2/25على اعتبار �أنه �أ�صبح عدمي اجلدوى ب�سبب
احلكم امل�ستحدث باملادة  122-706امل�شار �إليه.
(41) JEAN PRADEL :op.cit., p 1008.
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با�ستثناء احلاالت التي تقت�ضي �سرية اجلل�سة الواردة يف املادة  .)36(»306وتن�ص املادة  306امل�شار
�إليها على �أنه «تكون املناق�شات علنية� ،إال �إذا �شكلت العالنية خطورة على النظام �أو الآداب»(.)37
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ومن ثم يت�ضح �أن الأ�شخا�ص املعنيني ب�إجراء اال�ستجواب و�سماع االقوال هم:
اجلاين اخلا�ضع لالختبار ،ي�ستوي يف ذلك �أن يكون مثوله قد مت بقرار من رئي�س الغرفة� ،أو
بناء على طلب النيابة او املدعي باحلق املدين �أواجلاين ذاته ،مع الأخذ بعني االعتبار قيد حالته
ال�صحية الذي ي�سمح بهذا الإجراء.
وقد يبدو م�ستغرب ًا �أن يطلب اجلاين ذاته اتخاذ �إجراء مثوله ل�سماع �أقواله،على �أن ما يربر
ذلك يتمثل يف �أن االعرتاف له بحق التعبري ي�شجع بل ويي�سر �إعادة دجمه اجتماعي ًا يف مرحلة
تالية( .)41ف�ض ًال عن ذلك ف�إن التجاوز عن �سماع �أقوال اجلاين حال عدم طلبه من الأطراف
الأخرى ،قد يفوت الو�صول �إىل حقائق معينة من �ش�أنها حال العلم بها احليلولة دون �إيداع اجلاين
يف امل�أوى العالجي.
ويف مقابل ذلك ذهبت اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�سان( ،)42واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان
يف ق�ضائها(� )43إىل رف�ض طلب اجلاين املختل عقلي ًا ب�سماع �أقواله على �سند من �أن قرار ب�أال وجه
لإقامة الدعوى يوازي الرباءة ،ومن ثم حفظ الق�ضية.
الطائفة الثانية املتعني �سماع �أقوالها هم اخلرباء الذين قاموا بفح�ص اجلاين لإثبات حالته
العقلية ،وقد ن�صت الفقرة  4من املادة  122-706املذكورة على وجوب �سماع �أقوالهم.
وميثل �سماع �أقوال ال�شهود الأمر امل�ستحدث يف هذا ال�ش�أن مبقت�ضى التعديل اجلديد(،)44
ويتعلق الأمر ب�سلطة تقديرية لرئي�س غرفة التحقيق مبقت�ضى طلب النيابة العامة �أو الأطراف،
لتقدير ما �إذا كانت ال�شهادات املطلوبة �ضرورية لتقرير وجود دالئل كافية على ارتكاب اجلاين
للواقعة ،وحتديد االجتاه �إىل اال�ستناد على واقعة فقد الإدراك لإعمال �آثارها.
( )41يذكر هنا �أن الفيل�سوف  Aluis Althusserالذي قتل زوجته يف نوبة جنون ،قدر �أنه ال يقبل حرمانه من املحاكمة ،وكتب
�أن «م�صري �أن ال وجه لإقامة الدعوى هو مواراة الق�ضية الرثى»
« Le destin du non lieu c>est la pierre tombale du silence». Voir L.ALTHUSSER: L’avenir dure
.longtemps , , stock , 1992 , p 15
(42) Commission E.D.H , req. no 1857890/ , decision A.B.C/France, 19mai 1995 , http://
www.echr. Coe. Int.
(43) CEDH 5 novembre 2002 , Duveau C/France.

( )44ي�شار هنا �إىل �أن قانون  8فرباير  1995الذي �أ�ضاف �إىل قانون الإجراءات اجلنائية الفرن�سي ن�ص املادة  ،1-199ن�ص
على ا�ستجواب اجلاين ،و�سماع �أقوال اخلرباء.
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�إذا قدرت عدم وجود دالئل كافية �ضد ال�شخ�ص اخلا�ضع لالختبار ،على ارتكابه الوقائع
املن�سوبة �إليه ،ت�صدر قرار ب�أال وجه القامة الدعوى ويف هذه احلالة ال تتعر�ض ال�سلطة الق�ضائية
املذكورة للأمرا�ض العقلية املحتملة.
و�أما �إذا كانت االدلة القائمة كافية لن�سبة الوقائع �إىل املتهم وقدرت غرفة التحقيق �أن املادة
 1-122فقرة �أوىل من قانون العقوبات الفرن�سي املتعلقة بامتناع امل�سئولية اجلنائية لعاهة يف
العقل ال تنطبق على اجلاين ،ف�إنها ت�صدر قرار ًا ب�إحالة الق�ضية �إىل املحكمة املخت�صة.
ف�إذا كانت الأدلة كافية على ثبوت ارتكاب ال�شخ�ص للواقعة الإجرامية ،و�أنه كان فاقد ًا للإدراك
وقت اقرتافها جلنون �أو عاهة يف العقل ،ف�إنه يجوز لها �إ�صدار قرار بامتناع امل�سئولية اجلنائية
ب�سبب اخللل العقلي(.)45
املطلب الثاين
الأحكام املطبقة �أمام ق�ضاء احلكم
يفرت�ض يف هذه احلالة �أن �سلطة التحقيق قدرت �أن املتهم ال ي�ستفيد من ن�ص املادة 1-122

فقرة �أوىل من قانون العقوبات املتعلقة بامتناع امل�سئولية اجلنائية جلنون �أو عاهة يف العقل ،ف�أحالت
الق�ضية �إىل ق�ضاء احلكم ي�ستوي بحكم الواقعة املرتكبة �أن تكون املحكمة املخت�صة هي حمكمة
اجلنايات (� ،)La cour d.assisesأو حمكمة اجلنح ()Le tribunal correctionnel
الفرع الأول
�أحكام اجلل�سة �أمام حمكمة اجلنايات
�إذا قدر قا�ضي التحقيق �صالحية الواقعة للعر�ض على ق�ضاء احلكم� ،أي عدم انطباق ن�ص
املادة  1-122فقرة �أوىل املذكورة ،ف�إنه يحيل الق�ضية متى كانت اجلرمية متثل جناية �إىل حمكمة
اجلنايات املخت�صة ،وذلك مبقت�ضى قرار االتهام.
(� )45سوف نتوىل حتليل هذا القرار ببيان م�ضمونه و�آثاره يف الف�صل الثاين من هذه الدرا�سة.
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ويف �ضوء الإجراءات املتقدمة ميكن لغرفة التحقيق �أن تتخذ ثالث قرارات خمتلفة بح�سب
الظروف املتعلقة بالواقعة التي نظرتها وذلك وفق الآتي:

جملة
احلقوق

جملة
احلقوق

املجلد الثامن

وعليه �إذا مت�سك الدفاع �أثناء نظر الواقعة بانتفاء �إدراك اجلاين خللل عقلي ا�ستناد ًا �إىل
املادة  1-122فقرة �أوىل ،ف�إنه يلزم على رئي�س حمكمة اجلنايات تقيد ًا باملادة  1-349من قانون
الإجراءات اجلنائية ا�ستظهار �أمرين ب�ش�أن الوقائع الواردة يف قرار االتهام وهما:
مدى ثبوت ارتكاب املتهم الوقائع املذكورة املن�سوبة �إليه.
مدى ا�ستفادة املتهم من امتناع امل�سئولية اجلنائية .
وقد �أجاز الن�ص املذكور لرئي�س املحكمة باالتفاق مع الأطراف االقت�صار على بحث م�س�ألة
امتناع امل�سئولية اجلنائية للمتهم فقط(.)46
ف�إذا كانت الإجابة على الأمرين املذكورين �إيجابية� ،أي ثبوت ارتكاب املتهم للوقائع املن�سوبة
�إليه من جهة ،وا�ستفادته من امتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي ،تق�ضي املحكمة تطبيق ًا
للمادة  129-706امل�ستحدثة يف قانون الإجراءات اجلزائية بامتناع امل�سئولية اجلنائية للمتهم
ب�سبب اخللل العقلي.
الفرع الثاين
�أحكام اجلل�سة �أمام حمكمة اجلنح
يفرت�ض هنا �أن قا�ضي التحقيق �أو وكيل اجلمهورية قد اجتها يف ختام التحقيق �إىل عدم �إ�صابة
املتهم بخلل عقلي ،غري �أن حمكمة اجلنح كونت عقيدة مغايرة من خالل �إجراءات املحاكمة �أمامها،
ف�أمرت بعر�ض املتهم على طبيب الأمرا�ض العقلية لإثبات حالته الذهنية وقد �أر�ست التعديالت
( )46تن�ص املادة  1-349من قانون الإجراءات اجلنائية الفرن�سي امل�ستحدثة بالقانون رقم  516-2000امل�ؤرخ يف
 2000/6/15على �أنه:

« lorsque est invoquee comme moyen de defense l>existence de l>une des causes
d,irresponsabilite penale prevue par les articles 1221-(premier alinea), du code penal ,
chaque fait specifie dans le dispositif de la decision de mise en accusation fait l>objet de
deux questions posees ainsi qu>il suit:
?l’accuse a il commis tel fait
L’accuse beneficie-t- il pour ce fait de la cause d’irresponsabilite penale prevue par l’article...
?du code penal selon lequel n’est pas penalement responsable la personne qui...
Le president peut avec l’accord des parties , ne poser qu’une seule question concernant la
cause d’irresponsabilite pour l’ensemble des faits reproches a l’accuse
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ويف �ضوء ثبوت الإ�صابة باخللل العقلي الذي رتب انتفاء الإدراك وقت ارتكاب اجلرمية،
ت�صدر حمكمة اجلنح حكم ًا يق�ضي بامتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي .و�إذا كانت
الإجراءات امل�ستحدثة يف الت�شريع الفرن�سي يف هذا ال�ش�أن واملتبعة �أمام �سلطة التحقيق �أو ق�ضاء
احلكم ت�ستهدف مثول اجلاين املختل عقلي ًا �أمام تلك اجلهات لإثبات ارتكابه للوقائع حمل الدعوى
اجلنائية ،ون�سبتها �إليه ،ثم اختتام تلك اجلل�سة ب�صدور قرار امتناع امل�سئولية اجلنائية.
يف هذا املقام جند من املالئم التعر�ض مل�ضمون القرار امل�شار �إليه ،والآثار املرتتبة عليه ،ثم
تقدير النظام امل�ستحدث لبيان ما له وما عليه ،هذه العنا�صر هي التي �سوف نعر�ض لها بالبحث يف
الف�صل الثاين من هذه الدرا�سة.

(47) « Le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prevenu en raison dun fait justificatil ou d,une
cause subjective de non responsabilite qu>apres avoir constate que celui-ci avait commis
les faits qui lui etaient reproches».
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الت�شريعية اجلديدة نظام ًا �إجرائي ًا مماث ًال لذلك املوجود �أمام غرفة التحقيق ،حيث ن�صت املادة
( )4من قانون  2008/2/25التي ا�ستحدثت املادة  2-470يف قانون الإجراءات اجلزائية على
�أنه ال يجوز ملحكمة اجلنح �أن حتكم برباءة املتهم لتوافر �سبب الإباحة �أو �سبب �شخ�صي النتفاء
امل�سئولية (مانع م�سئولية) �إال بعد الت�أكد من ارتكاب املتهم للأفعال املن�سوبة �إليه(.)47
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الف�صل الثاين
الآثار املرتتبة على الدعوى اجلنائية للمختلني عقلي ًا
�إذا كان اجلزء الأول من هذه الدرا�سة قد خ�ص�صناه لبيان م�ضمون ونطاق الإجراءات اجلنائية
امل�ستحدثة ب�ش�أن اجلناة املختلني عقلي ًا ،وخل�صنا فيه �إىل �صدور قرار امتناع امل�سئولية اجلنائية
ب�سبب عاهة العقل ،ف�إن اجلزء الثاين من هذه الدرا�سة �سوف نكر�سه لبيان طبيعة القرار املذكور،
ثم الآثار القانونية املرتتبة عليه ،لنخل�ص �إىل تقييم الإجراءات امل�ستحدثة املذكورة وذلك من
خالل مباحث م�ستقلة على النحو الذي �سي�أتي بيانه.
املبحث الأول
طبيعة القرار �أو احلكم ال�صادر بامتناع امل�سئولية اجلنائية
يف �أعقاب اجلل�سة التي تعقدها ال�سلطة الق�ضائية املخت�صة �سواء كانت �سلطة التحقيق �أو
ق�ضاء احلكم للنظر يف الوقائع امل�سندة للمتهم ،ف�إذا ثبت لديها وجود دالئل جدية على ارتكابه
للجرمية من جهة ،و�إ�صابته باخللل العقلي من جهة �أخرى على النحو املن�صو�ص عليه يف املادة
 1-122فقرة �أوىل ،تقوم اجلهات الق�ضائية املذكورة ب�إ�صدار قرار يتطابق من حيث امل�ضمون،
با�ستثناء بع�ض اخل�صو�صيات املحدودة املت�صلة بطبيعة اجلهة الق�ضائية املخت�صة امل�صدرة للقرار
�أو احلكم املذكور(.)48
وخالفا لقرار ب�أال وجه لإقامة الدعوى ،ف�إن حكم امتناع امل�سئولية اجلنائية امل�شار �إليه ال ي�ضع
حدا للإجراءات اجلنائية ،حيث ميكن �أن ي�شكل �سند ًا لتوقيع تدابري جنائية وجزاءات مدنية على
املحكوم عليه املختل عقلي ًا.
وقبل العر�ض بالدرا�سة لهذه الآثار يجدر بنا حتديد طبيعة احلكم املقرر المتناع امل�سئولية
اجلنائية .فبالنظر �إىل �صياغة املادة  125-706من قانون الإجراءات اجلنائية ب�ش�أن عر�ضها
حلكم امتناع امل�سئولية اجلنائية ،ف�ض ًال عن خ�صو�صية الدعوى اجلنائية ،ف�إنه يبدو ب�أن احلكم
املذكور يتمتع بذات قوة الأمر املق�ضي به التي يتمتع بها احلكم الق�ضائي( ،)49وذلك فيما يتعلق
( )48يتعني الإ�شارة �إىل حالتني تت�صالن باخت�صا�ص غرفة التحقيق� :إذا خل�صت �إىل عدم ثبوت الواقعة ت�صدر تطبيق ًا للمادة
 123-706من قانون الإجراءات اجلنائية قرار ًا ب�أال وجه لإقامة الدعوى ،و�إذا ثبت لديها ارتكاب املتهم للواقعة ،وعدم
�إ�صابته باخللل العقلي ت�صدر قرار الإحالة �إىل املحكمة املخت�صة (املادة  124-706من قانون الإجراءات اجلنائية).

(49) STEPHANE DETRAZ : La creation dune nouvelle decision de reglement de l.instruction,
op. cit., p888.
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ويف هذا ال�ش�أن ف�إن غرفة التحقيق تتوىل الف�صل كما هو احلال �أمام ق�ضاء احلكم :حيث «تقرر
وجود دالئل كافية �ضد املتهم على ارتكابه الوقائع املن�سوبة �إليه» ،كما «تقرر �أن ال�شخ�ص غري
م�سئول جنائي ًا (املادة  125-706قانون الإجراءات اجلنائية فقرة 1و.)2
ويف مقابل ذلك يتمتع قا�ضي التحقيق ب�سلطة �إ�صدار �أمر( )ordonnanceبامتناع
امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي وال يقرر (�)declareأن املتهم غري م�سئول جنائي ًا عن
الواقعة امل�سندة �إليه ،كما ي�ؤكد ( )preciseفقط وجود دالئل كافية على ثبوت الواقعة ،وال يقرر
( )declareوجودها (املادة  120-706فقرة  2قانون الإجراءات اجلنائية).
ويالحظ �أن امل�شرع الفرن�سي ا�ستخدم م�صطلحات «تقرير امتناع امل�سئولية اجلنائية
«بالن�سبة لقرارغرفة التحقيق والأحكام ال�صادرة عن ق�ضاء احلكم ،حيث تن�ص املادة 130-706
فقرة  1على �أن الرئي�س (ملحكمة اجلنايات) ينطق بحكم يت�ضمن تقرير امتناع امل�سئولية اجلنائية
ب�سبب اخللل العقلي( .)51كما تن�ص املادة  133-706فقرة  1على �أن «حمكمة اجلنح ت�صدر حكم ًا
تقرر مبقت�ضاه امتناع امل�سئولية اجلنائية خللل عقلي(.»)52
()50

وقد حل القرار �أواحلكم املذكور حمل قرار ب�أالوجه لإقامة الدعوى القدمية وحكم الرباءة
ال�سابق ،وتتميز ال�صياغة اجلديدة بال�شدة ،وبكونها معربة على نحو �أف�ضل بالن�سبة للمجني
عليهم الذين يرون �أن فيها االعرتاف بالإ�سناد املادي للوقائع �إىل املتهم :حيث مت حتديد الفاعل
املادي ق�ضائي ًا( .)53ويدعم ذلك �أن اخللل العقلي الوارد يف املادة  1-122فقرة  1من قانون
العقوبات الفرن�سي يتعني معا�صرته مع ارتكاب الوقائع املجرمة ،وعليه ف�إن ت�أكيد توافره يعني من
حيث الواقع �أو القانون ت�أكيد توافر امل�سئولية املادية للمتهم عن تلك الوقائعla culpabilite
. materielle54
ويبدو من العر�ض املتقدم �أن قرار �أو حكم امتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي يتميز
بطبيعة خا�صة ،فعلى م�ستوى التحقيق يقع بني قرار ب�أال وجه لإقامة الدعوى وقرار الإحالة ،بني
(50) « Declaration d>irresponsabilite penale».
(51) L«e president prononce un arret portant declaration d>irresponsabilite penale pour
cause de trouble mental».
(52) « Le tribunal correctionnel rend un jugement de declaration d>irresponsabilite penale
pour cause de trouble mental».
(53) Lauteur materiel est judiciairement designe , voir JEAN PRADEL op. Cit., p 1009.
(54) S. GUINCHARD et J.BUISSON : Procedure penale , litec , coll. Manuel , 4 edition , 2008 ,
no 2205.
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بثبوت الوقائع املن�سوبة �إىل املتهم ،و�إ�صابته باخللل العقلي النايف للإدراك.
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جمرد قرار من قرارات التحقيق ،وبني احلكم الق�ضائي ،وعلى م�ستوى ق�ضاء احلكم يقع بني حكم
الرباءاة وحكم الإدانة ،وبذلك تربز م�سافات يتعني التفكري يف كيفية تعبئتها.
ولعل ذلك ما دعا جانب ًا من الفقه(� )55إىل القول �إنه كان من املنا�سب بالن�سبة �إىل امل�شرع
الفرن�سي لتفادي زعزعة التحقيق االبتدائي خ�صو�ص ًا تبني اجتاه �إ�صدار �أمر ب�أال وجه للدعوى
يتناول امل�سئولية اجلنائية للمختل عقلي ًا ،وي�ستتبع ب�آلية �إحالة �إىل ق�ضاء احلكم الذي يف�صل يف
اخلطورة الإجرامية للمتهم.
على �أننا نرى �أن هذا الر�أي ي�صعب الت�سليم به ،ب�سبب ما يعرتيه من ق�صور من عدة جوانب
وفق الآتي:
الثابت يف قواعد الإجراءات اجلنائية �أن قرار �أال وجه للدعوى يئد الدعوى اجلنائية عند مرحلة
التحقيق االبتدائي ،فكيف ي�ستتبع بقرار �إحالة �إىل املحكمة املخت�صة .ال يت�صور التالزم بني ال وجه
للدعوى والإحالة يف الواقعة ذاته الختالف م�ضامني و�آثار كال القرارين.
�إذا كان بالإمكان احل�سم يف امتناع امل�سئولية اجلنائية للمختل عقلي ًا يف مرحلة التحقيق ،مع
الإ�سناد املادي للوقائع للمتهم ،وترتيب بع�ض الآثار الأخرى كتوقيع التدابري( ،)56لغر�ض التوفيق
بني متطلبات انتفاء االدراك لدى اجلاين وقت ارتكاب اجلرمية ،وحتقيق العدالة بالن�سبة ل�ضحايا
اجلرمية ،فلماذا الإحالة التي تعني �إطالة الإجراءات و�إهدار اجلهد وحتى تكلفة املالية.
مثول املتهم الثابت خلله العقلي �أمام قا�ضي احلكم يت�ضمن �إرهاق ًا له ،وحتميله ب�أمر اليعي
�أبعاده� ،أي حتميله ب�أمر يف النهاية ال يحتمله وال يطيقه.
وعليه يبدو �أن امل�شرع الفرن�سي �آثر حال ثبوت اخللل العقلي يف مرحلة التحقيق عدم جتاوز
هذه املرحلة �إىل ق�ضاء احلكم اخت�صار ًا ملدى و�أمد الإجراءات .ويف كل الأحوال �سواء هنا �أو هناك
وب�سبب عدم توافر الإدراك الذي ميثل عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا لقيام امل�سئولية اجلنائية ،فقد �أتاح جلهة
التحقيق �أو ق�ضاء احلكم �أن تنفي عن املتهم امل�سئولية اجلنائية ،مع ال�سماح مبعاملته ك�شخ�ص
مدان ( )coupableمن ناحية الوقائع (.)de facto

(55) STEPHANE DETRAZ :La creation d>une nouvelle decision, op. cit p819.

( )56وقد جنح امل�شرع االماراتي �إىل هذا اخليار حيث �أعطى جلهة التحقيق مبقت�ضى املادة  187من قانون الإجراءات اجلزائية
ال�سابق الإ�شارة �إليها �سلطة الأمر ب�إيداع املتهم الثابت ارتكابه للجرمية وانتفاء �إدراكه خللل عقلي يف م�أوى عالجي.
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الآثار القانونية املرتتبة على قرار �أو حكم امتناع امل�سئولية اجلنائية
�سبق �أن �أو�ضحنا �أنه متى ثبت لل�سلطة الق�ضائية ارتكاب املتهم للوقائع امل�سندة �إليه ،وانتفاء
�إدراكه ب�سبب عاهة العقل ،ف�إنها �أ�صدرت حكم ًا يقرر امتناع م�سئوليته اجلنائية .على �أن هذا الأمر
ال يقف عند هذا احلد ،بل �إن هذا احلكم يرتب �آثار ًا معينة حددتها الأحكام امل�ستحدثة يف القانون
الفرن�سي ،و�سوف نتوىل بيانها يف مطالب م�ستقلة وفق الآتي.
املطلب الأول
احلكم بثبوت الوقائع و انتفاء امل�سو�ؤلية اجلنائية
ا�ستهدف امل�شرع الفرن�سي بالأحكام التي ا�ستحدثها ب�ش�أن املختلني عقلي ًا مبقت�ضى قانون /25
� ،2008/2إيجاد توازن بني اجلاين غري امل�سئول جنائي ًا ب�سبب انتفاء الإدراك لديه ،و�ضحايا هذه
اجلرائم الذين مت�س م�صاحلهم ب�أ�شكال خمتلفة ،وبدرجات متفاوتة .وعليه عمد امل�شرع الفرن�سي
�إىل �إلزام اجلهة امل�صدرة حلكم امتناع امل�سئولية اجلنائية �إىل الت�صريح بوجود الأدلة الكافية التي
تثبت ارتكاب اجلاين للوقائع امل�سندة �إليه (املادة  1-125-706من قانون الإجراءات اجلنائية
الفرن�سي بالن�سبة لغرفة التحقيق) و( املادة  1-137-706من ذاته القانون بالن�سبة ملحكمة
اجلنح).
و�أما بالن�سبة ملحكمة اجلنايات ف�إنه يتم طرح هذا الأمر على نحو مغاير� ،إذ يتعني على الق�ضاة
واملحلفني الإجابة عن �أمرين :ارتكاب الواقعة واخللل العقلي حال �إثارته �أثناء املحاكمة ،يف الوقت
الذي ميكن للرئي�س طرح الآمر الثاين فقط .لذلك ن�صت املادة  129-706من قانون الإجراءات
اجلنائية الفرن�سي على �أنه يف حال رد املحكمة �إيجابي ًا على الأمرين تق�ضي بامتناع امل�سئولية
اجلنائية.
والثابت يف هذا ال�ش�أن �أن تقدير التهم والأدلة �أمر ي�ستقل به الق�ضاة( )57لتقرير ارتكاب املتهم
للوقائع امل�سندة �إليه ،هذا بخالف تقدير مدى م�سئولية اجلاين حيث تلعب اخلربة الطبية دور ًا
�أ�سا�سي ًا� ،إال �إذا كان تقريرها حذر ًا تارك ًا م�ساحة من عدم الدقة ب�شان درجة انتفاء امل�سئولية
( )57ذهبت حمكمة النق�ض الفرن�سية يف ق�ضاء منتقد لها �إىل �أنه با�ستطاعة طبيب الأمرا�ض العقلية فح�ص الوقائع ،وتقرير
م�سئولية املتهم ومدى �إخ�ضاعه للعقوبة اجلنائية.
.Cass. Crim., 9 avril 1991 , Bull. Crim., no169 , D.1991 , IR. 151
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اجلنائية.
ومتى قررت اجلهات الق�ضائية الثالث املذكورة ا�ستناد ًا اىل تقارير اخلربة الطبية انتقاء
امل�سئولية اجلنائية ب�سبب انتفاء االدراك للخلل العقلي ( )58ترتب على ذلك انق�ضاء احلب�س
االحتياطي( )la detention provisoireواملراقبة الق�ضائية ()la conlrole judiciaire
(املواد 130-706, 126-706و  133-706قانون االجراءات اجلنائية الفرن�سي).
و�أما فيما يتعلق بت�سجيل حكم امتناع امل�سئولية اجلنائية يف �صحيفة احلالة اجلنائية (le
 )casier judiciareفقد ن�صت املادة  4من قانون  2008/2/25على ت�سجيل احلكم املذكور
يف ال�صحيفة  ،رقم ( )1وال يتم ت�سجليها يف ال�صحيفة رقم (� )2إال �إذا مت توقيع تدابري واردة يف
املادة � ،136-706إجراءات جنائية.

وقد انتقد املجل�س الد�ستوري هذه الأحكام على �سند من �أن ت�سجيل احلكم املذكور يف ال�صحيفة
( )1ال ميثل عقوبة ،وميثل م�سا�س ًا متزايد ًا بحماية احلياة اخلا�صة� ،إال �إذا مت توقيع تدابري �أمن
على اجلاين ،وانتهى املجل�س �إىل �أن ت�سجيل حكم امتناع امل�سئولية اجلنائية للخلل العقلي يفرت�ض
�أي ًا كانت ال�صحيفة توقيع التدابري على اجلاين(.)59
املطلب الثاين
توقيع تدابري الأمن على اجلاين املختل عقلي ًا
لقد كانت التدابري غري العقابية ولأمد لي�س بالق�صري متثل اجلزاءات اجلنائية املنا�سبة التي
تن�ص الت�شريعات العقابية ومنها القانون الإماراتي على توقيعها على اجلناة الذين يثبت �إنتفاء
�إدراكهم للجنون �أو عاهة العقل ،ومن تلك التدابريعلى وجه اخل�صو�ص تدبري الإيداع يف امل�أوى
العالجي .لذلك يتبادر �إىل الذهن وب�صورة تلقائية الت�سا�ؤل حول امل�ستحدث يف هذا اخل�صو�ص يف
نطاق الت�شريع العقابي الفرن�سي.
( )58يف هذا ال�شان ا�ستعار امل�شرع الفرن�سي �صياغة املادة  1-122من قانون العقوبات الفرن�سي التي تن�ص على”امتناع
امل�سئولية لل�شخ�ص ب�سبب اخللل العقلي �أو الع�صبي الذي ينفي الإدراك لديه �أو القدرة على التحكم يف ت�صرفاته” ،وهذا
بالن�سبة لغرفة التحقيق وحمكمة اجلنح يف املادتني على التوايل  2-125-706و  2-133-706قانون الإجراءات
اجلنائية� .أما بالن�سبة ملحكمة اجلنايات فن�صت املادة  130-706فقرة ( )1على اخللل العقلي فقط .يف ذاته ال�سياق
ن�ص امل�شرع الإماراتي يف املادة  60عقوبات احتادي على امتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب فقد”الإدراك او الإرادة جلنون �أو
عاهة يف العقل” ،ثم عند الن�ص على توقيع تدبري الإيداع يف امل�أوى العالجي يف املادة  133ن�ص على “�إذا وقع الفعل ...حتت
ت�أثري حالة جنون �أو عاهة يف العقل �أو مر�ض نف�سي �أفقده القدرة على التحكم يف ت�صرفاته ب�صفة مطلقة” .لذلك يبدو منا�سب ًا
توحيد ال�صياغة يف الن�صو�ص املذكورة ال�سيما و�أن الأمر يتعلق بتحديد املر�ض النايف للم�سئولية اجلنائية .

(59) JEAN PRADEL : op. cit . p 1010.
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الفرع الأول
�أحكام تدبري الإيداع يف امل�أوى العالجي
لبيان امل�ستحدث من الأحكام يف الت�شريع الفرن�سي ب�ش�أن تدبري �إيداع اجلاين املختل عقلي ًا يف
امل�أوى العالجي ،يبدو من الأهمية مبكان عر�ض �أحكام هذا التدبري يف القانون الفرن�سي قبل قانون
 25فرباير .2008
لقد كان التدبري املذكور قائم ًا يف القانون الفرن�سي ،ويتم توقيعه على اجلاين مرتكب اجلرمية،
والذي تعذرت م�ساءلته جنائي ًا النتفاء الإدراك لديه خللل عقلي ،وغايته هي احتواء خطورته
الإجرامية وتوفري العالج املنا�سب حلالته املر�ضية .غري �أن االخت�صا�ص بتوقيع هذا التدبري
كان ينعقد ل�سلطة �إدارية ولي�س جلهة ق�ضائية ،ويتعلق الأمر ب�سلطة املحافظة Lëautorite
.60 )prefectorale
ويف هذا ال�ش�أن كانت تن�ص املادة  1-3213من قانون ال�صحة العامة على �أنه لتوقيع تدبري
الإيداع يف امل�أوى العالجي ي�شرتط يف الأمرا�ض العقلية التي يعاين منها اجلاين �أن « تتطلب العالج
وتهدد �أمن الأ�شخا�ص �أو ت�شكل م�سا�س ًا على نحو خطري بالنظام العام»(.)61
وا�ستكما ًال لذلك ولغر�ض تدعيم �سلطة اجلهة الإدارية املذكورة ف�إن املادة  7-3213من قانون
ال�صحة العامة ن�صت على �أنه حال قيام ال�سلطة الق�ضائية ب�إ�صدار قرار ب�أال وجه لإقامة الدعوى
�أو حكم برباءة اجلاين املختل عقلي ًا ،وقدرت حاجته للعالج من جهة وتهديده لأمن الأ�شخا�ص
من جهة �أخرى( ،)62وجب عليها �إخطار ال�سلطة الإدارية املخت�صة التي تتخذ دون ت�أخري االجراء
( )60يتعلق الأمر مبحافظ ال�شرطة يف باري�س  ، le prefet de policeواملحافظ  le prefetيف باقي املحافظات les
.departements

61	) ) « necissitent des soins et compromettent la surete des personnes ou portent atteinte de
»facon grave a ordre public.

( )62الثابت �أن ال�سلطة الق�ضائية ت�ستند يف هذا ال�ش�أن �إىل تقارير اخلربة الطبية املتعلقة بالأمرا�ض العقلية التي تف�صل يف
هذه الأمور الفنية.

289

املجلد الثامن

لذلك �أجد من املالئم تق�سيم هذا املطلب �إىل فروع ثالثة ،نخ�ص�ص الأول منها لتدبري الإيداع
يف امل�أوى العالجي باعتباره التدبري الأ�سا�سي الذي ينا�سب ثبوت حالة اجلنون لدى اجلاين من
جهة وخطورته الإجرامية من جهة �أخرى ،ثم يف الفرع الثاين نعر�ض لباقي التدابري التي ن�ص على
�إمكان توقيعها القانون الفرن�سي اجلديد ،لنخل�ص يف الفرع الثالث �إىل درا�سة الطبيعة القانونية
لهذه اجلزاءات.

جملة
احلقوق

جملة
احلقوق
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املنا�سب املتمثل يف الإيداع يف امل�أوى العالجي.
و�إذا كانت االحكام امل�ستحدثة بالقانون الفرن�سي اجلديد امل�ؤرخ يف  2008/2/25ب�ش�أن التدبري
املذكور حتديد ًا قد حافظت على روح الأحكام ال�سابقة ال�سالف بيانها( )63ف�إن املادة 135-706
امل�ستحدثة يف قانون الإجراءات اجلنائية نقلت االخت�صا�ص بتوقيع هذا التدبري من ال�سلطة الإدارية
�إىل ال�سلطة الق�ضائية التي ت�صدر قرار ًا بامتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي(.)64
ووفقا للأحكام اجلديدة يلزم لتوقيع تدبري الإيداع يف امل�أوى العالجي من ال�سلطة الق�ضائية
املتمثلة وفق ًا للمادة  135-706املذكورة يف غرفة التحقيق �أو ق�ضاء احلكم ،توافر �شروط ثالثة
هي:
�صدور قرار �أو حكم بامتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي.
وجود تقرير للخربة الطبية املتعلقة بالأمرا�ض العقلية يثبت �أن الأمرا�ض العقلية التي يعاين
منها اجلاين ت�ستوجب توفري العالج املالئم ،وتهدد �أمن الأ�شخا�ص �أو ت�شكل م�سا�س ًا على نحو
خطري بالنظام العام.
�أن يكون قرا ًر �أو حكم الإيداع م�سبب ًا.
ف�ضال عن ذلك يتعني �أن تقوم ال�سلطة الق�ضائية ب�إخطار ال�سلطة الإدارية (املحافظة
 )Le autorite prefectoraleبالتدبري الذي مت توقيعه على اجلاين .ويتحد نظام الإيداع
يف امل�أوى العالجي املتخذ من ال�سلطة الق�ضائية مع نظام التدبري ذاته املتخذ �سابق ًا من ال�سلطة
الإدارية.
وقد ذهب جانب من الفقه الفرن�سي(� )65إىل �أن التعديل املذكور بنقل االخت�صا�ص بتوقيع تدبري
الإيداع يف امل�أوى العالجي �إىل ال�سلطة الق�ضائية جاء ليتدارك الت�أخري الذي كان يحدث يف توقيع
التدبري ،وما يرتتب عليه من �أ�ضرار �سواء بالن�سبة للجاين �أو املجتمع ،ويجد تربيره �أي�ض ًا يف �أنه مل
( )63يتعني الإ�شارة هنا �إىل �أن قانون  25فرباير  2008قد عدل �شك ًال املادة  7-3213من قانون ال�صحة العامة حيث ا�ستبدل
م�صطلحات “قرار ب�أال وجه للدعوى ،الإفراج والرباءة “مب�صطلحات �أخرى تواكب التعديالت املو�ضوعية هي”حفظ دون متابعة م�سبب
ب�أحكام املادة  1-122من قانون العقوبات ،وقرار امتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي”.

( )64ا�ستحدث اخت�صا�ص الق�ضاء بتوقيع التدبري املذكور بد ًال عن ال�سلطة الإدارية مبقت�ضى طلب تعديل مل�شروع قانون
 2008/2/25تقدم به ال�سيد � ،G.Fenechأو�ضح فيه ب�أن اخت�صا�ص املحافظ بتوقيع تدبري الإيداع يف امل�أوى العالجي،
قد يرتب بع�ض الت�أخري ال�ضار بالن�سبة للجاين بالنظر �إىل الت�أخري الذي قد ي�سجل يف توفري العالج له ،وكذلك الت�أخري بالن�سبة
حلفظ �أمن املجتمع
.Voir Rapport Lecerf , precite , p 93

(65 ) JEAN PRADEL:op.cit, p 1011 et H. MATSOLOULOU: op. cit, parg 48
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�إىل جانب ذلك ف�إن ال�سلطة الق�ضائية متثل احلار�س للحقوق واحلريات العامة ،واخت�صا�صها
بتوقيع التدبري املذكور ال �شك يف �أنه ميثل �ضمانة حقيقية للأفراد يف هذا ال�ش�أن.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن التطور الإيجابي الذي ح�صل يف الت�شريع الفرن�سي ب�إ�سناد �سلطة
توقيع التدبري املذكور �إىل الق�ضاء بدل ال�سلطة الإدارية ي�سوغه �أي�ض ًا كون التدبري غري العقابي
يعد جزا ًء جنائي ًا ،واجلزاء اجلنائي يخت�ص بتوقيعه الق�ضاء .وهذا الأمر لي�س بامل�ستحدث يف
نطاق القانون اجلنائي حيث توجد ت�شريعات عقابية تن�ص �أحكامها على هذا الأمر منها الت�شريع
الإماراتي الذي �أ�سند االخت�صا�ص بتوقيع تدبري الإيداع يف امل�أوى العالجي �إىل ال�سلطة الق�ضائية
حال ثبوت انتفاء الإدراك وقت ارتكاب اجلرمية جلنون �أو عاهة يف العقل �أو مر�ض نف�سي ج�سيم،
ي�ستوي يف ذلك �أن ي�صدر �أمر ب�أال وجه لإقامة الدعوى من النيابة العامة �أو حكم برباءة املتهم على
النحو الوارد يف املادة  187من قانون الإجراءات اجلزائية االحتادي ال�سابق الإ�شارة �إليها.
و�سندنا يف هذا الإجتاه �أن املادة  133من قانون العقوبات االحتادي تن�ص �صراحة على �أنه
«�إذا وقع الفعل املكون للجرمية من �شخ�ص حتت ت�أثري حالة جنون �أو عاهة يف العقل �أو مر�ض
نف�سي �أفقده القدرة على التحكم يف ت�صرفاته ب�صفة مطلقة حكمت املحكمة ب�إيداعه م�أوى عالجي ًا
وفقا للأو�ضاع التي ي�صدر بها قرار من وزير العدل بعد �أخذ ر�أي وزير ال�صحة» .وي�ستفاد من هذا
الن�ص �أن الإيداع يف امل�أوى العالجي يف هذه احلالة يتم مبقت�ضى حكم ق�ضائي ،ولي�س بقرار من
النيابة العامة .وهذا هو احلكم الذي �آل �إليه الت�شريع الفرن�سي حديث ًا بعد �شد وجذب مما يك�شف
�أن الت�شريع العقابي يف الإمارات يحوى �أحكام ًا ومبادئ متطورة تتوافق مع معايري العقاب والعالج
والت�أهيل املوجودة يف الت�شريعات العقابية املتطورة والتي ت�ستهدف �صون حقوق وحريات املحكوم
عليهم.
و�إىل جانب القانون الإماراتي الذي تبنى مبد�أ ق�ضائي ًا لتدبري الإيداع يف امل�أوى العالجي هناك
ت�شريعات عقابية �أخرى �سبقت القانون الفرن�سي يف هذا ال�ش�أن منها القانون الأملاين الذي تن�ص
املادة  63من قانون العقوبات فيه على �أنه «�إذا ارتكب �شخ�ص فع ًال غري م�شروع وكان يف حالة
امتناع للم�سئولية �أو كانت م�سئوليته خمففة ،ت�أمر املحكمة ب�إيداعه يف م�ست�شفى للأمرا�ض العقلية
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يكن مقبو ًال جتريد ال�سلطة الق�ضائية من هذا االخت�صا�ص يف مثل هذه احلاالت حيث توجد جرمية
مت اقرتافها.
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�إذا تبني من التقدير العام للظروف املتعلقة باجلاين وباجلرمية �أنه يحتمل تبع ًا حلالته �أن يرتكب
�أفعا ًال غري م�شروعة خطرية ،وي�شكل نتيجة لذلك خطر ًا على املجتمع»(.)66
وي�ستخل�ص من القانون الأملاين �أن �إيداع املتهم يف امل�أوى العالجي يتم ب�أمر من املحكمة ما
يفيد انعقاد االخت�صا�ص للق�ضاء .وبتحديد امل�شرع للم�أوى مب�ست�شفى الأمرا�ض العقلية يعني وجوب
ثبوت الإ�صابة يف القدرات العقلية والذهنية ،غري �أنه ال ي�شرتط �أن ت�صل �إىل حد نفي الإدراك
كلي ًا ،بل ي�ستوي نفي الإدراك �أو �إ�صابته بنق�ص فقط ،وهو ما عرب عنه الن�ص الأملاين بحالتي
امتناع امل�سئولية واملراد هنا امل�سئولية اجلنائية وهذه ال�صورة تقوم على انتفاء الإدراك ،وامل�سئولية
املخففة والتي تفرت�ض وجود قدر من الإدراك.
كما ي�شرتط القانون الأملاين ثبوت خطورة اجلاين الإجرامية التي ت�ستخل�ص من ظروفه اخلا�صة
وظروف اجلرمية ،تلك اخلطورة التي تهدد املجتمع وتنبئ باحتمال ارتكابه لأفعال خطرية غري
م�شروعة على حد قول امل�شرع الأملاين � -أي جرائم يف امل�ستقبل.
و�إذا كان هذا ال�شرط الأخري غري قائم يف القانونني الفرن�سي والإماراتي ،على �أ�سا�س �أن
احلكم بااليداع يف امل�أوى العالجي يتم عند ثبوت انتفاء امل�سئولية اجلنائية جلنون �أوعاهة يف العقل
مما يعني ا�شرتاط الإ�صابة باملر�ض العقلي وانتفاء الإدراك كلي ًا ،وتعا�صر ذلك مع وقت اقرتاف
اجلرمية .ف�إن علة الإيداع يف امل�أوى العالجي هي �إىل جانب تلبية الدواعي الإن�سانية املتمثلة يف
توفري العالج املنا�سب للجاين ،حماية �أمن املجتمع بدرء خطورة اجلاين الإجرامية ،وو�ضع حد
الحتمال ارتكابه جرائم يف امل�ستقبل.
ويف هذا ال�سياق �أي�ض ًا تن�ص املادة  8من القانون البلجيكي امل�ؤرخ يف � 21أبريل  2007على �أن
ل�سلطة التحقيق �أو ق�ضاء احلكم �أن ت�أمر ب�إيداع �شخ�ص يف م�أوى عالجي:
�إذا ارتكب جناية �أو جنحة يعاقب عليها باحلب�س.
�أن يكون وقت املحاكمة م�صاب ًا بخلل عقلي ينفي �أو ي�ضعف على نحو ج�سيم قدرته على الإدراك
(66) Selon le 63 STGB allemand ( code penal) :» Lorsqu>une personne a commis un acte illicite
en etat d>irresponsabilite ou de responsabilite attenuee , le tribunal ordonne le placement
dans un hopital psychiatrique s>il resulte de l>appreciation globale des circonstances
relatives a l>auteur et a son acte qu>il faille S>attendre a ce que par suite de son etat , il
ne commette des actes illicites graves et s>il presente en consequence un danger pour la
societe».
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وجود خطر باحتمال ارتكابه جرائم جديدة ب�سبب اخللل العقلي(.)67
ويالحظ على الت�شريع البلجيكي �أنه منح االخت�صا�ص بالإيداع يف امل�أوى العالجي للق�ضاء
ي�ستوي فيه ق�ضاء احلكم مع �سلطة التحقيق ،ويف ذلك ي�ساير االجتاه اجلديد للقانون الفرن�سي،
خالفا الجتاه امل�شرعني الإماراتي والأملاين اللذين ق�صرا هذا االخت�صا�ص على ق�ضاء احلكم.
و�أما الذي يثري اال�ستغراب فهو ا�شرتاط القانون البلجيكي لثبوت الإ�صابة باملر�ض العقلي الذي
ينفي الإدراك وقت املحاكمة ولي�س وقت ارتكاب اجلرمية ،مما يعني �أن هذا الإيداع ال يتعلق بحالة
امتناع امل�سئولية اجلنائية ،و�إمنا يت�صل بحالة ت�أجيل تنفيذ العقوبات املقيدة للحرية .
وهذا الأمر �سيقودنا للت�سا�ؤل حول ما �إذا كان مرتكب اجلناية �أواجلنحة الذي ثبت انتفاء �إدراكه
جلنون �أو مر�ض عقلي وقت ارتكاب اجلرمية ،ال ي�ستفيد من تدبري الإيداع يف امل�أوى العالجي؟
و ملا كان الرد على الت�سا�ؤل املذكور بالنفي وفق ًا لتف�سرينا للن�ص ال�سابق� ،إذ يجب قيام املر�ض
العقلي وثبوت �أثره عند املحاكمة فقط ،ف�إن مثل هذا احلكم يكون م�ستهجن ًا ،مما يقت�ضي من
امل�شرع البلجيكي مراجعة هذه امل�س�ألة مل�سايرة باقي الت�شريعات العقابية يف هذا ال�ش�أن.
ويبدو بعد هذا العر�ض �أنه من املالئم القول �إن مذهب امل�شرع الإماراتي ومن �سايره من
القوانني ومنها الفرن�سي ميثل منوذج «الدفاع االجتماعي» الذي يقوم على مبد�أ التكفل بالرعاية
(67) « les juridictions d>instruction et de jugement peuvent ordonner l>internement d>une
personne:
-qui a commis un fait qualifie crime crime ou delit punissable d>une peine d>emprisonnement
et
- qui au moment de jugement est atteinte d’un trouble mental qui abolit ou altere gravement
sa capacite de dicernement ou de controle de ses actes
- pour lequel le danger existe qu’elle commette de nouvelles infractions en raison de son
trouble mental”.
Voir en ce sens JEAN PRADEL : Droit penal compare , Dalloz , 2002 , no 231 et 613.

يتعني الإ�شارة هنا �إىل �أن م�شروع قانون العقوبات الفرن�سي لعام  1978كان يقرر امتناع امل�سئولية اجلنائية للجاين امل�صاب باملر�ض
العقلي ،وين�ص يف املادة  40على « �إيداعه يف من�ش�أة متخ�ص�صة بقرار من �سلطة التحقيق �أو حكم ق�ضائي ،و�أن اخلروج منها
يتم بحكم من حمكمة تنفيذ العقوبات »...غري �أن هذا احلكم مل يخرج �إىل النور ب�سبب معار�ضة �أطباء الأمرا�ض العقلية.
:انظر يف هذا ال�ش�أن
La commission de revision du code penal , Avant projet definitif du code penal , la Doc. Fr.,
178 , p 120.
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ال�صحية( ،)68وما يدعمنا يف هذا ال�ش�أن �أن املادة  133عقوبات �إماراتي وردت حتت ف�صل
بعنوان «حاالت الدفاع االجتماعي».
وخال�صة القول يف هذا الأمر �أن الق�ضاء مبا مييزه من حياد وما ميثله من قيمة ,يحق له
االنفراد بتوقيع تدبريالإيداع يف امل�أوى العالجي خا�صة و�أنه يت�ضمن يف جوهره تقييد ًا للحرية،
على �أننا نرى وجوب ق�صره على ق�ضاء احلكم دون �سلطة التحقيق كما فعل امل�شرع الإماراتي ،على
الرغم من �أن ذلك قد يقت�ضي امتداد �أمد الإجراءات زمان ًا بع�ض ال�شيء ،غري �أن ذلك يهون �أمام
�ضمانات ق�ضاء احلكم ،ومزية الف�صل بني �صالحيات �سلطة التحقيق والق�ضاء املذكور.
الفرع الثاين
تدابري احلظر امل�ستحدثة يف القانون الفرن�سي
مل يكتف امل�شرع الفرن�سي بتوقيع تدبري الإيداع يف امل�أوى العالجي على اجلناة الذين يق�ضى
بامتناع م�سئوليتهم اجلنائية جلنون �أو عاهة يف العقل ،ذلك �أنه ا�ستحدث ن�ص ًا برقم 136-706
يف قانون الإجراءات اجلزائية ت�ضمن قائمة طويلة لتدابري غري عقابية( )69والتي يجوز ل�سلطة
التحقيق �أو ق�ضاء احلكم توقيعها عند �إ�صدارها قرار ًا �أو حكم ًا بامتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب
عدد من الأفعال واملمار�سات على املحكوم
اخللل العقلي .وتتخذ هذه التدابري �صورة املنع وحظر ٍ
عليه وفق ما ي�أتي:
 - 1حظر الدخول يف عالقة مع املجني عليه� ،أو بع�ض الأ�شخا�ص �أو الفئات وب�صفة خا�صة الأحداث
الذين يتم حتديدهم(. )70
وتكمن فائدة هذا التدبري يف �أنه يحجم خطورة املحكوم عليه الإجرامية قبل فئة معينة من
الأ�شخا�ص ،ذلك �أنه بالإمكان توقيعه على اجلاين املختل عقلي ًا وغري امل�سئول جنائي ًا يف الأحوال
التي يرتكب فيها جرائم جن�سية على حدث.
(68) IL s>agit du modele de» defense sociale» axe sur la prise en charge sanitaire , Voir rapport
du senat , no 174 , 20072008- , presente par M.J.R Lecerf , 23 Janvier 2007 , p19

يرى جانب من الفقه الفرن�سي �أن هذه املجموعة من التدابري تذكر بتلك التي ميكن توقيعها عند احلكم بوقف تنفيذ العقوبة )(	69
مع �إخ�ضاع املحكوم عليه لالختبار �أو املتابعة االجتماعية والق�ضائية� .أنظر يف ذلك
HARITINI MATSOPOULOU: op. cit., no 49.

(� )70إذا مت توقيع هذا احلظر يجوز للمدعي باحلق املدين مبقت�ضى املادة  138-706من قانون الإجراءات اجلزائية �أن يطلب
من املحكمة �إعالمه بانق�ضاء تدبري �إيداع املحكوم عليه يف امل�أوى العالجي.
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- 2حظر التواجد يف �أي مكان يحدده احلكم.
 - 3حظر حيازة �أو حمل �سالح.
 - 4حظر ممار�سة ن�شاط مهني �أو ن�شاط تطوعي يحدده احلكم ،والذي ارتكبت اجلرمية �أثناء �أو
مبنا�سبة القيام به� ،أو ي�ؤدي �إىل ات�صال طبيعي بالأحداث ،وذلك دون �إخ�ضاع اجلاين لفح�ص
طبي متعلق بالأمرا�ض العقلية لإثبات �سالمته للقيام بذلك العمل(.)71
� - 5سحب رخ�صة القيادة
� - 6إلغاء رخ�صة القيادة مع حظر تقدمي طلب لإ�صدار رخ�صة جديدة.
وقد �أحاط امل�شرع الفرن�سي التدابري املذكورة بجملة من الأحكام ميكن �إجمالها فيما ي�أتي:
فيما يتعلق مبدة توقيعها يتم حتديدها من قبل ال�سلطة الق�ضائية املخت�صة التي ق�ضت ب�إخ�ضاع
املحكوم عليه لها ،على �أنه ال يجوز �أن تزيد على ع�شرين �سنة يف مواد اجلنايات ،وع�شر �سنوات يف
مواد اجلنح(.)72
وتتماثل هذه املدد مع تلك املتعلقة باملتابعة االجتماعية والق�ضائية واملن�صو�ص عليها يف املادة
 1-36-136فقرة  2من قانون العقوبات .وت�سري التدابري املذكورة على املحكوم عليه طيلة فرتة
�إيداعه يف امل�أوى العالجي ،وخالل املدة املحددة من الق�ضاء بعد انق�ضاء مدة الإيداع.
كما ن�ص القانون الفرن�سي على جواز تعديل املدة اخلا�صة بالتدابري املذكورة ،ذلك �أن املادة
 137-706من قانون الإجراءات اجلزائية تن�ص على جواز تقدمي املحكوم عليه طلب ًا �إىل قا�ضي
احلريات واحلجز لغر�ض �إنهاء �أو تعديل التدبري املحكوم به.
ويكت�سي هذا احلكم �أهمية من ناحيتني ( :)73توافقه مع طبيعة التدابري العقابية لأنها م�ؤقتة
ومتغرية من جهة ،ومن جهة �أخرى فنية تتمثل يف عدم ا�ستطاعة املحكوم عليه ا�ستئناف احلكم
( )71يرى البع�ض �أن هذا احلظر يقارب احلظر الوارد يف البند  8من املادة  45-132من قانون العقوبات املتعلق بوقف تنفيذ
العقوبة واالختبار الق�ضائي .و�أن الإ�شارة �إىل الأحداث تذكر مبا ورد يف املادة  2-36-131من قانون العقوبات ب�ش�أن املتابعة
االجتماعية والق�ضائية .انظر JEAN PRADEL : op. cit p 1011
( )72يجوز �أن ت�صل املدة �إىل ع�شرين �سنة بالن�سبة �إىل جنح املعاقب عليها باحلب�س ملدة ع�شر �سنوات .ويك�شف هذا احلكم �إىل
اجتاه امل�شرع الفرن�سي لإخ�ضاع اجلنح اخلطرية ذاتها �أحكام اجلنايات.
(73 )JEAN PRADEL : op.cit.cit., p10110

295

جملة
احلقوق

جملة
احلقوق

املجلد الثامن

ال�صادر بالتدبري(.)74
ويف�صل قا�ضي احلريات واحلجز يف الطلب املذكور بعد �أخذ ر�أي النيابة العامة و�سماع �أقوال
املحكوم عليه �أو املحامي الذي ميثله .وميكنه طلب ر�أي املجني عليه ،وال ميكن احلكم ب�إنهاء التدبري
املحكوم به �إال بعد �أخذ ر�أي اخلربة الطبية .ويف حال رف�ض الطلب ،ال يجوز للمحكوم عليه تقدمي
طلب جديد �إال بعد انق�ضاء مدة � 6أ�شهر.
و يف حالة خمالفة املحكوم عليه لتدابري احلظر املوقعة عليه ،فقد ن�صت املادة 139-706
امل�ستحدثة يف قانون الإجراءات اجلزائية على توقيع عقوبة احلب�س ملدة �سنتني وغرامة قدرها 30

�ألف يورو.

والواقع �أن هذا احلكم يثري للوهلة الأوىل الده�شة واال�ستغراب� ،إذ كيف ميكن توقيع عقوبة احلب�س
على املحكوم عليه الذي يعاين من اخللل العقلي وذلك حال خمالفته اللتزامات تدابرياحلظر ،يف
الوقت الذي مل يكن حم ًال للعقاب ب�سبب اجلرمية التي اقرتفها و�صدر بحقه حكم بامتناع امل�سئولية
اجلنائية(.)75
ويف هذا ال�ش�أن ف�إن القراءة اجليدة للن�ص املذكور الذي يت�ضمن عبارة «با�ستثناء �أحكام الفقرة
الأوىل من املادة  1-222من قانون العقوبات»( ،)76ت�سمح بالقول �إنه ي�ستثنى من نطاق تطبيقه
الأ�شخا�ص الذين �أفقدهم اخللل العقلي الإدراك كلي ًا .وي�ؤكد ذلك �أنه خالل الأعمال التح�ضريية
لقانون  ،2008/2/25ورد �أن هذه التدابري ال يتم تطبيقها �إال على الأ�شخا�ص الذين نق�ص لديهم
الإدراك فقط� ،أو الذين يتمتعون بفرتات �إفاقة(.)77
وعليه ميكن القول �أن ن�ص املادة  706-139ال ينطبق �إال �إذا حت�سنت احلالة الذهنية لل�شخ�ص
املعني �أثناء الإجراءات �أو بعد انتهائها �إىل حد ا�ستثنائه من حكم الفقرة الأوىل من املادة 1-122
عقوبات فرن�سي.
( )74ي�ستثنى من هذا احلكم ،حالة ا�ستئناف املحكوم عليه احلكم القا�ضي بامتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي
ال�صادر من حمكمة اجلنح .انظر
.Rapport Lecerf precite , p113

(no51)75

op.cit.,

H.MATSOPOULOU:

et

p1012

cit.,

op.

PRADEL:

.JEAN

(76) « Sous reserve des dispositions du premier alinea de l>article 1221- du code penal».
(77) ( ces mesures ne pourront etre prononcees qu>a l>egard des personnes dont le
)»dicernement sera seulement»altere» ou «qui connaissent des phases transitoires de lucidite
voir rapport du Senat no 174 , op. cit., p72.
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ي�ستخل�ص من العر�ض املتقدم �أن اجلاين املختل عقلي ًا الفاقد الإدراك وقت ارتكاب اجلرمية
وبالتايل ي�صبح غري م�سئول جنائي ًا مل يعد حم ًال لتدبري الإيداع يف امل�أوى العالجي وح�سب ،بل
�أ�صبح عر�ضة لتوقيع تدابري �أخرى ما�سة بحقوقه وحريته على النحو ال�سالف بيانه ،تلك التدابري
التي تقرتب من العقوبة يف الطبيعة بل �إن بع�ض ًا منها يعد عقوبة فرعية كمنع حمل ال�سالح مث ًال.
ولذلك جند من الأهمية مبكان التعر�ض بالدرا�سة للطبيعة القانونية للتدابري امل�ستحدثة يف
الت�شريع الفرن�سي ،و�صو ًال ال�ستخال�ص غاية امل�شرع من الن�ص عليها لتوقيعها حال امتناع امل�سئولية
اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي.
الفرع الثالث
الطبيعة القانونية لتدابري الأمن املوقعة على املختلني عقلي ًا
الثابت �أن �إيداع اجلاين املختل عقلي ًا يف امل�أوى العالجي يعد تدبري �أمن (une mesure
 ،)de sureteذلك �أن توقيعه يتوقف على خطورة اجلاين التي تقدرها خربة الأمرا�ض العقلية
املنتدبة ،والتي تقرر ب�أن اخللل العقلي الذي يعاين منه املذكور يهدد �أمن الأ�شخا�ص وي�شكل م�سا�س ًا
على نحو خطري بالنظام العام .وعليه ف�إن هذا التدبري يوفر للمحكوم عليه العالج املنا�سب الذي
ي�ستهدف ا�ستئ�صال خطورته ،واحليلولة دون عودته الرتكاب اجلرمية .لذلك ف�إن تدبري الإيداع
يف امل�أوى العالجي يت�ضمن غاية مزدوجة عالجية  curatifووقائية  ،preventifويتجه من ثم
ك�سائر التدابري نحو امل�ستقبل.
(78) « L>article 706139- n>aura Vocation a s>appliquer qu>a l>egard de personnes qui , au
moment ou elles ont meconnu les obligations resultant d>une mesure de surete , etaient
penalement responsables de leurs actes». Decision du conseil consitutionnel no 2008562DC, 21 Fevrier 2008 , cons 27.
(79) JEAN PRADEL , op.cit., p 1012.
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وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن املجل�س الد�ستوري قد قرر �أن املادة  139-706ال تنطبق �إال على
الأ�شخا�ص الذين كانوا وقت خمالفتهم اللتزامات تدابري الأمن م�سئولني جنائي ًا عن �أفعالهم(،)78
�أي بعبارة �أخرى كانوا متمتعني بالإدراك .وهذا يعني �أن ال�شخ�ص كان م�صاب ًا بخلل عقلي �أثناء
�سري الإجراءات (املادة 1-122فقرة 1عقوبات) ،وكونه م�صاب ًا فقط با�ضطراب يف ال�شخ�صية
ال ينفي الإدراك عند ارتكابه جلنحة خمالفة تدابري الأمن(� ،)79أي كان با�ستطاعته حينذاك
�إدراك حقيقة وم�ضمون احلظر الذي خالفه.
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ولكن �إذا كان هذا هو حال تدبري الإيداع يف امل�أوى العالجي ،فهل ينطبق هذا التكييف على
تدابري احلظر الأخرى امل�ستحدثة يف املادة  136-706من قانون االجراءات اجلزائية الفرن�سي؟
للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل �سوف نعر�ض لهذا التكييف على م�ستوى الفقه ثم الق�ضاء .
�أوال -تكييف الفقه اجلنائي لتدابري الأمن املوقعة على املختلني عقلي ًا
الواقع �أن الفقه اجلنائي قد انق�سم على نف�سه يف حتديد الطبيعة القانونية لتدابري الأمن
التي ا�ستحدثها امل�شرع الفرن�سي ،لكي تنطبق على املختلني عقلي ًا الذين يحكم بامتناع م�سئوليتهم
اجلنائية وذلك وفق الآتي:
اجته جانب من الفقه(� )80إىل اعتبار تدابري الأمن املوقعة على املختلني عقلي ًا من قبيل العقوبات،
ذلك �أنه و�إن كان توقيعها يتم باال�ستناد �إىل اخلربة الطبية يف الأمرا�ض العقلية التي تثبت توافر
اخللل العقلي ،و�أن هذه التدابري قابلة للتعديل والإلغاء من طرف قا�ضي احلريات واحلجز ،ف�إنها
متثل يقينا طابع ًا عقابي ًا  un caractere punitifوذلك على �سند من احلجج الآتية:
تظهر هذه التدابري املقيدة للحرية �ضمن العقوبات البديلةLes peines alternatives
التي ميكن توقيعها مبقت�ضى املادة  6-131من قانون العقوبات بدي ًال لعقوبة احلب�س.

تكيف بع�ض التدابري باعتبارها عقوبات يف نطاق نظام وقف التنفيذ و�إخ�ضاع املحكوم عليه
لالختبار.
ميكن توقيع هذه التدابري يف نطاق تطبيق نظام املتابعة االجتماعية الق�ضائية التي تعد عقوبة
تكميلية (املادة  131--36عقوبات فرن�سي).
ودعم هذا االجتاه جانب �آخر من الفقه الفرن�سي( ،)81مبقولة �أن تكييف امل�شرع لها يف قانون
»(80) HARITINI MATSOPOULOU : L>application des»peines» puis des» mesures de Surete
aux personnes atteintes de troubles mentaux : l>incoherence juri prudentielle et ses
consequences , Droit penal no2 . Fevrier 2010, etude 4 , publiee Sur Lexisnexis.
(81) FRANCOIS ROUSSEAU : L>application dans le temps des nouvelles dispositions du
25 Fevrier 2008 relatives a l>irresponsabilite penale pour cause de trouble mental , Droit
penal , no5 , mai 2009 , etude 9 , et STEPHANE DETRAZ : Declaration d>irresponsabilite
penale pour cause de trouble mental : application dans le temps , la semaine Juridique ,
edition generale no 10 , 4 mars 2009, 1I 10043.
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وانتهى هذا االجتاه �إىل �أن هذه التدابري و�إن كيفها امل�شرع ب�أنها تدابري �أمن فهي يف احلقيقية
عقوبات مقنعة( ، )des peines deguiseesبحيث مل يكن بالإمكان توقيعها على املختل
عقلي ًا يف ال�سابق ،و�أ�صبح حالي ًا مبقت�ضاها معاقب ًا  puniكما لو كان م�سئو ًال جنائي ًا .وعليه خل�ص
البع�ض(� )82إىل �أن غاية هذه التدابري التي هي يف احلقيقية عقوبات االلتفاف حول امتناع امل�سئولية
اجلنائية للجاين املختل عقليا الذي انتفى لديه الإدراك كلي ًا.
ويف مقابل ذلك اجته جانب �آخر من الفقه الفرن�سي(� )83إىل تكييف التدابري الواردة يف املادة
 136-706من قانون الإجراءات اجلزائية على �أنها تدابري �أمن �أي تدابري غري عقابية� ،إذ
ت�ستهدف الق�ضاء على اخلطورة الناجتة �أو التي ميكن �أن ترتتب على اخللل العقلي.
وا�ستطرد هذا الر�أي �إىل �أن هذه التدابري ال تعد عقوبات ،وال جزاءات ذات طابع عقابي ،ذلك
لأنها ال ت�ستند على �إجرام اجلاين وم�سئوليته ،بل على خطورته اخلا�صة.
فهذا الر�أي يقوم على منطق ال ميكن اعرتا�ضه بح�سب �أ�صحابه( :)84فكيف ميكن التفكري
يف توقيع العقاب على من مل يرتكب �أي خط�أ ()Faute؟ ومن ثم ملا كانت تدابري الأمن املذكورة
تنف�صل عن اخلط�أ من جهة  -على اعتبار �أن اجلاين عدمي الإدراك وبالتايل مل يوجه الإرادة �إىل
اجلرمية  -وكانت من جهة �أخرى تت�ضمن تقييد ًا للحرية ،فذلك يظهرها مبظهر العقاب.
ويف هذا ال�سياق ا�ستند بع�ضهم( )85يف دعم هذا التكييف على �إرادة امل�شرع على �سند من
(82) PHILIPPE BONFILS : loi. No 2008174- du 25 fevrier 2008 relative a la retention de Surete
et a la declaration d>irresponsabilite penale pour cause de trouble menlal , chronique
legislative , revue de sciences criminelles , no2 , 2008 , p400.
(83) JEAN PRADEL : op. cit. p 1010 , et , PHILIPPE CONTE : Aux Fous , Droit penal no4 ,
Avril 2008 , repere 4 , publie sur leisnexis, et JEAN PRADEL: nature et application dans
le temps des mesures creéces par la loi du 25 fevrier 2008 a l>egard des criminels atteints
d>un trouble mental, Recueil Dalloz 2010, no 8, p 471.
(84) « La demonstration est d>une logique imparable : a celui qui n>a commis aucune faute ,
comment songer que l>on puisse infliger une punition.> Voir PHILIPPE CONTE: op.cit.,
publie sur Lexisnexis.
(85) PATRICK MISTRETTA : les mesures de surete , tu ne denigreras pas , la semaine
juridique , edition generale no5 , 1 fevrier 2010 , p117.
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 2008/2/25على �أنها تدابري �أمن يثري الريبة وال�شك ،و�أنها تفوح برائحة العقوبة ،وهذا التكييف
م�ستحب لأنه يجنب الق�ضاء الفرن�سي تبعات املحكمة الأوروبية حلقوق االن�سان.

جملة
احلقوق

جملة
احلقوق
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�أن امل�شرع �ص َّرح ثالث مرات ب�أن التدابري الفردية حمل التوقيع على اجلاين املختل عقلي ًا هي
تدابري �أمن ،وذلك يف املادة  125-706فقرتان( )1و ( )4من قانون الإجراءات اجلزائية ،واملادة
 136-706من ذاته القانون( ،)86و�أي�ض ًا يف الف�صل املخ�ص�ص لها ا�ستخدم امل�شرع عبارة «تدابري
الأمن التي ميكن توقيعها» وهذا من �ش�أنه �أن ينفي �أي لب�س �أو �شك.
و�إىل جانب ذلك ف�إنه يجوز للقا�ضي اجلنائي عند غمو�ض الن�ص �أن يقوم بتف�سري م�ضمونه،
ومن ذلك التف�سري الغائي  ، Teleologiqueعلى �أن هذا التدخل ال يكون مربر ًا حيث يعرب
امل�شرع عن �إرادته �صراحة وعلى نحو متعدد املرات ،كما هو احلال يف مو�ضوع التدابري املذكورة.
يف �ضوء هذا االنق�سام الفقهي ب�ش�أن طبيعة التدابري املوقعة على املختلني عقلي ًا ،جند من املالئم
ترجيح االجتاه الذي اعتربها تدابري �أمن جمردة من �أية �صبغة عقابية �سندنا يف ذلك ما ي�أتي:
االلتزام بقاعدة �أنه ال اجتهاد مع وجود الن�ص ال�صريح ،وحيث �أطلق عليها امل�شرع الفرن�سي
ويف موا�ضع متعددة ا�صطالح «تدابري الأمن» ،فذلك ت�أكيد منه على هذه الطبيعة.
ترتبط العقوبة بالإثم �سواء جتلى يف �صورة ق�صد �أو خط�أ وحيث �إنه اجلاين هنا عدمي الإدراك
ب�سبب اخللل العقلي ،ومن ثم عدم اجتاه �إرادته ال �إىل الفعل منفرد ًا وال �إىل الفعل والنتيجة مع ًا،
مما ينتفي معه العمد واخلط�أ ،فكيف يت�صور العقاب؟
�إن تكييف تدابري احلظر املذكورة على �أنها عقوبات على �أ�سا�س �أنها تظهر �ضمن العقوبات
البديلة الواردة يف املادة  6-131عقوبات فرن�سي� ،أمر ت�شوبه مغالطة ،ذلك �أن العقوبات البديلة
متثل يف جوهرها تدابري �أمن ،فتكييفها على �أنها عقوبات غري دقيق وال يتطابق مع حقيقتها(.)87
تواجه التدابري اخلطورة ومن ذلك احلالة التي ينتفي فيها الإثم ( )Culpabiliteبانتفاء
الإدراك لدى املختل عقلي ًا ،فاملراد الت�صدى له هو ما يك�شف عنه اجلاين من خطورة ناجمة عن
اخللل العقلي ،والتي تهدده يف ذاته كما يهدد �أمن الغري يف املجتمع ،وما يواجه هذه اخلطورة من
و�سائل ميثل تدابري ولي�س عقوبات.
(86) L>article 706125- enonce « elle prononce s>il y>a lieu , une ou plusieurs des mesures de
surete prevues au chapitre III du present titre «. Aussi l>article 706136- enonce « peut
ordonner a l>encontre de la personne les mesures de surete suivantes».
(87) «… ce sont les peines alternatives de l>article 1316- qui sont improprement qualifiees de
peines alors qu>il s>agit de mesures de surete «. FRANCOIS ROUSSEAU: op .cit., note
no 30.
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�أتيح للق�ضاء الفرن�سي �أن يديل بدلوه يف اجلدل املثار ب�ش�أن التكييف القانوين للتدابري
املوقعة على اجلناة املختلني عقلي ًا مبقت�ضى القانون اجلديد امل�ؤرخ يف  2008/2/25وجاء ذلك
مبنا�سبة ق�ضية عر�ضت عليه متثلت وقائعها يف اتهام �شخ�ص بارتكاب جرمية قتل عمدي بتاريخ
 ،2007/10/25وتبني �أن اجلاين م�صاب بخلل عقلي �أعدم الإدراك لديه وقت مقارفة اجلرمية،
ووفقا للقانون ال�ساري وقتذاك كان من املتعني �أن يقوم قا�ضي التحقيق ب�إ�صدار �أمر ب�أال وجه لإقامة
الدعوى .غري �أنه و�أثناء ا�ستكمال �إجراءات الواقعة �صدر قانون  2008/2/25و�أر�سى �إجراءات
جديدة تت�صل بقيام قا�ضي التحقيق ب�إعالن امتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي بهذا
املو�ضوع وتتمثل يف جواز قيام النيابة العامة �أو ال�ضحية (املادة � 120-706إجراءات جزائية)
بطلب حجز غرفة التحقيق للف�صل يف امتناع امل�سئولية اجلنائية ،وعند االقت�ضاء توقيع التدابري
التي ن�ص عليها القانون.
وعليه اجتهت النيابة العامة �إىل و�ضع هذه االجراءات امل�ستحدثة مو�ضع التطبيق على الوقائع
املذكورة ،ا�ستناد ًا �إىل قاعدة رجعية الأحكام اجلنائية (املادة  2-112فقرة  2من قانون العقوبات
الفرن�سي).
وعليه طعنت النيابة العامة يف القرار ال�صادر من قا�ضي التحقيق ب�أالوجه لإقامة الدعوى �سعي ًا
لإلغائه.
 - 1ق�ضاء اال�ستئناف
بناء على ما تقدم ت�سنى لغرفة التحقيق يف حمكمة ا�ستئناف ( )88()Colmarالف�صل يف هذا
املو�ضوع ،وقد �أظهرت �شجاعة معتربة بتكري�سها قرار قا�ضي التحقيق وتطبيق الأحكام النافذة
وقت ارتكاب اجلرمية ،وبالتايل وقت �صدور قرار ب�أال وجه لإقامة الدعوى املذكورة .ومل تخ�ش
الت�أكيد ب�أن التدابري الفردية التي تطالب النيابة بتوقيعها و�إن كان تكييفها يف قانون 2008/2/25
تدابري �أمن ،هي يف حقيقتها عقوبات يف �ضوء مبد�أ �شرعية العقوبات ،و�أحكام املادة  7من االتفاقية
الأوروبية حلقوق الإن�سان ورف�ضت توقيعها على اجلاين م�ستندة يف ذلك على الآتي(: )89
(88) Arret de la chambre d>instruction de la cour d>appel de Colmar, 25 Juin 2009, publie
sur legifrance.
«89… par l>etroite similitude existant entre la liste que forment les mesures enoncees a

301

املجلد الثامن

ثانيا -التكييف الق�ضائي لتدابري الأمن املوقعة على املختلني عقلي ًا
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التطابق الكبري بني التدابري املذكورة وبني قائمة العقوبات الواردة يف املادة  6-131عقوبات
( املق�صود بها العقوبات البديلة للحب�س).
ج�سامة هذه التدابري و�أثرها املفرت�ض حتقيقه يف املحكوم عليه املوقعة عليه.
الإجراءات التي تتخذ يف �سبيل توقيعها ،واختالف مدة احلد الأق�صى املتعلق بها ،بح�سب ما �إذا
كانت الواقعة جناية �أو جنحة� ،أو بح�سب عقوبة احلب�س املحددة للجرمية املرتكبة.
العقوبات اجلنائية التي ن�ص القانون على توقيعها حال خمالفة التدابري املذكورة املوقعة على
املحكوم عليه.
وملا مل ترت�ض النيابة العامة بهذا الق�ضاء ،قامت بالطعن فيه بالنق�ض �أمام الغرفة اجلنائية يف
حمكمة النق�ض الفرن�سية.
- 2ق�ضاء حمكمة النق�ض الفرن�سية:
ملا عر�ضت الق�ضية املذكورة �سابق ًا على حمكمة النق�ض الفرن�سية ،كانت امل�شكلة القانونية
املطروحة على الغرفة اجلنائية تتعلق ب�سريان الن�صو�ص اجلديدة مبقت�ضى قانون 2008/2/25
من حيث الزمان .فالثابت �أن الن�صو�ص الإجرائية (ال�شكلية) ت�سري فور �صدورها (�أثر فوري
 )immediatementعلى كل الدعاوى القائمة ،غري �أنه يف الق�ضية املذكورة� ،سبق لقا�ضي
التحقيق �إ�صدار �أمر ب�أال وجه لإقامة الدعوى قبل نفاذ قانون  ،2008/2/25فهل تعترب الدعوى
ما زالت قائمة؟
وبدل �أن تلج�أ حمكمة النق�ض الفرن�سية �إىل حل امل�شكلة املذكورة على نحو مبا�شر ،ف�ضلت
االلتفات �إليها مبقت�ضى حكمها ال�صادر بتاريخ 2009/1/21والذي رف�ضت فيه من حيث املبد�أ
تطبيق الأحكام امل�ستحدثة بقانون  2008/2/25على الدعوى املذكورة ،معتنقة قاعدة عدم رجعية
l>article 706136- du code de procedure penal et la nomenclature des peines figurant a
l>article 1366- du code penal , par leur gravite intrinseque et par le gene qu>elles ont
vocation a engendrer pour la personne a l>encontre de laquelle elles peuvent etre
prises , par leur regime contentieux et par les conditions procedurales censees devoir
preceder leur prononce , par la difference de leur duree maximale encourue , selon que
les faits incrimines sont de nature criminelle ou de nature delictuelle , ou selon la peine
d>emprisonement normalement encourue pour ces faits , et par les sanctions dont est
»assortie leur violation...
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وبهذا الق�ضاء مل ترتدد حمكمة النق�ض الفرن�سية يف االلتفات �إىل الو�صف الت�شريعي الذي
اعترب التدابري املذكورة تدابري �أمن ،واعتربتها عقوبات تخ�ضع ملبد�أ عدم الرجعية يف تطبيقها من
حيث الزمان(.)91
ورغم و�ضوح هذا الق�ضاء الذي انق�سم ب�ش�أنه الر�أي بني م�ؤيد ومعار�ض غري �أنه مل ي�ستقر
طوي ًال ،حيث ت�سنى ملحكمة النق�ض �أن تتحول عنه ،بل وترتاجع عن الق�ضاء ال�سابق يف موقف جديد
ي�ستحق منا التوقف عنده با�ستظهاره وحتليله.
جاء التحول املذكور مبنا�سبة ق�ضية ف�صل فيها الق�ضاء الفرن�سي على م�ستويات خمتلفة،
ومتثلت وقائعها يف قيام �شخ�ص يحمل �سالح ًا ناري ًا بالذهاب �إىل عيادة الأمرا�ض العقلية التي كان
يتلقى العالج فيها بتاريخ  ،2005/11/15و�أطلق عدد ًا من الأعرية النارية على الطبيب املعالج
وزوجته ،ف�أ�صاب الطبيب ب�إ�صابات بليغة وقتل زوجته .ثم اجته �إىل عيادة ممار�س عام ف�أطلق من
جديد عدد ًا من الأعرية على املتواجدين يف املكان ف�أ�صاب الطبيب واثنني من املر�ضى ب�إ�صابات
متفاوتة.

(90) «Le principe de la legalite des peines vise a l>article 1121- alinea 2 du code penal fait
obstacle a l>application immediate d>une procedure qui a pour effet de faire encourir
a une personne des peines prevues a l>article 706136- du code de procedure penale que
son etat mental ne lui faisait pas encourir sous l>empire de la loi ancienne applicable au
moment ou les faits ont ete commis». Cass. Crim., 21 Janvier 2009 , jurisdata no 2009046740, bull crim ., 2009 , no24 , revue de sciences criminelles 2009, p 69 obs. P.J Delage.
(91) HARITINI MATSOPOULOU : L>application des peines puis des mesures de surete aux
personnes atteintes de troubles mentaux, op. cit, no18.
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الن�صو�ص املذكورة بحيث تنطبق على وقائع �سابقة لها يف الزمان ،وكان �أ�سا�سها يف ذلك وب�صريح
عباراتها �أن تدابري احلظر امل�ستحدثة تعد عقوبات ولي�ست تدابري �أمن ،وبذلك اعتربت �أن الأحكام
املذكورة مو�ضوعية ولي�ست �إجرائية �شكلية .وقد �أوردت يف حكمها�« :أن مبد�أ �شرعية العقوبات
الواردة يف املادة  1-112فقرة  2من قانون العقوبات يحول دون التطبيق الفوري لإجراءات من
�ش�أنها توقيع العقوبات الواردة يف املادة  136-706من قانون الإجراءات اجلنائية على ال�شخ�ص
املعني ،والتي مل يكن بالإمكان توقيعها عليه ب�سبب حالته العقلية تطبيق ًا لأحكام القانون ال�سابق
الذي ارتكبت الوقائع يف ظله»(.)90
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اتهم اجلاين بارتكاب وقائع القتل العمد ،وال�شروع يف القتل وااليذاء البدين ،ومت �إخ�ضاعه
للخربة الطبية املتعلقة بالأمرا�ض العقلية التي خل�صت �إىل انتفاء الإدراك لديه ،وبالتايل خ�ضوع
حالته ال�صحية لأحكام الفقرة الأوىل من املادة  1-122من قانون العقوبات التي تق�ضي بامتناع
امل�سئولية اجلنائية لل�شخ�ص الذي ينتفي لديه الإدراك �أو يفقد القدرة على �ضبط ت�صرفاته وقت
ارتكاب اجلرمية ب�سبب اخللل العقلي(. )92
بتاريخ � 2009/3/10أ�صدر قا�ضي التحقيق قرار �إحالة الق�ضية �إىل الوكيل العام يف حمكمة
ا�ستئناف ()Colmarلغر�ض حجز غرفة التحقيق ا�ستنادا �إىل املادة  120-706من قانون
الإجراءات اجلنائية امل�ستحدثة �أحكامها بقانون .2008/2/25
وا�ستندت غرفة التحقيق �إىل ق�ضاء حمكمة النق�ض الفرن�سية الثابت يف حكمها امل�ؤرخ يف
 ،2009/1/21حيث ق�ضت ب�أن الأحكام اجلديدة املتعلقة بالأ�شخا�ص امل�صابني بخلل عقلي ال
تنطبق على ال�شخ�ص املعني على اعتبار �أنها توقع عليه «عقوبات» ،مل يكن ليخ�ضع لها ب�سبب اخللل
العقلي وفق الأحكام ال�سارية وقت ارتكاب الوقائع امل�سندة �إليه( ،)93واعتربت �أن حجزها مل يكن
قانوني ًا لعدم انطباق االحكام اجلديدة على الق�ضية.
ملا عر�ض هذا احلكم على حمكمة النق�ض ،نق�ضته ب�إلغائه ،و�أحالت الق�ضية �إىل غرفة التحقيق
يف حمكمة ا�ستئناف  ،Metzو�أوردت يف حكمها على نحو جوهري»�أن مبد�أ �شرعية العقوبات ال
ينطبق على ( تدابري الأمن) املحددة يف حالة احلكم بامتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اخللل
العقلي يف املواد 135-706و 136-706من قانون االجراءات اجلنائية امل�ستحدثة بقانون 25
فرباير  .)94(»2008وا�ستندت على �أحكام املادة 2-122من قانون العقوبات التي تن�ص على مبد�أ
رجعية الأحكام الإجرائية ال�شكلية ،وبذلك مل ترتدد الغرفة اجلنائية يف تطبيق الأحكام اجلديدة
(92) «n>est pas penalement responsable la personne qui etait atteinte , au moment des faits
, d>un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son dicernement ou le contrde
de ses actes».
(93) HARITINI MATSOPOULOU : L>application des «peines» puis des»mesures de surete»,
op. Cit., no8.
(94)” le principe de la legalite des peines ne peut s’appliquer aux mesures de surete prevues en
cas de declaration d’irresponsabilite penale pour cause de trouble mental , par les articles
706135- et 707136- duu code de procedure penale issus de la loi no 2008174- du 25 fevrier
”2008
Cass.crim., 16 decembre 2009 , no 0985.153- , Juris Data no 2009050798-, voir JCP . G. 2010
, act . 15 , s. DETRAZ.
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وبرر بع�ضهم()95هذا الق�ضاء ب�أن اجتاه حمكمة النق�ض ال�سابق يف حكمها بتاريخ2009/1/21

باعتبار تدابري احلظر املوقعة على اجلناة املختلني عقلي ًا «عقوبات» يرمي الت�شريع الفرن�سي
بالتناق�ض �أو عدم االن�سجام  incoherenceمما يثري الكثري من التحفظات ،حيث يربر ذلك
الق�ضاء بتطبيق عقوبات حقيقية ،يف حني �أن الوقائع املادية امل�سندة �إىل املختل عقلي ًا ال ت�شكل
جرمية جنائية ب�سبب انتفاء الركن املعنوي فيها.
وا�ستكمل هذا الر�أي حجته ب�أن احلل الذي تبنته حمكمة النق�ض يف حكمها امل�ؤرخ
يف 2009/1/21يقود على نحو طبيعي �إىل �شل تطبيق التدابري الواردة يف املادة  136-706من
قانون الإجراءات اجلنائية على اجلناة املختلني عقلي ًا بغ�ض النظر عن تاريخ ارتكاب الوقائع (قبل
�أو بعد دخول القانون اجلديد حيز التنفيذ) ،ذلك �أن ال�شخ�ص الذي يثبت انتفاء الإدراك لديه ال
ي�س�أل جنائي ًا ومن ثم ال ميكن توقيع «عقوبات» عليه .ومثل هذا االحتمال ي�ؤدي �إىل �إعادة النظر يف
�أ�سا�س امل�سئولية اجلنائية ذاته ،لذلك كله ولغر�ض تفادي املثالب املتعددة املرتتبة على هذا احلل،
اجتهت اجلمعية العمومية( )en formation pleniereيف حمكمة النق�ض الفرن�سية �إىل
مراجعة ق�ضائها ال�سابق واعتنقت تكييف تدابري الأمن بدي ًال للعقوبات يف و�صفها لتدابري احلظر
املوقعة على املختلني عقلي ًا وبذلك ات�سقت مع الو�صف الت�شريعي لها(.)96
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أنه �سبق لنا ب�ش�أن ترجيح خالف الر�أي يف الفقه حول التكييف املذكور
�إىل ترجيحنا لتكييف تدابري احلظر املتعلقة باملختلني عقلي ًا بتدابري �أمن ذات طبيعة غري عقابية

(95) HARITINI MATSOPOULOU : L>application des peines puis des mesures de surete , op.
cit., no21 , et PATRICK MISTRETTA; les mesures de surete , tu ne denigreras pas , op. cit.
( ) 96قارن يف هذا ال�ش�أن ق�ضاء حمكمة حقوق الإن�سان الأوروبية التي تبنت موقف ًا مغاير ًا ،حيث ا�ستقر ق�ضا�ؤها على اعتبار

التدابري املوقعة على املختلني عقليا عقوبات ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل م�ضمونها  son contenuوغايتها  ، sa finaliteدون
االعتداد بالو�صف الت�شريعي لها  .la qualificationانظر يف ذلك

CEDH, 8 juin 1995 , jamil c /France , Dalloz 1996, somm. P197, obs. Renucci, CEDH, 9 Fevrier
1995, Welch c /Royaume uni, Revue sciences criminelles , 1996, p470 , obs. Koering Joulin,
et CEDH, 17decembre 2009,M.C/Allemagne.
Voir MAUDLENA: Irresponsabilite penale pour trouble mental: application dans le temps
de la loi, Recueil Dalloz,2010,no3, p144.
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على الق�ضية املذكورة ،مكيفة التدابري الواردة يف املادة  136-706امل�شار �إليها ب�أنها «تدابري
�أمن» خالف ًا لق�ضائها ال�سابق حيث كانت تعتربها «عقوبات» ،وترتب على ذلك حكمها بانطباق تلك
التدابري على اجلاين ب�أثر رجعي ،على �أ�سا�س �أن الوقائع امل�سندة �إليه مت ارتكابها قبل دخول قانون
 2008/2/25املت�ضمن تلك التدابري حيز التنفيذ.

جملة
احلقوق

جملة
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الن�سجام ذلك مع جوهرها و�أغرا�ضها وات�ساقه مع �أحكام امتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اجلنون
وعاهة العقل.
يف �ضوء ما تقدم من هذه الدرا�سة نخل�ص �إىل �أن تدابري الأمن �شهدت وال تزال جتدد ًا بل
تطور ًا حقيقيا ( ،)97من مظاهره �أنها �أ�ضحت حم ًال للتوقيع على اجلناة املختلني عقلي ًا الذين ال
حمل مل�ساءلتهم جنائي ًا ،وهذا من �ش�أنه �أن ينتهي بهذه التدابري �إىل جتاوز الأحكام امل�ستقرة المتناع
امل�سئولية اجلنائية للمختل عقلي ًا الذي انتفى لديه الإدراك وقت ارتكاب اجلرمية ،مما ي�ؤكد هذا
اال�ستنتاج �أن خمالفة التدابري املذكورة يرتب توقيع عقوبات حقيقية وهي احلب�س ملدة �سنتني،
وغرامة مقدارها ثالثني �ألف يورو.
املطلب الثالث
احلكم بتعوي�ض الأ�ضرار
واقع الأمر فيما يتعلق بتعوي�ض الأ�ضرار الناجمة عن جرائم اجلناة الذين يعانون من خلل عقلي
ينفي �إدراكهم كلي ًا ،يندرج �ضمن اخت�صا�ص املحاكم املدنية يف الإمارات ويف فرن�سا قبل �صدور
قانون  ،2008/2/25على اعتبار �أن اجلاين ي�صدر يف حقه قرار ب�أال وجه لإقامة الدعوى �أو حكم
بالرباءة بح�سب الأحوال المتناع م�سئوليته اجلنائية.
اجلديد الذي ا�ستحدثه القانون الفرن�سي املذكور يف هذا ال�ش�أن هو اخت�صا�ص املحاكم اجلنائية
بالف�صل يف امل�سئولية املدنية ،ذلك �أن املادة  125-706فقرة  2من قانون الإجراءات اجلنائية
الفرن�سي تق�ضي ب�أن غرفة التحقيق وبناء على طلب املدعي باحلق املدين حتيل االق�ضية �أمام
حمكمة اجلنح املخت�صة للف�صل يف دعوى التعوي�ض ا�ستناد ًا �إىل املادة  3-414من القانون املدين
التي تن�ص على التزام املختل عقلي ًا بتعوي�ض الأ�ضرار التي يلحقها بالغري(.)98
وعليه ميكن ملحكمة اجلنح االخت�صا�ص بالف�صل يف الدعوى املدنية بغ�ض النظر عن اخت�صا�صها
بالدعوى اجلنائية من عدمه ،كما لو �صدر قرار امتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي من
غرفة التحقيق ،وب�سبب عدم اخت�صا�صها بالف�صل يف ال�شق املدين حتيله �إىل حمكمة اجلنح.
(97) HARITINI MATSOPOULOU: le renouveau des mesures de surete , recueil Dalloz, 2007
, p 1607.
	)(98
L>article 4143- du code civil enonce: « celui qui a cause un dommage a autrui alors
»qu>il etait sous l>emprise d>un trouble mental , n>en est pas moins oblige a reparation
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و�إذا كان احلكم املتقدم قد اقت�صر على تعديل اخت�صا�ص حمكمة اجلنح ،فذلك مبعثه �أن
حمكمة اجلنايات لها والية الف�صل يف دعوى التعوي�ض مبقت�ضى املادة  371من قانون الإجراءات
اجلنائية الفرن�سي ،لذلك اكتفت املادة  133-706فقرة  3على الن�ص على جواز اخت�صا�ص
املحكمة بالف�صل يف طلبات التعوي�ض(.)100
يف �ضوء ما تقدم نرى �أن امل�ستحدث من الأحكام مل يكن جوهري ًا ،ذلك �أن غرفة التحقيق ال
ميكنها قطع ًا االخت�صا�ص بالف�صل يف طلبات التعوي�ض التي يخت�ص بها ق�ضاء احلكم ،ولذلك ظلت
على حالها� .أما اخت�صا�ص حمكمة اجلنايات بالف�صل يف طلبات التعوي�ض فثابت وقائم قبل قانون
 ،2008/2/25ومن ثم اقت�صر التعديل على اخت�صا�ص حمكمة اجلنح التي �أنيط بها الف�صل يف
طلبات التعوي�ض حال �صدور حكم بامتناع امل�سئولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي ،وذلك �إىل جانب
توقيعها لتدابري الأمن التي تراها منا�سبة.
وقد يجد هذا التعديل تربيره يف �أن ال�شقني اجلنائي واملدين للواقعة ذاتها يكمالن بع�ضهما
بع�ض ًا ،ذلك �أن امل�سئولية اجلنائية يف هذه الأحوال �سوف تنتفي للخلل العقلي ،غري �أن الواقعة
�سوف ت�سند �إىل اجلاين مادي ًا يف جل�سة تعقد لهذا الغر�ض ،ت�ستتبع بتوقيع تدبري الإيداع يف امل�أوى
العالجي وغريه من التدابري التي تراها املحكمة منا�سبة ،وي�ستكمل ذلك كله بف�صل ذات اجلهة
يف امل�سئولية املدنية باحلكم بثبوتها والتعوي�ضات املنا�سبة جلرب الأ�ضرار التي رتبتها اجلرمية
املرتكبة .ومن �ش�أن ذلك كله �أن يحقق غاية امل�شرع الفرن�سي وهي �إر�ضاء �ضحايا جرائم املختلني
عقلي ًا .ي�ضاف �إىل ذلك �أن الف�صل يف ال�شقني اجلنائي واملدين من جهة ق�ضائية واحدة من �ش�أنه
تي�سري �سبل التقا�ضي وتوفري الوقت واجلهد مع ًا.

( )99يتعني الإ�شارة هنا �إىل �أن حمكمة اجلنايات تختلف عن حمكمة اجلنح يف هذا اخل�صو�ص ،فعلى الرغم من حكمها بالرباءاة،
متلك اخت�صا�ص احلكم بالتعوي�ضات يف كل اجلرائم ا�ستنادا �إىل املادة  372من قانون الإجراءات اجلنائية الفرن�سي.
(100) JEAN PRADEL : op. cit., p 1010.
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ولبيان �أهمية التعديل امل�ستحدث ن�شري �إىل �أنه قبل قانون  2008/2/25كانت حمكمة اجلنح
عند �إ�صدارها حكم ًا بالرباءة ب�سبب امتناع امل�سئولية اجلنائية لعاهة يف العقل ،مل يكن مبقدورها
احلكم بالتعوي�ضات لعدم اخت�صا�صها بذلك قانون ًا ،على �أنها كانت متلك هذا االخت�صا�ص يف
اجلرائم غري العمدية مبقت�ضى املادة  1-470من قانون الإجراءات اجلنائية الفرن�سي(.)99

جملة
احلقوق

جملة
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املبحث الثالث
تقدير الأحكام امل�ستحدثة ب�ش�أن الدعوى اجلنائية للمختلني عقلي ًا
ا�ستحدث امل�شرع الفرن�سي الأحكام الواردة يف القانون امل�ؤرخ يف  2008/2/25واملتعلقة
بالأ�شخا�ص الذين يرتكبون اجلرائم مع انتفاء الإدراك لديهم جلنون �أو عاهة يف العقل ,وقد جاء
هذا الت�شريع لي�ستجيب ايجابي ًا لآالم �ضحايا تلك اجلرائم وتطلعاتهم امل�شوبة باحلقد و الرغبة يف
االنتقام(.)101
وتبدو �أهمية الأحكام املذكورة يف �أنها مل مت�س بالثوابت الأ�سا�سية للقانون اجلنائي ،ومنها قيام
امل�سئولية اجلنائية على �أ�سا�س توافر الإدراك وحرية الإرادة واالختيار ،بعبارة �أخرى ظل اجلاين
املختل عقلي ًا غري م�سئول جنائي ًا.
غري �أنه ولتهدئة م�شاعر ال�سخط التي تخلفها اجلرمية لدى ال�ضحايا� ،أثقلت الأحكام امل�ستحدثة
املختلني عقلي ًا بتبعات �سل�سلة طويلة من الإجراءات الق�ضائية بدءا�ص بقا�ضي التحقيق ،مرور ًا
بغرفة التحقيق ،وانتها ًء بق�ضاء احلكم ،والتي قد يتخللها احلب�س االحتياطي(La detention
.)provisoire

و�إذا كانت غاية هذه الإجراءات هي مثول اجلاين املختل عقلي ًا �أمام الق�ضاء ،حتى يت�سنى ن�سبة
الواقعة الإجرامية مادي ًا �إليه ،دون �أن ي�س�أل جنائي ًا عنها ،وكان و�ضعه العقلي النايف للإدراك كلي ًا
لديه ال ميكنه من تقدير م�ضمون و�آثار تلك الواقعة ،فما هي الفائدة �إذن من دعوى املجنون؟
فلما كان �سحبه يف هذه الإجراءات التي ال يعيها لغر�ض �إر�ضاء ال�ضحايا ،فذلك يقارب �إىل حد
ما �صورة التمثيل به والنيل منه ،وهذا الأمر يت�ضمن م�سا�س ًا بل و�إهدار ًا لكرامة الإن�سان التي متثل
روح حقوق االن�سان.
ويف هذا ال�سياق ذهب بع�ضهم(� )102إىل �أن حماكمة املجانني ال ترمي �إىل معاقبة �شخ�ص حر
وم�سئول بق�صد �إعادة دجمه يف املجموعة الإن�سانية ،بل حتاول الوقاية من خطر دون االعتداد
(101) “ C’est la protection des droits des victimes qui a justifie la presente reforme , celle
ci pourra donc leur donner pleinement satisfaction”, HARITINI MATSOPOULOU, le
developpement des mesures de surete , op. Cit.
(102) TH LEVY: Loi penale , l’escalade de Sarkozy , le monde 30 aout 2007.
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و�أيد بع�ضهم( )103هذا الر�أي على �أ�سا�س يجيز اليوم على النحو الذي كانت جتيزه النظريات
الو�ضعية( ،)104معاملة املجرمني املختلني عقلي ًا ك�أ�شياء �أو حيوانات ،بل و�إمكان �إق�صائهم من
املجموعة الإن�سانية.
ومن جهة �أخرى وبالنظر �إىل �أن اخللل العقلي ميثل حالة مر�ضية خطرية ومتطورة ،ف�إنه ال
ميكن بال�ضرورة و�ضع كل الأحكام واحللول التي ت�ضمنها القانون الفرن�سي اجلديد مو�ضع التطبيق،
ومن ذلك ح�ضور مرتكب اجلرمية اجلل�سة �أمام �سلطة التحقيق �أو ق�ضاء احلكم� ،إذ قد ال ت�سمح
حالته العقلية بذلك املثول ،ويف بع�ض الأحيان قد يعمق ح�ضور اجلاين �شعور ال�ضحايا بالظلم �أو
عدم التقدير ،عندما يكون املختل عقلي ًا فاقد الإدراك وقت اجلرمية ،ثم ي�سرتده وقت التحقيق
مث ًال.
ويف العموم تظل الأحكام امل�ستحدثة املذكورة قا�صرة عن حتقيق غايتها املتمثلة يف احتواء
و�إر�ضاء ال�ضحايا ،ذلك �أن اجلناة فاقدي الإدراك وقت ارتكاب اجلرمية ظلوا على حالهم من
انتفاء م�سئوليتهم اجلنائية.
ويف �ضوء ما تقدم يت�ضح �أن دعوى املجانني امل�ستحدثة لغر�ض ن�سبة الأفعال �إليهم تتجرد
من الفائدة ،خا�صة مع �إدراك �أن ال�سيا�سة الت�شريعية ال ت�شجع دعاوى االنتقامles proces
 ، vindicatifsومن ثم يبدو �أن الإجراءات اجلديدة �أثقلت بدون جدوى النظام الإجرائي
الفرن�سي ،وكان بالإمكان اكتفاء يف هذا اخل�صو�ص بالدعوى املدنية( )105للح�صول على تعوي�ض
الأ�ضرار ،ومن �ش�أن ذلك �أن يفي بالغر�ض على نحو كاف ،ويتالءم مع حالة مرتكب اجلرمية� ،إذ ال
ت�ستهدفه الدعوى املدنية يف �شخ�صه ولكن يف ذمته املالية.
ويف ال�شق املو�ضوعي ا�ستحدث امل�شرع الفرن�سي تدابري الأمن(،)mesures de surete
التي ر�أى فيها بع�ضهم عقوبات مقنعة ،بل وتردد �إزاءها ق�ضاء النق�ض ذاته مت�أرجح ًا بني كونها
عقوبات �أوتدابري ،كما ن�ص القانون على عقوبات حقيقية توقع على املختلني عقلي ًا عند خمالفة
(103) PIERRE JEROME DELAGE : op. Cit., p 806.
( )104يراد بها تلك النظريات التي تعود �إىل املدر�سة الو�ضعية بزعامة Lombroso Ferriو . Garofalo
(105)HARITINI MATSOPOULOU : le developpement des mesures de surete, op. cit.
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بحقيقة الفعل ومدى توافر ق�صد ارتكابه ،ويرتتب على ذلك اعتبار كل �شخ�ص تهديد ًا و�سبب ًا قوي ًا
لل�ضرر ،ومن ثم معاملته ك�شيء �أو حيوان.
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التدابري املذكورة .ويبدو يف هذه اخلطوة �أي�ض ًا �إثقال بل �إرهاق للنظامني القانوين والق�ضائي� ،إذ
كيف �سيدرك املختل عقلي ًا جوهر تلك العقوبات وغايتها وعليه يبدو من املنا�سب القول �إن التوفيق
كان �سيحالف امل�شرع الفرن�سي �أكرث ،لو �أنه اجته �إىل حت�سني النظام القانوين القائم ب�ش�أن امتناع
امل�سئولية اجلنائية للمختلني عقلي ًا ،وذلك ب�إ�سناد اخت�صا�ص توقيع تدبري الإيداع يف امل�أوى العالجي
�إىل ال�سلطة الق�ضائية ،حار�سة احلريات الفردية ،مع التو�سع يف نطاق هذا االخت�صا�ص بحيث
ال يقت�صر توقيعها على ق�ضاء احلكم فقط ،بل ي�شرتك يف ذلك �أي�ض ًا ق�ضاء التحقيق يف �ضوء
نتائج اخلربة الطبية املنتدبة لفح�ص اجلاين� ،إذ من �ش�أن ذلك ت�سريع الإجراءات وتوفري اجلهد
والتكاليف ،ف�ض ًال عن تعجيل ح�صول اجلاين على العالج املنا�سب .وعلى �أن يتاح لكل الأطراف
فر�صة الطعن يف قرار الإيداع يف امل�أوى العالجي ل�ضمان �صحته ومالءمة توقيعه من جهة ،و�أي�ض ًا
التو�سع يف �أنواع التدابري اجلائز توقيعها على اجلاين املختل عقلي ًا مع مراعاة تنا�سبها مع حالته
املر�ضية وخطورته الإجرامية بحيث حتقق الغر�ض منها يف ت�أهيله ودرء خطورته وبالتايل احلد من
اجلرائم املحتمل ارتكابه لها.
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لقد �أنهينا بحمد اهلل تعاىل درا�سة مو�ضوع «االجتاهات اجلديدة يف �ش�أن امتناع امل�سئولية
اجلنائية للخلل العقلي -درا�سة حتليلية ت�أ�صيلية يف القانون الفرن�سي واملقارن» ،وقد ركزنا يف هذه
الدرا�سة على الأحكام الإجرائية واملو�ضوعية امل�ستحدثة يف هذا اخل�صو�ص وحتديد ًا مبقت�ضى
القانون الفرن�سي اجلديد ال�صادر بتاريخ ،2008/2/25والذي ا�ستهدف امل�شرع الفرن�سي
ب�أحكامه �إقامة نوع من التوازن بني مبد�أ امتناع امل�سئولية اجلنائية للمختل عقليا ،وتهدئة م�شاعر
الغ�ضب وال�سخط لدى �ضحايا هذه اجلرائم ،وذلك من خالل ا�ستحداث جل�سة �أمام الق�ضاء ميثل
فيها اجلاين املختل عقلي ًا وت�سند �إليه فيها الواقعة مادي ًا ،مع توقيع تدبري الإيداع يف امل�أوى العالجي
من قبل الق�ضاء �إىل جانب تدابري �أمن �أخرى مت ا�ستحداثها لهذا الغر�ض.
ولقد در�س هذا املو�ضوع من خالل خطة ثنائية قامت على ف�صلني:
حيث خ�ص�ص الف�صل الأول لدرا�سة الأحكام امل�ستحدثة من الناحية الإجرائية ،بينما خ�ص�صنا
الف�صل الثاين للآثار املو�ضوعية املرتتبة على دعوى املختلني عقلي ًا التي ا�ستحدثت مبقت�ضى القانون
الفرن�سي امل�شار �إليه ،وقد اختتمنا هذه الدرا�سة بتقدير تلك الأحكام وبيان مزاياها ومثالبها و�صوال
القرتاح ما يبدو �أمثل من الأحكام وفق اجتهادنا املتوا�ضع.
ويف �ضوء ما تقدم ميكننا ت�سجيل ما ي�أتي من تو�صيات لهذه الدرا�سة:
�أو ًال -ملا ن�صت املادتان  133عقوبات احتادي و� 187إجراءات جزائية احتادي على الإيداع يف
امل�أوى العالجي نتيجة �صدور الأمر ب�أال وجه لإقامة الدعوى� ،أو احلكم بالرباءة ب�سبب امتناع
امل�سئولية اجلنائية جلنون �أو عاهة يف العقل �أو مر�ض نف�سي ج�سيم يفقد �صاحبه القدرة على
�ضبط الت�صرف .وكانت يف الوقت ذاته قد ن�صت املادة  60عقوبات احتادي على امتناع
امل�سئولية اجلنائية لفقد الإدراك ب�سبب اجلنون وعاهة العقل فقط ،ف�إنه يبدو منا�سب ًا دعوة
امل�شرع الإماراتي لتعديل املادة  60املذكورة ب�إ�ضافة املر�ض النف�سي اجل�سيم الذي يفقد
�صاحبه القدرة على �ضبط الت�صرف� ،إذ من �ش�أن ذلك حتقيق االت�ساق بني الن�صو�ص اجلنائية
املو�ضوعية والإجرائية من جهة وم�سايرة اجلديد يف هذا ال�ش�أن من جهة �أخرى لتحقيق العدالة
اجلنائية على نحو �أمثل.
ثاني ًا -ملا كانت جرمية اجلاين املختل عقلي ًا قائمة ،وقد تكون �آثارها املادية والنف�سية ج�سيمة،
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وكانت امل�سئولية اجلنائية ملرتكبها منتفية النعدام الإدراك ،ف�إنه يبدو منا�سب ًا ا�ستبدال قرار
ب�أال وجه لإقامة الدعوى �أو حكم الرباءة بقرار �أو حكم امتناع امل�سئولية اجلنائية على �أن ي�صدر
من �سلطة التحقيق �أو ق�ضاء احلكم بح�سب الأحوال ،بحيث يتم ت�ضمينه ثبوت الواقعة مادي ًا
ون�سبتها �إىل مرتكبها ،ومن �ش�أن ذلك حتقيق التوازن بني حالة اجلاين املر�ضية من اجلهة
ال�ضحايا من جهة �أخرى.
ثالث ًا -الثناء على موقف الت�شريع الإماراتي الذي �أ�سند االخت�صا�ص بتوقيع تدبري الإيداع يف امل�أوى
العالجي على اجلناة املختلني عقلي ًا �إىل ال�سلطة الق�ضائية وحتديد ًا ق�ضاء احلكم ،وهو الأمر
الذي �آل �إليه التطور يف القانون الفرن�سي عام  ،2008على اعتبار �أنه جزاء جنائي خا�صيته
الق�ضائية التي متثل �ضمانة حلقوق وحريات الأفراد .على �أننا نرى مالئم ًا اقرتاح تعديل املادة
 133عقوبات احتادي بحيث تن�سجم مع حكم املادة � 187إجراءات جزائية ،وذلك بتو�سيع
اخت�صا�ص الأمر بالإيداع يف امل�أوى العالجي بحيث ي�سند �إىل النيابة العامة �إىل جانب ق�ضاء
احلكم ،ومن �ش�أن ذلك حتقيق م�صلحة اجلاين املختل عقلي ًا بتعجيل توفري العالج املنا�سب له
ويف ذلك ا�ستجابة للدواعي الإن�سانية ،و�أي�ضا حتقيق م�صلحة املجتمع بدرء خطورته الإجرامية
املت�صلة بحالته العقلية.
رابع ًا -و�إذا كان تدبري الإيداع يف امل�أوى العالجي هو التدبري املالئم للجاين املختل عقلي ًا ،ف�إنه
ال يكون وحده كافي ًا لدرء خطورته الإجرامية ،ولذلك جند منا�سب ًا التو�صية للم�شرع الإماراتي
با�ستحداث جمموعة من التدابري غري العقابية الأخرى مثل حظر تواجده يف �أماكن معينة،
وحظر ات�صاله وتعامله مع فئات حمددة من الأفراد ،وحظر حمله لل�سالح وغري ذلك ،مع
الن�ص على �سريانها بعد انق�ضاء مدة الإيداع يف امل�أوى العالجي ،وعلى �أن يرتك تقدير توقيعها
واختيار املالئم منها ل�سلطة الق�ضاء.
خام�س ًا -تبع ًا للتعديالت املقرتحة التي من �ش�أنها انعقاد االخت�صا�ص لق�ضاء احلكم للنظر يف
واقعة اجلاين املختل عقلي ًا لإ�صدار حكم بامتناع م�سئوليته اجلنائية مع الق�ضاء بثبوت الواقعة
مادي ًا ون�سبتها �إليه ،لذلك نرى منا�سب ًا اقرتاح تعديل الأحكام ال�سارية يف الت�شريع الإماراتي
بحيث ي�سند �إىل الق�ضاء اجلنائي ا�ستكما ًال لدوره املتقدم اخت�صا�ص الف�صل يف الدعوى
املدنية للحكم بالتعوي�ضات الالزمة جلرب �أ�ضرار جرمية املختل عقلي ًا� ،إذ من �ش�أن ذلك تي�سري
�إجراءات التقا�ضي وتوفري اجلهد واملال يف الوقت ذاته.
مت بحمد اهلل تعاىل
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