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الملخص:
يجرم المشرع اإلماراتي االتفاق الجنائي في حاالت معينة  ،و يهدف هذا البحث إلى الوصول لمعايير مثالية و واضحة تبين لحظة
تمام هذه الجريمة  ،و ذلك من خالل دراسة موقف كل من التشريع اإلماراتي و التشريعات المقارنة التي تجرم هذا الفعل ،مع
مناقشة مدى توافق هذه الجريمة مع األسس الدستورية للتجريم ،وقد اعتمد الباحث منهجا ً تحليلياً مقارناً في بيان هذه الجريمة ،
و تتلخص نتائج البحث في قيام المسؤولية عن جريمة االتفاق الجنائي باتحاد إرادة شخصين فأكثر نحو قرار حاسم يفيد بتنفيذ
الجريمة محل االتفاق  ،و ال تتأثر دستورية هذه الجريمة حال وجود ضرورة اجتماعية للتجريم  ،كما توصل الباحث إلى عدة
توصيات لمعالجة السياسة التشريعية لهذه الجريمة  ،حيث يوصي الباحث المشرع اإلماراتي بوضع تعريف لهذه الجريمة يوضح
السياسة الجنائية للمشرع  ،كما يوصي بشمول النص على سمات االتفاق الذي يطاله التجريم تماشياً مع مبدأ الشرعية ( ال جريمة
و ال عقوبة إال بنص)  ،و يوصي الباحث المشرع اإلمارتي بإعادة النظر في السياسة العقابية المتبعة لهذه الجريمة  ،و يقترح
تجريم االتفاق على ارتكاب بعض الجرائم ذات الخطورة النسبية كالجرائم الماسة باالقتصاد الوطني

.

الكلمات المفتاحية :اتفاق جنائي ،مشروع إجرامي ،تجريم استثنائي ،خطورة إجرامية ،األسس الدستورية للتجريم.
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The extent of the constitutionality of criminalizing the criminal accord

Abstract:
The Emirati legislation criminalize the criminal accord , and the aim of this study is to achieve the
ideal and clear criteria to show the moment of completion of this crime , by studying the position
of UAE legislation and comparative legislations criminalizing this act , with a discussion of the
constitutional extent of this crime , the researcher adopted a comparative analytical approach in
the statement of this crime , the most important results of this research in the completion of this
crime by making a decisive decision to commit the crime , the constitutionality of this crime is not
affected when there is a social imperative to criminalize , the researcher also reached several
recommendations to address the legislative policy of this crime , where the researcher recommends
to the Emirati legislator developing to lay down a definition of this crime clarifying criminal policy
, it is also recommended to include in the text the characteristics of the criminal accord in a line
with the principle of legality , the researcher recommends to the Emirati legislator to review the
punitive policy for this crime , and proposes to criminalize the agreement to commit some severe
crimes developed such as crimes affecting the national economy .

Keywords: Criminal agreement, Criminal project, Exceptional criminalization, Criminal risk,
Constitutional principles.
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المقدمة
تتفق التشررريعات الحديثة أن العقاب ال يكون إال على األفعال التي تخرج من حيز النفس إلى العالم الخارجي ،فمجرد العزم على
ارتكاب جريمة معينة ال يكفي لقيام المسررؤولية الجزائية ،ومع ذلك عمدت غالبية التشررريعات المقارنة على تجريم االتفاق الجنائي
األمر الذي أثير معه شبهة عدم دستورية هذا التجريم ،فمنها من عمم تجريمها على كافة الجرائم كالمشرع الكويتي،
ومنها من حصرر تجريمها على جرائم معينة كالمشررع اإلماراتي والمصرري بحيث ال يشكل االتفاق الجنائي جريمة قائمة بذاتها
إال إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة ماسة بأمن الدولة ،واالتفاق موضوع الدراسة هو االتفاق الجنائي باعتباره جريمة مستقلة
قائمة بذاتها مكتملة األركان وليس االتفاق باعتباره وسريلة اشتراك ،حيث يتميز االتفاق الجنائي بسايسة تشريعية خاصة العتباره
جريمة مسرررررتقلة فله شرررررروط وضررررروابخ معينة تدخله حيز التجريم ،وسررررريتم التطرق لهذه األحكام في هذه البحث طبقاً للمشررررررع
اإلماراتي.

إشكالية البحث:
إن مناط التجريم في االتفاق الجنائي ينصب على مجرد عزم و تصميم جماعة من األفراد و اتفاقهم على ارتكاب جريمة معينة
 ،فهي مرحلة تسبق الشروع في الجريمة و البدء في تنفيذها  ،بل أيضا ً قد تسبق األعمال التحضيرية لها  ،و هي أيضا ً ذو طابع
غير ملموس و غالبا ً ما تتم بشكل سري  ،األمر الذي قد يخلق تحديات عملية في تحديد معايير تمام هذه الجريمة  ،حيث تعاني
هذه الجريمة من قصور تشريعي متمثل باغفال النص لسمات االتفاق و المعايير التي تجعل منه اتفاقا ً جنائيا ً يستوجب العقاب ،
ممى يثير شبهة عدم دستورية هذه الجريمة ،لذلك يسعى الباحث من هذا البحث إلى اإلجابة على التساؤالت التالية:
متى يعد االتفاق جنائياً؟
متى يكون االتفاق الجنائي جريمة قائمة بذاتها؟
ماهو نطاق تجريم االتفاق الجنائي؟
هل هناك سمات خاصة لالتفاق يجب توافرها حتى يدخل حيز التجريم أم يكفي التصريح بشكل عام على ارتكاب أي جريمة؟
هل يتوافق تجريم االتفاق الجنائي مع األسس الدستورية للتجريم؟

أهمية البحث:
أنه يتناول بالتحليل و المناقشة جريمة خاصة و هي االتفاق الجنائي  ،إذ تكون هذه الجريمة مرتبطة بجريمة أخرى يراد ارتكابها
 ،و يتكون ركنها المادي من أفعال تكون سابقة للشروع في جريمة أخرى  ،و هي التي تكون محل االتفاق  ،و هذه األفعال قد
تكون ذو طابع غير ملموس فيجب الوقوف على معايير تمامها بشكل دقيق و بيان وقت والدة مسؤوليتها الجنائية،
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حيث تعاني هذه الجريمة من قصور تشريعي متمثل بافتقار النص في تحديد هذه المعايير بشكل دقيق ،بالتالي تحديد أركان هذه
الجريمة ،مما يثير شبهة عدم دستوريتها ،ويتناول هذا البحث السياسة الجنائية لهذه الجريمة وتحليلها إذا كان من شأنها أن تؤدي
بالغرض التي قررت من أجله أم ال ومناقشة مدى توافق هذه الجريمة مع األسس الدستورية للتجريم ،مع اقتراح الحلول المناسبة.

منهج البحث:
اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن وذلك لتحليل النصوص القانونية واآلراء الفقهية واألحكام القضائية
المتعلقة بموضوع البحث بطريقة مبسطة ،ومقارنتها مع النصوص التشريعية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

خطة البحث:
المبحث األول :ماهية االتفاق الجنائي
المطلب األول :تعريف االتفاق الجنائي
المطلب الثاني :تمييز االتفاق الجنائي عما يشتبه به من مصطلحات
المبحث الثاني :السياسة الجنائية في تجريم االتفاق الجنائي
المطلب األول :السياسة التشريعية الخاصة لجريمة االتفاق الجنائي
المطلب الثاني :مدى توافق جريمة االتفاق الجنائي مع األسس الدستورية للتجريم

المبحث األول
ماهية االتفاق الجنائي
إن جريمة االتفاق الجنائي تتكون نتيجة من تالقي األفكار و توافق اإلرادات لدى مجموعة من األشخاص ،بحيث تظهر للعالم
الخارجي و تكشف عن نية أكيدة للجناة بارتكاب جريمة معينة تهدد أمن و سالمة االفراد و المجتمع  ، 2حيث يتضمن االتفاق
الخطة الجرمية و األعمال التحضيرية الرتكاب هذه الجريمة  ،األمر الذي يستوجب الوقوف على عدة نقاط في سبيل بيان ماهية
االتفاق الجنائي ،و يكون ذلك من خالل البحث عن تعريفه في التشريعات المقارنة و دور الفقه و القضاء في هذا الجانب،

 2مؤيد محمد القضاة  ،شرح قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي  ،مكتبة الجامعة  ،ك ، 0820 ، 2ص. 200
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وتمييزه عن المصطلحات المشابهة له ،لذلك سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين األول تعريف االتفاق الجنائي والثاني تمييز
االتفاق الجنائي عما يشتبه به من مصطلحات- :

المطلب األول
تعريف االتفاق الجنائي
االتفاق لغة يعني التطابق أو التناغم  ،0أما إصطالحا ً فقد القى االتفاق الجنائي صعوبات في وضع تعريف جامع مانع مكتمل
األركان و الخصائص  ،فاالتفاق الجنائي له تعريفات مختلفة  ،و كان االختالف من حيث خصائص االتفاق و المعاير الموازنة
بين جدية هذا االتفاق و تنظيمه و استمراره على نحو واضح  ،فكان للتشريعات و الفقه و القضاء دور نشخ في وضع تعريف
لالتفاق الجنائي  ،و بيان االعتبارات التي من شأنها أن تظهر االتفاق الجنائي من كونه حديث نفس أو فكرة مستقرة في ذهن
صاحبها إلى إفصاح مؤثر في العالم الخارجي قد يهدد أمن األفراد أو المجتمع .
فقد عرفه المشرع المصري في المادة ( )00من قانون العقوبات و ذلك بنصه على أنه " :يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان
فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على األعمال المجهزة أو المسهلة الرتكابها و يعتبر االتفاق جنائيا ً سواء كان الغرض
منه جائزاً أم ال إذا كان ارتكاب الجنايات و الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه ". 3
أما المشرع اإلمارتي فلم يضع تعريفاً لالتفاق الجنائي ،حيث اكتفى بتجريم االتفاق الجنائي الذي يكون الغرض منه ارتكاب جريمة
ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو اتخاذها وسيلة للوصول للغرض المقصود من االتفاق ،وذلك طبقا ً لما نصت عليه المادة
( )082مكرراً ( )23من قانون العقوبات االتحادي.0
في حين عرف جانب من الفقه االتفاق الجنائي على أنه " :اتفاق شخصين فأكثر على ارتكاب فعل غير قانوني و انصراف إرادتهما
إلتيان هذا الفعل سواء أكان غرضهم األساسي أو وسيلة لهذا الغرض متى كان االتفاق منظما ً و لو في مبدأ تكوينه مستمراً و لو
لمدة قصيرة " ، 4حيث يرى هذا الجانب وجوب تضمن االتفاق الجنائي مقدار معينأ من التنظيم و االستمرار لتمام الجريمة  ،و
عرفه جانب آخر على أنه عبارة عن خطة و اتفاق غير قانوني يقع بين شخصين أو أكثر الرتكاب الجريمة .6

 0أبو الفضل جمال الدين ابن منظور  ،لسان العرب  ،مطبعة بيروت  ، 2446 ،ص. 300
 3قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم  220لسنة  02قضائية دستورية  ،بتاريخ  ، 0882/6/0بعدم دستورية نص المادة ( )00من
قانون العقوبات  ،شبكة قوانين الشرق .
 0نص المادة ( )082مكرراً ( " :) 23يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تقل عن عشر سنوات كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب
جريمة من الجرائم الماسة باألمن الخارجي أو الداخلي للدولة أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من االتفاق الجنائي . "..
 4سمير داود سلمان ،مدى دستورية جريمة االتفاق الجنائي – دراسة مقارنة ،المركز القومي لالصدارات القانوينة ،ط ،0820 ،2ص.44
Charles P . Nemeth , Criminal Law, CRC Press , Taylor & Francis group , 2editon, 2012, 478 . 6
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وعرفته محكمت النقض المصرية بقولها " اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ،ويتم غالبا ً دون مظاهر خارجية أو
أعمال محسوسة يمكن االستدالل عليها ".4
ومع ذلك إن عدم وضع تعريف لالتفاق الجنائي قد يسمح بإدخال الكثير من األفعال ضمن دائرة التجريم ،لذلك يري الباحث
ضرورة تدخل المشرع اإلمارتي بوضع تعريف لالتفاق الجنائي يوضح المعايير التي تبين خطورة هذا االتفاق من عدمه حتى
يدخل حيز التجريم ،وأال يعتري هذا التعريف أي غموض بحيث يوضح معه سياسة التجريم المتبعة بالدولة في هذا الشأن.

المطلب الثاني
تمييز االتفاق الجنائي عما يشتبه به من مصطلحات
هنالك مصطلحات يتضمنها القانون الجنائي قد تتشابه مع االتفاق الجنائي ،لذلك يرى الباحث ضرورة تمييز االتفاق الجنائي عن
هذه المصطلحات من خالل بحث هذا األمر بشيء من اإليجاز على النحو اآلتي- :
الفرع األول
االتفاق الجنائي واالشتراك الجرمي
إن االتفاق الجنائي قد يتشرابه مع صرور االشرتراك الجرمي غير المباشرر ،حيث نصت المادة ( )04من قانون العقوبات االتحادي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة على أنه" :يعد شركا ً بالتسبب في الجريمة:
أوالً :من حرض على ارتكابها فوقعت بنا ًء على هذا التحريض.
ثانياً :من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بنا ًء على هذا االتفاق.
ثالثاً :من أعطى الفاعل سرررالحا ً أو آالت أو أي شررريء آخر اسرررتعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو سررراعد الفاعل عمداً بأي
طريقة أخرى في األعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة الرتكاب الجريمة.
وتتوفر مسؤولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشراً أم بالوساطة".
إن صرور االشرتراك غير المباشرر التي تضرمنتها المادة السرابقة هي التحريض واالتفاق والمسراعدة وعليه سروف يتم تمييزها عن
االتفاق الجنائي على الوجه اآلتي:
أوال :االتفاق الجنائي واالتفاق باعتباره وسيلة اشتراك

 4عالء زكي ،االشتراك بالتحريض و االتفاق و المساعدة في قانون العقوبات ،المكتب الجامعي الحديث،ط ، 0824 ،2ص. 044
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إن كالً من االتفاق الجنائي واالتفاق كوسيلة اشتراك يتشابهان من حيث الطبيعة القانونية ولكنها يختلفان في عدة نقاط وذلك على
الوجه اآلتي:
 )2يعد االتفاق الجنائي جريمة مستقلة قائمة بذاتها مكتملة األركان ،إذ تقوم بموجبها مسؤولية المتفقين عن جريمة االتفاق الجنائي،
أما االتفاق باعتباره وسيلة اشتراك فيجب فيه وقوع الجريمة المتفق عليها ،إما تامة أو ناقصة حتى تقوم المسؤولية عن االشتراك
بطريق االتفاق . 0
 )0يجرم المشرع االتفاق الجنائي لما ينطوي عليه من خطورة على المجتمع ،أما االتفاق باعتباره وسيلة اشتراك فيهدف المشرع
من تجريمه إلى تحديد المسؤولية في جريمة ارتكبت فعالً.
ثانياً :االتفاق الجنائي والتحريض
إن جوهر االتفاق الجنائي هو تالقي إرادتين أو أكثر و اتحادها نحو ارتكاب جريمة معينة  ،أما التحريض فيمكن تعريفه على أنه
 " :خلق فكرة الجريمة لدى شخص ثم تدعيم هذه الفكرة كي تتحول إلى تصميم على ارتكاب جريمة " ، 4والتحريض المقصود
به هنا هو التحريض المباشر المنصب على ارتكاب جريمة معينة و محددة

28

 ،فتحريض شخص آلخر على ارتكاب جريمة

معينة يعني إيجاد نية إجرامية لديه بعد أن لم يكن لهذه النية وجود قبل فعل التحريض  ،لذلك يتشابه االتفاق الجنائي و التحريض
من حيث طبيعة السلوك  ،و يشتركان في عدم تصور وقوعهما بعد ارتكاب الجريمة ألن طبيعتهما تقتضي ذلك .
و ير ى البعض أن التحريض بصفة عامة يتنهي إلى تكوين اتفاق ضمني ينشاء بين المحرض و الفاعل األصلي للجريمة الذي ال
يقدم على ارتكاب الجريمة إال بعد علمه بكنه التحريض ،حيث يتالقى معه في االتجاه إلى تحقيق الجريمة المقصودة ،فاالتفاق و
التحريض يختلفان في نقطة البدء و لكنهما يتالقان في نقطة االنتهاء  ، 22و مع ذلك يختلف االتفاق الجنائي عن التحريض  ،حيث
أن كل منهما له صفاته الخاصة و ذلك حسب اآلتي :
 )2االتفاق الجنائي يكون بتالقي شخصان أو أكثر على إرادة إجرامية مشتركة دون أن يكون انعقاد أحدهما راجعا ً إلى فعل
المحرض،
اآلخر ،أما التحريض فعلى العكس تماما ً حيث يرجع انعقاد اإلرادة اإلجرامية في نفس المح َرض إلى فعل
ِ

 0رمسيس بهنام  ،النظرية العامة للقانون الجنائي  ،منشأة المعارف ،ط ، 2444 ، 3ص. 006
 4سمير داود سلمان  ،مرجع سابق  ،ص. 03
28

أما التحريض غير المباشر فال يتحقق به االشراك عن طريق التحريض  ،و هو يكون كذلك إذا كان محله فعالً مشروعا ً حتى لو أدى هذا النوع من

التحريض غير المباشر إلى ارتكاب جريمة بسبب الظروف التي وقع فيها  ،و مثال هذه الحالة من يزرع العداوة و الحقد و الضغينة بين شخصين فيقوم
أحدهما بقتل اآلخر  ،فعندها ال يعتبر محرضا ً ألن التحريض لم يكن مباشراً و لم ينصب على فعل القتل  ،و إنما على مجرد حقن الفتن و نوازع الحقد بين
شخصين و مثل هذا الفعل غير معاقب عليه قانونا ً  ،انظر عالء زكي  ،المرجع السابق  ،ص . 00
22

عبدالفتاح مصطفى الصيفي  ،االشتراك بالتحريض و وضعه من النظرية العامة للمساهمة الجنائية  -دراسة مقارنة  ،رسالة دكتوراة منشورة  ،دار

الهدى للمطبوعات  ، 2444،ص. 080
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بحيث أنه لوال هذا الفعل لما تولدت تلك اإلرادة أصالً لدى من نشأت في نفسه ،لذلك ينشأء االتفاق نتيجة تفاعل إرادتين
منعقدتين ،أما التحريض فهو العمل على انعقاد اإلرادة لدى شخص لم يكن قد كونها بعد . 20
 )0في االتفاق يتقدم شخص إلى آخر بإيجاب متمثل في عرض مشروع إجرامي و يترك الموجب له حرية كاملة للموافقة على
االشتراك في هذا المشروع اإلجرامي أو رفضه ،لذلك تكون إرادات األشخاص المشتركين في االتفاق الجنائي متكافئة  ،أما في
المحرض على إرادة الذين وقع عليهم التحريض و تطغى عليها . 23
التحريض فتعلو إرادة
ِ
 )3يشترك المتفقين باالتفاق الجنائي في وضع المخطخ المدروس للجريمة ،أما في التحريض فيكون المحرض هو المخطخ األول
للجريمة التي حرض عليها يكون علم المح َرض بالمخطخ الحق للتحريض.20
ثالثاً :االتفاق الجنائي والمساعدة
االتفاق كما سبق ذكره ينصب على تالقي اإلرادات و اتحادها لغرض ارتكاب جريمة معينة  ،أما المساعدة فيقصد بها قيام الشريك
بعمل يساعد بموجبه الفاعل األصلي للجريمة على ارتكاب جريمته دون أن يعد فعل ذلك الشريك عمالً تنفيذياً في تلك الجريمة

24

 ،فهي قد تتم عن طريق إمداد فاعل الجريمة بسالح أو آلة أو أي شيء آخر من األعمال المجهزة للجريمة و بأية طريقة كما نصت
عليه المادة ( )04من قانون العقوبات االتحادي  ،و هذا الشيء اآلخر قد يكون عقاراً كما لو أعار شخص منزله آلخر ليرتكب
الجريمة فيه  ، 26وال يوجد ما يمنع أن تكون المساعدة نتيجة اتفاق سابق  ،حيث ينفذ المتفق الدور المعطى له في االتفاق  ،بذلك
يجتمع في هذه الحالة االتفاق و المساعدة بالنسبة للشريك  ،و مع ذلك يختلف االتفاق عن المساعدة في عدة نقاط أساسية حسب
اآلتي :
 )2االتفاق يكون نتيجة تالقي إرادة عدد من األشخاص الرتكاب جريمة معينة  ،أما المساعدة فال يشترط فيها تالقي اإلرادات و
اتفاقها نحو ارتكاب جريمة معينة بل يكفي فيها قيام المساعد بإعانة الفاعل  ،ولكن بشرط علمه بأنه يساعد شخص سيقدم على
ارتكاب جريمة معينة  ،جناية كانت أم جنحة .

 20رمسيس بهنام  ،المرجع السابق  ،ص440و. 443
 23عالء زكي  ،المرجع السابق  ،ص. 200
 20سمير داود سلمان  ،المرجع سابق  ،ص. 00
 24مؤيد محمد القضاة  ،المرجع السابق  ،ص 008و. 002
 26رمسيس بهنام  ،المرجع السابق  ،ص. 443

119

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السادس عشر | تأريخ اإلصدار0202-8-5 :م
ISSN: 2706-6495
 )0االتفاق الجنائي يكون سابق على ارتكاب الجريمة موضوع االتفاق  ،أما المساعدة فقد تكون سابقة على تنفيذ الجريمة أو
معاصرةً لها  ،أما إذا كانت المساعدة الحقة على ارتكاب الجريمة فقد تعد جريمة مستقلة بذاتها كما نص عليها القانون في بعض
األحيان و مثالها المادة ( )084من قانون العقوبات االتحادي . 24
 )3االتفاق الجنائي يستحيل أن يقع بطريق االمتناع حيث أن مضمونه سلوك إيجابي يصدر من شخصين فأكثر  ،و ذلك على
عكس المساعدة  ،حيث يتصور أن تتم المساعدة في ارتكاب جريمة معينة بطريق االمتناع  ،و مثاله قيام رجل الشرطة بغض
الطرف أو تغيير طريقه و ذلك عند مشاهدته لصوصا ً يشرعون في السرقة و ذلك حتى يسهل لهم ارتكاب الجريمة .20
 )0االتفاق الجنائي يقع بصورة واحدة و هي اتحاد إرادة المتفقين و انعقادها نحو ارتكاب جريمة معينة  ،في حين أن المساعدة قد
تقع في شكل عدة صور مختلفة  ،فقد تكون مادية و مثالها قيام شخص بإعطاء سالح لآلخر لكي يرتكب به الجريمة و قد تكون
معنوية و مثاله إعطاء معلومات معينة تتعلق بكيفية الدخول لمكان معين تساعد الفاعل على تمام سرقته .
الفرع الثاني
االتفاق الجنائي والتوافق
إن االتفاق الجنائي متمثل في تالقي إرادتين أو أكثر و اتحادها نحو ارتكاب جريمة معينة  ،أما التوافق فيعرف بأنه  " :الحالة التي
تتجه فيه إرادة كل واحد من الشركاء إلى ارتكاب الجريمة دون أن يكون بينهم تفاهم سابق و لكن كل واحد منهم يعمل تحت تأثير
دافعه الشخصي و فكرته الطارئة " ، 24كما يعرف أيضا ً بأنه  " :مجرد توارد خواطر تتجه فيه إرادات مستقلة غير متقابلة إلى
هدف واحد و تجمعهم الصدفة وحدها على هذا الهدف " ، 08فالتوافق هو عبارة عن توارد الخواطر على ارتكاب الجريمة بحيث
يخلو من وجود اتفاق يسبق تنفيذ الجريمة  ،و تطبيقاً لذلك قضت المحكمة االتحادية العليا بدولة اإلمارات العربية المتحدة بأنه" :
متى دان الحكم المتهمين في جريمة االشتراك في القتل بطريق االتفاق و المساعدة  ،فإنه عليه أن يستظهر عناص االشتراك و
طريقته و أن يبين األدلة الدالة على ذلك بيانا ً واضحا ً يوضحها  ،و يكشف عن قيامها  ،و ذلك من واقع أدلة الدعوى و أحوالها ،
فإذا كان ما أورده الحكم و إن كان يدل على التوافق بين المتهمين فإنه ال يفيد االتفاق كطريق من طرق االشتراك ألنه ال يكفي
لقيامه مجرد توافق الخواطر بل يشترط أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه  ، ...و أن االشتراك بطريق االتفاق يتطلب
تقابل اإلرادات تقابالً صريحا ً على أركان الواقعة التي تكون محالً له ، 02 "...

 -24المادة ( " : ) 084كل من حاز أو اخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك و دون أن يكون قد اشترك في ارتكابها  ،يعاقب بالعقوبة المقررة
للجريمة التي يعلم بأنها قد تحصلت منها  .و إذا كان الجاني ال يعلم ان األشياء تحصلت من جريمة و لكنه حصل عليها في ظروف تحمل على االعتقاد بعدم
مشروعية مصدرها  ،فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر و الغرامة التي ال تجاوز عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. ".
 20عالء زكي  ،المرجع السابق  ،ص. 44
 24عبدالعظيم مرسي وزير  ،شرح قانون العقوبات  -القسم العام  ،مطبعة التحرير ،ج ، 2ط ، 0822، 4ص. 400
 08عالء زكي  ،المرجع السابق  ،ص. 40
 -02المحكمة االتحادية العليا  ،الطعن رقم  063لسنة  04جزائي شرعي  ،بتاريخ . 0884/20/00
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لذلك توافق الجناة ال يفيد االتفاق  ،و ال يكفي العتباره أحد أفعال االشتراك الجرمي المعاقب عليها  ،و ال يرتب تضامناً في
المسؤولية  ،إنما يتم مسائلة كل منهم عن فعله فقخ إن كان محالً للمسائلة .
فإذا توافق مجموعة من الجناة على ارتكاب جريمة معينة فإنه ال يتم مسائلتهم عن فعل ارتكبه بعضهم  ،لعدم انطباق قواعد
االشتراك الجرمي في حالة التوافق  ،و لكي يتم معاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره  ،يجب أن تتوافر فيه صفة الفاعل أو الشريك
بالمعنى المحدد قانونا ً .
الفرع الثالث
االتفاق الجنائي والشروع
تمر الجريمرة بعردة مراحرل و تبدأ من فكرة تراود عقل الجاني  ،ثم يعقد العزم على ارتكابها  ،و إذا ما عقد العزم و صررررررمم على
ارتكابها بدأ بالتحضررررير لها  ،و بعد اإلعداد و التحضررررير لها يبدأ في تنفيذها حتى بلوة النتيجة اإلجرامية المعاقب عليها

00

،و

الشرررروع يعد مرحلة من مراحل الجريمة و يكون الحق على التحضرررير لها و سرررابق على تمامها  ،و قد نصرررت المادة ( )30من
قانون العقوبات االتحادي على أنه( :الشررررروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصررررد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره ألسررررباب ال
دخرل إلرادة الجراني فيهرا  .و يعد بدءاً في التنفيذ ارتكاب فعل يعتبر في ذاته جزءاً من األجزاء المكونة للركن المادي للجريمة أو
يؤدي إليه حاالً و مباشررررة  .و ال يعتبر شرررروعا ً في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها و ال األعمال التحضررريرية لها ما لم ينص
القانون على خالف ذلك ، ).يتضرررح من خالل المادة السرررابقة أن الشرررروع هو عبارة عن جريمة ناقصرررة و مقصرررودة بدأ الجاني
بتنفيذها إال أن نشرررررراطه اإلجرامي يكون قد أوقف أو خاب أثره ألسررررررباب خارجة عن إرادته  ، 03وأن مجرد العزم و التصررررررميم
باإلضافة إلى األعمال التحضيرية للجريمة ال تعد شروعا ً بل يجب أن يكون الجاني قد بدأ فعالً في تنفيذ الجريمة .
و الشروع يتشابه مع االتفاق الجنائي فيما يلي :
 )2أنهما يعتب ران من الجرائم الناقصة  ،و ذلك لعدم اشتراط تمام الغرض الجرمي الذي ينتويه الفاعل  ،ففي االتفاق الجنائي ال
يشترط وقوع الجريمة المتفق عليها سواء تامة أو ناقصة لقيام المسؤولية الجنائية عنه  ،حيث تقوم المسؤولية به بمجرد تقابل
اإلرادات لمجموعة من األشخاص على ارتكاب جريمة معينة  ،و كذلك ال يتحقق في الشروع النتيجة الجرمية المتمثلة بوقوع
الجريمة تامة و ذلك ألسباب خارجة عن إرادة الجاني .

 00محمود نجيب حسني  ،شرح قانون العقوبات – القسم العام  ،منشورات الحلبي الحقوقية  ،بيروت  ،لبنان  ،م ، 2ط ، 2440 ، 3ص. 064
 -03مؤيد محمد القضاة  ،مرجع السابق  ،ص . 204
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 )0االتفاق الجنائي و الشروع يعدان من جرائم الخطر  ،و تكمن الحكمة من تجريم السلوك فيهما كونه أنشأء خطر وقوع الجريمة
 ، 00إذ أن المقصود من العقاب عليهما ليس خطورة الفعل المادي بحد ذاته  ،بل النية اإلجرامية التي ظهرت من هذا الفعل  ،حيث
يهدف المشرع من العقاب عليها إلى حماية المصالح األساسية للمجتمع .
و يختلف االتفاق الجنائي عن الشروع في النقاط التالية :
 )2إن مناط التجريم في االتفاق الجنائي ينصب على عقد العزم و التصميم على ارتكاب الجريمة و ذلك من خالل اتحادة إرادة
مجموعة من األشخاص على ارتكاب جريمة معينة  ،في حين أن مناط تجريم الشروع هو البدء في تنفيذ الجريمة و يكون ذلك إذا
ما باشر الجاني بسلوك يمثل جزءاً من أجزاء الركن المادي للجريمة و تخلفت النتيجة الجرمية للسبب ال دخل إلرادة الجاني فيها
.
 )0يتصور في االتفاق الجنائي أن تكون الجريمة محل االتفاق و المراد ارتكابها من جرائم الضرر(ذات النتيجة) و الخطر ،أما
الشروع فيلزم فيه أن يكون بصدد جريمة ذات نتيجة (ضرر) و هي التي يستلزم المشرع فيها و قوع الضرر من سلوك الجاني ،
حيث يتم بموجبه البدء في تنفيذها دون بلوة نتيجتها اإلجرامية و ذلك ألسباب ال دخل إلرادة الجاني فيها  ،فهو ال يتصور في
جرائم الخطر التي يندمج السلوك فيها تماما ً مع نتيجتها .04
 )3يستوي أن يكون محل جريمة االتفاق الجنائي هو ارتكاب جريمة مادية متمثلة بسلوك إيجابي أو ارتكاب جريمة بطريق
االمتناع  ،في حين أن الشروع ال يتصور أن يكون بصدد جريمة سلبية  ،حيث أن فكرة الشروع ال تتوافق مع فكرة االمتناع .06

المبحث الثاني
السياسة الجنائية في تجريم االتفاق الجنائي
للبحث في السياسة الجنائية في تجريم االتفاق الجنائي سيتم تقسيم هذا المبحث على مطلبين ،األول السياسة التشريعية الخاصة
لجريمة االتفاق الجنائي ،و الثاني مدى توافق جريمة االتفاق الجنائي مع األسس الدستورية للتجريم .

 00رمسيس بهنام  ،المرجع السابق  ،ص. 408
 04عبدالباسخ محمد سيف الحكيمي  ،النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام  ،رسالة دكتوراة منشورة  ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ، 0880 ،
ص. 284
 06عبدالعظيم مرسي وزير  ،المرجع السابق  ،ص. 386
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المطلب األول
السياسة التشريعية الخاصة لجريمة االتفاق الجنائي
نصت المادة ( )082مكرراً ( )23من قانون العقوبات اإلماراتي على أنه ( :يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تقل عن عشر سنوات
كل من اشرترك في اتفاق جنائي سرواء كان الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة باألمن الخارجي أو الداخلي للدولة أو
اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من االتفاق الجنائي  .و يعاقب بالسجن المؤبد كل من كان له شأن في إدارة حركة
هذا االتفاق  .و يعاقب بالسررررجن المؤقت كل من دعا آخر لانضررررمام إلى اتفاق من هذا القبيل و لم تقبل دعوته  ، )...كما نصررررت
المادة ( )00من قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية اإلماراتي على أنه ( :يعاقب بالسررجن المؤقت مدة ال تقل عن عشررر سررنوات كل
من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من
االتفاق الجنائي  .و يعاقب بالسجن المؤبد كل من كان له شأن في إدارة حركة هذا االتفاق  .و يعاقب بالسجن المؤقت كل من دعا
آخر لانضررمام إلى اتفاق من هذا القبيل و لم تقبل دعوته  ، )...تضررمت المادة السررابقة الحاالت التي يجرم فيها القانون اإلماراتي
لالتفاق الجنائي  ،فالمادتين السررررررابقتين متطابقتين في تجريم االتفاق الجنائي من حيث األركان و مقدار العقاب عليه  ،باسررررررتثناء
الغرض من االتفاق  .و يرى الباحث أن تجريم االتفاق الجنائي في الجرائم اإلرهابية بنص خاص غير ضررررروري و يعد تكراراً
للنصرررررروص القرانونيرة  ،حيرث أن المرادة ( )082مكرراً( )23كرافيرة لتجريم االتفراقرات الجنرائيرة التي يكون الغرض منها ارتكاب
الجرائم اإلرهابية  ،و ذلك ألن الجرائم اإلرهابية تدخل في نطاق الجرائم الماسررررررة بأمن الدولة طبقاً لنص المادة ( )03من قانون
مكرافحرة الجرائم اإلرهرابية و نصررررررها( :تعتبر الجرائم المنصرررررروص عليها في هذا القانون من الجرائم الماسررررررة بأمن الداخلي و
الخارجي للدولة ).و نصرررت المادة ( )082مكرراً( )4على أنه( :تسرررري أحكام هذا الفصرررل على الجرائم المنصررروص عليها في
الفصررررلين األول و الثان ي من الباب األول من الكتاب الثاني من هذا القانون  ،و على الجرائم الماسررررة باألمن الخارجي و الداخلي
للردولرة المنصرررررروص عليهرا في القوانين األخرى ، ).لرذلرك يعد النص الخاص بتجريم االتفاق الجنائي للجرائم اإلرهابية من قبيل
التكرار .
و من المالحظ أن المشررررع اإلماراتي قد جرم اإلشرررتراك في االتفاق الجنائي الذي يكون الغرض منه ارتكاب جريمة ماسررررة
بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو اتخاذها وسررريلة للوصرررول للغرض المقصرررود منه  ،و كذلك بمعاقبة كل شرررخص له شرررأن في
إدارة هذا االتفاق الجنائي ولم يعرف المشرررع معنى من له شررأن و ترك تقدير هذه الحالة للقاضرري  ،وأيضرراً بمعاقبة كل شررخص
دعا آخر لانضررررمام إلى اتفاق من هذا القبيل و لكن لم تقبل دعوته  ،فظاهر النص يفيد بأن المشرررررع قصررررد التعميم على صررررور
الركن المررادي لهررذه الجريمررة  ،بحيررث يطررال العقرراب كررل مخطخ إجرامي يكون الغرض منرره المسررررررراس بررأمن الرردولررة الخررارجي
أوالداخلي أو اتخاذها وسريلة للوصرول إلى الغرض المقصود من االتفاق الجنائي  ،و سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين األول :
أركان جريمة االتفاق الجنائي  ،و الثاني السياسة العقابية جريمة االتفاق الجنائي :
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الفرع األول
أركان جريمة االتفاق الجنائي
أوال :الركن المادي
و يتمثل باالتفاق ؛ و يقصرررد باالتفاق تقابل إرادة شرررخصرررين فأكثر نحو ارتكاب جريمة معينة  ،فاإلرادة المطلوبة هنا هي اإلرادة
الثابتة المعبرة عن العزم اإليجابي لما يدور في أذهان المتفقين  ،و هي تتجاوز طور المناقشررررررة و الجدل في الفرض موضرررررروع
االتفرراق  ، 04لررذا يلزم أن يكون هرذا االتفرراق موحررداً و نهررائيرا ً و قطعيرا ً  ،بحيررث يتنفي االتفرراق إذا لم تتحررد إرادة المتفقين في إرادة
واحدة مشررتركة  ،فإذا قام شررخصرران باالتفاق على سرررقة محل معين ثم انسررحب أحدهم من االتفاق بسرربب خالف في آلية أو كيفية
تنفيذها  ،فهنا ال تقوم جريمة االتفاق الجائي ألن االتفاق غير نهائي  ، 00وال يتطلب الوضررررع أن تنصررررهر إرادة المتفاوضررررين في
إرادة واحدة  ،بل يكفي أن تتالقى إرادة جادة لشرررررخصرررررين فأكثر و لو لم يوافقهم غيرهم  ،و يكون التعبير عن اإلرادة بالقول أو
الكتابة أو اإليماء إن كانت داللته مفهومة . 04
و باإلضرررافة إلى ذلك يتضرررمن هذا العنصرررر حد أدنى من المتفقين و هو أن يكون هذا االتفاق بين شرررخصرررين أو أكثر  ،فلو قرر
شخص ارتكاب جريمة معينة و عقد العزم عليها و بدأ التحضير لها فال عقاب على هذا العزم الجنائي مالم يتم بصورة جماعية ،
حيث ال يعقل أن يكون هناك اتفاق بين الشخص و نفسه  ،لذلك يشترط لقيام االتفاق أن يكون بين شخصين على األقل و أن تكون
إرادتهم معتبرة قانونا ً  ،و ال عبرة لكثرة عدد المتفقين أو قلتهم .38
و يجب لالعتداد بوجود االتفاق أن يكون المتفقين كاملي األهلية الجنائية  ،حيث ال تقوم المسرؤولية الجنائية بالنسربة لصرغير السن
أي من لم يتم السررررابعة من عمره و ذلك طبقا ً للمادة ( )60من قانون العقوبات االتحادي و نصررررها( :ال تقام الدعوى الجنائية على
من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السرابعة من عمره  ، )...لذلك ينتفي االتفاق إذا ما تم بين شخصين أحدهما غير مميز أي
دون السرابعة و اآلخر مميز  ،أما إذا تم االتفاق بين ثالثة أشخاص أحدهم غير مميز فهنا ال تقوم المسؤولية الجنائية بالنسبة لغير
المميز  ،و لكن ال يوجد مانع من مسائلة الشخصين اآلخرين عن جريمة االتفاق الجنائي إذا ما اكتملت باقي شروط التجريم. 32

 04محمد عودة الجبور ،الجرائم الواقعة على أمن الدولة و جرائم اإلرهاب  ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان ،. 0828 ،ص. 34
00

A.P. Simester ,G.R. Sullivan , Criminal Law theory and doctrine , Hart Publishing ,2 edition , 2003 , p.277 .

 04سمير داود سلمان  ،مرجع سابق  ،ص. 06
 38منال مروان منجد  ،قانون العقوبات الخاص– الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي و الداخلي  ،منشورات جامعة دمشق  ، 0820،ص. 34-36
32

Mike Molan , Duncan Bloy , Denis Lanser , Modern Criminal Law , Cavendish Publishing Limited, 5 edition ,

2003 , P.140 .
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كما ال يشرررترط في االتفاق أن يكون بشررركل خاص ،أو أن ينتهي إلى تشررركيل جمعية أو منظمة أو حزب أو هيئة ،فقد يكون االتفاق
شفهيا ً أو كتابة كأن يتم بالمراسلة ،إذ ليس من الضروري أن يكون هناك اتفاق رسمي بين أطرافه،
حيث يكفي أن يجمع بينهم غرض مشررررترك بقصررررد اإلقدام على ارتكاب الجريمة ،أو أن يكون هناك تدبير أو خطة مشررررتركة أو
مشاعر موحدة وسلوك تعاوني بقصد ارتكاب جريمة معينة.30
وكذلك ال يشررترط أن يكون االتفاق سرررياً ،حيث أنه يتصررور أن يكون علنيا ً ،كأن تتفق جماعة بشرركل علني على ارتكاب جريمة
معينة.
موضوع االتفاق الجنائي هو ارتكاب الجرائم الماسة بأمن الدولة
و هي جميع الجرائم التي يضررررمها الفصررررلين األول و الثاني من الباب األول من الكتاب الثاني  ،و ذلك من المادة ( )204و حتى
المادة ( )082مكرراً ( )0من قانون العقوبات االتحادي  ،و جميع الجرائم التي الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في القوانين
العقابية الخاصرة  ، 33سرواء كانت الجريمة موضوع االتفاق جناية أم جنحة  ،و ال يقتصر موضوع جريمة االتفاق الجنائي على
ارتكاب إحدى الجرائم الماسررررررة بأمن الدولة  ،إنما يمكن أن تكون نتيجة اتخاذ إحدى هذه الجرائم كوسرررررريلة لتحقيق الغرض الذي
يرمي االتفاق إلى تحقيقه  ، 30و ذلك بغض النظر عما إذا كان غرض االتفاق مشرررروعا ً في ذاته  ،مادام ارتكاب الجرائم الماسرررة
بأمن الدولة هي الوسيلة لتحقيق هذا الغرض . 34
و تقوم المسرؤولية الجنائية لجريمة االتفاق الجنائي بمجرد تمام االتفاق  ،أي بمجرد اتحاد إرادة شررخصرين فأكثر وبشرركل قطعي و
نهائي على ارتكاب جريمة ماسة بأمن الدولة أو جريمة إرهابية  ،أما إذا كانت هذه اإلرادات غير جادة فال يعد االتفاق جنائياً  ،و

A.P. Simester ,G.R. Sullivan , op.cit ,p276 . 30
 33و مثالها الجرائم المنصررروص عليها في قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية كما سررربق اإلشرررارة إليه  ،و كذلك ما تضرررمنته المادة ( )00من المرسررروم بقانون
اتحادي رقم ( )4لسررررنة  0820في شررررأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بنصررررها على أنه" :تعتبر الجرائم الواردة في المواد (، 04 ، 00 ، 06 ، 00 ، 0
 ) 30 ، 38من هذا المرسرررروم بقانون من الجرائم الماسررررة بأمن الدولة  .كما تعتبر من الجرائم الماسررررة بأمن الدولة  ،أي جريمة منصرررروص عليها في هذا
المرسرروم بقانون إذا ارتكبت لحسرراب أو لمصررلحة دولة أجنبية أو أي جماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشررروعة  ، ".و أيض را ً
ما تضرمنته المادة ( )4/04من المرسروم بقانون اتحادي رقم ( )08لسرنة  0820في شرأن مواجهة جرائم غسل األموال و مكافحة تمويل اإلرهاب و تمويل
التنطيمات غير المشرروعة بنصرها على أنه " :تعتبر جريمة تمويل التنظيمات غير المشرروعة إذا كان الغرض منها المسراس بأمن الدولة أو مصررالحها  ،و
جريمة تمويل اإلرهاب من الجرائم الماسة باألمن الداخلي و الخارجي للدولة. " .
30

سيد محمد بيومي فودة  ،تجريم االتفاق الجنائي بين المبادئ الدستورية و االعتبارات العملية ،دراسة مقارنة  ،مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع

 ،الجيزة ،. 0824 ،ص. 60
David C. Brody ,James R. Acker ,Wayne A. Logan, Criminal Law, jones and Bartlett Publishers, 2008, p.570 . 34
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ال يشررترط أن يقوم المشررتركين في االتفاق الجنائي بنشرراط متمثل باتخاذ العدة أو أي عمل تحضرريري الرتكاب الجريمة موضرروع
االتفاق ،
حيث تقوم المسررؤولية عن االتفاق الجنائي طبقا ً للمشرررع اإلماراتي بمجرد تقابل اإلرادات الجادة و انعاقدها على ارتكاب جريمة
ماسرررة بأمن الدولة و يكون ذلك من خالل اتحاد اإلرادات نحو قرار حاسرررم يفيد بتنفيذ الجريمة محل االتفاق ، 36لذلك ال يتصرررور
العدول االختياري بعد تمام االتفاق  ،ألن العدول ال يتصور إذا ما وقعت الجريمة تامة .34
ثانياً :الركن المعنوي( :القصد الجنائي)
االتفاق الجنائي كما سرررربق ذكره يعد من الجرائم العمدية التي التي يتخذ ركنها المعنوي صررررورة القصررررد الجنائي الذي يتكون من
عنصرررين العلم و اإلرادة  ،و مضررمون عنصررر العلم هو أن يعلم الجاني أنه يشررترك في اتفاق جنائي أو له شررأن في إدارة حركة
هذا االتفاق و أن يعلم موضوع االتفاق هو ارتكاب الجرائم الماسة بأمن الدولة  ،و أن يعلم األفعال التي يتضمنها االتفاق  ،أما إذا
كان غير عالم بالموضرروع الحقيقي لالتفاق و يعتقد بمشررروعيته فال عقاب عليه  ، 30مثال ذلك من ينضررم إلى جماعة معتقداً بأنها
تدعوا إلى اإلصالح السياسي بالوسائل المشروعة التي حددها القانون فإذا بها تلجأ للجرائم لفرض ذلك بالقوة  ،و مثاله أيضاً لو
اتفق عدة أشرخاص على إثارة عصريان مسرلح ضد السلطات الدستورية و تحقيقا ً لذلك تعاقدوا مع أحد تجار األسلحة على استيراد
كميات من السرررالح و الذخيرة دون أن يعلم هذا من األمر سررروى أنه عمل تجاري بحت  ،فال تقوم المسرررؤولية على التاجر إلنتفاء
القصرررد الجرمي لديه  ،و إن كانت الجريمة مكتملة األركان بالنسرررربة للمتفقين اآلخرين  ،ولكن إذا دخل شررررخصرررراً في اتفاق و هو
جراهرل لحقيقتره كمرا في المثرالين السررررررابقين و بعردهرا علم برالغرض الحقيقي من االتفراق و بقي ملتزماً باتفاقه  ،فعندها تقوم عليه
المسؤولية الجنائية عن جريمة االتفاق الجنائي كما سبق ذكره .
أما مضرررمون عنصرررر اإلرادة فيتمثل في توافر الدخول و االشرررتراك في االتفاق و القيام بدور فيه  ،أو إرادة المسررراهمة في إدارة
حركرة هذا االتفاق و إرادة ارتكاب الجريمة المتفق عليها بجميع أركانها  ،أما إذا كان المشررررررارك في االتفاق غير جاد بما أظهره
ألعضررراء االتفاق  ،كأن يسرررعى إلى اإلبالة عنهم أو كشرررف أمرهم للسرررلطات العامة باعتباره مخبراً سرررريا ً  ،أو كان يريد مجرد
اسرررررتطالع أمرهم و دون اإلنضرررررمام إليهم  ،أو حتى لوكان هازالً يريد العبث بهم  ،فال يتوافر القصرررررد الجرمي لديه  ،ألن إرادة
اآلخرين لم تتحد مع إرادة جادة . 34

 36منال مروان منجد  ،المرجع سابق  ،ص. 34
 34محمد شالل العاني  ،عبداإلله محمد النوايسة ،الجرائم الماسة باألمن الخارجي و الداخلي في التشريع اإلماراتي  ،مكتب نائب مدير لشؤون البحث العلمي
و الدراسات العليا ،ط ، 0820 ، 2ص . 46
30

عبد الرزاق عبدالرحيم البلوشي  ،الحماية الجنائية ألمن الدولة الداخلي من اإلجرام المنظم في التشريع العقابي اإلماراتي – دراسة مقارنة  ،رسالة

دكتوراة منشورة  ،أكادمية شرطة دبي ، 0824 ،ص. 233
 34سميرعالية  ،الوجيز في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة  ،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع  ،بيروت ،. 2444 ،ص. 04
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لرذلرك تنعدم جريمة االتفاق الجنائي إذا كان االتفاق مقتصررررررراً على المتفق غير الجاد ومتفق آخر جاد ،وذلك لعدم توفر القصررررررد
الجرمي لدى أحد طرفيها ،إذ ال بد من وجود متفقين آخرين جادين غير المتفق غير الجاد ليكون هناك اتفاق جنائي،
أمرا الحالة التي يكون فيها مجرد تواجد الشررررررخص أثناء مرحلة التفاوض على االتفاق الجنائي أو العلم به فقخ أو اإلذعان فيه و
دون أن تتجه نيته إلى االشرررتراك فيه فال ينتج عنها المسرررؤولية عن االتفاق الجنائي  ، 08و مثال حالة اإلذعان لالتفاق الجنائي هو
اإلكراه عليه  ،فإذا ما أكره شرررررخص على الدخول في االتفاق و المشررررراركة فيه للقيام بدورمعين و توافرت فيه شرررررروط اإلكراه
فعندها ال يسرررررأل جنائيا ً عن جريمة االتفاق الجنائي و ذلك اسرررررتناداً إلى ما قررته المادة ( )0/60من قانون العقوبات االتحادي و
نصها( :كما ال يسأل جنائيا ً من ألجئ إلى ارتكاب جريمة بسبب إكراه مادي أو معنوي . ).
وال عبرة برالبراعرث على االتفاق الجنائي حيث تقوم المسررررررؤولية عليه سررررررواء كان الباعث نبيالً أو دنيئا ً ،كما ال يؤثر على توافر
القصد الجرمي تولي المجموعة أو جزء منها تنفيذ ما تم االتفاق عليه ،ألن القصد الجرمي يتوافر بمجرد االتفاق.02
بنا ًء على ما سرررررربق ،فإنه ال يتصررررررور أن ينصررررررب االتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة غير عمدية ،ألن االتفاق الجنائي يتطلب
التصرررميم و هو ما يتعارض مع الجرائم غير العمدية ،و ال يلزم للشرررخص أن يعرف زمالئه في االتفاق الجنائي ،فيمكن أن تكون
شرررخصررررياتهم غير معروفة بالنسرررربة له ،كما ال يلزم أن يكون تنفيذ الجريمة موضرررروع االتفاق منوطاً بالمتفقين جميعا ً أو بأحدهم،
حيث يتوافر القصد الجرمي و إن كان التنفيذ منوطا ً بأشخاص آخرين سواء أكانوا من المتفقين أو غيرهم . 00
الفرع الثاني
السياسة العقابية لجريمة االتفاق الجنائي
لقد حدد المشرع اإلمارتي الجرائم الماسة باألمن الخارجي و الداخلي للدولة  ،و ذلك في الفصلين األول و الثاني من الباب األول
من الكتاب الثاني من قانون العقوبات االتحادي  ،و أورد األحكام العامة بشررررررأنها في الفصررررررل الثاني مكرراً من الباب األول من
الكتاب الثاني من نفس القانون  ،و تبعا ً لذلك فقد حرص المشرررررررع اإلماراتي على تجريم االتفاق الجنائي لكافة الجرائم الماسررررررة
بأمن الدولة  ،حيث لم يفرق بين الجرائم الماسرررة باألمن الخارجي أو الداخلي للدولة  ،سرررواء التي نص عليها في قانون العقوبات
أو القوانين العقابية الخاصرررة  ،و كذلك لم يفرق فيما إذا كانت الجريمة المتفق عليها جناية أم جنحة  ،فكل إتفاق يكون موضررروعه
ارتكاب أي من الجرائم الماسررررة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي سررررواء كان منصرررروص عليها في قانون العقوبات االتحادي أو
القوانين العقابية الخاصة يستوجب العقاب طبقا ً لنص المادة ( )082مكرراً ( )23و على الوجه األتي :

David C. Brody ,James R. Acker ,Wayne A. Logan, , op.cit, p.570. 08
 02محمد عودة الجبور ،المرجع السابق ،ص 00و. 04
 00سيد محمد بيومي فودة  ،المرجع السابق  ،ص. 04
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السررجن المؤقت لمدة ال تقل عن  28سررنوات لكل من اشررترك في اتفاق جنائي كان الغرض منه ارتكاب جريمة ماسررة بأمن الدولة
أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من االتفاق الجنائي.
السجن المؤبد لكل من كان له شأن في إدارة حركة االتفاق الجنائي.
السجن لكل من دعا آخر لالنضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
تبعا ً لما سررربق  ،يمكن االسرررتنتاج أن المشررررع اإلماراتي شررردد العقوبة على جريمة االتفاق الجنائي و ذلك باعتبارها جناية  ،حيث
تراوحت عقوبتها بين السرجن المؤبد و السرجن المؤقت مع تقييده بحد أدنى و السجن المؤقت  ،لكنه قيد هذه العقوبات في حالة إذا
كانت عقوبة الشرروع للجريمة المتفق عليها أقل من عقوبة االتفاق عليها  ،فال توقع عقوبة أشرد من هذا الشرروع  ،و حسناً فعل ،
حيث أن االتفاق الجنائي يتكون من عقد العزم و تصرميم على ارتكاب الجريمة و أن الشروع مرحلة الحقة متمثلة بالبدء في تنفيذ
الجريمة  ،فليس من المعقول أن تكون عقوبة االتفاق على ارتكاب الجريمة أشرد من عقوبة الشروع فيها  ،و مثال هذه الحالة إذا
كانت عقوبة الشرررررروع لجريمة معينة من الجرائم الماسرررررة بأمن الدولة هي الحبس  ،و تم االتفاق بين عدة جناة على ارتكاب هذه
الجريمة  ،فعند ضبطهم  ،و إحالتهم للمحاكمة  ،فال توقع عقوبة أشد من الحبس عند االتفاق على ارتكاب هذه الجريمة .
وتثور إشرركالية إذا ما نفذ المتفقون الجريمة التي اتفقوا عليها فوقعت سررواء أكانت تامة أو ناقصررة ،فعندها يكون هناك ارتباطا ً بين
جريمة االتفاق الجنائي والجريمة التي وقعت ،فإذا كانت عقوبة هذه الجريمة الماسررررة بأمن الدولة التي تم تنفيذها هي الحبس مثالً
فهل يتم معاقبتهم طبقا ً لالتفاق الجنائي باعتبارها العقوبة األشررد وذلك لالرتباط الذي نصررت عليه المادة ( )00من قانون العقوبات
االتحادي 03أم ماذا؟
في هرذه الحرالرة تكون العقوبرة التي توقع هي عقوبرة الجريمة التي و قعت تنفيذاً لالتفاق الجنائي و لو كانت أقل من عقوبة االتفاق
الجنائي ،إذ ال يصررح عقالً أن تكون عقوبة االتفاق على جريمة معينة أشررد من الجريمة نفسررها المتفق عليها إن وقعت ،لذلك على
المشرع اإلماراتي التدخل لتفادي هذا الخلل التشريعي .00
و تضمن التشريع اإلماراتي أحكاما ً لاعفاء من العقاب لجريمة االتفاق الجنائي  ،و هذا اإلعفاء يكون وجوبي إذا بادر أحد الجناة
بإبالة السلطات المختصة بقيام االتفاق  ،و من اشتركوا فيه  ،و لكن بشرط أن يكون اإلبالة قبل البدء في ارتكاب أية جريمة من
الجرائم الماسرة بأمن الدولة  ،أي قبل الشروع فيها  ،و حسنا ً فعل حيث من شأن هذا اإلعفاء أن يؤدي إلى الكشف عن الجريمة و

 03نص المادة (( :)00إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها ارتباطا ً ال يقبل التجزئة وجب اعتبارها كاها جريمة واحدة و الحكم
بالعقوبة المقررة ألشد تلك الجرائم) .
 00خالد محمد كدفور المهيري  ،محمد محرم محمد علي  ،قضاء أمن الدولة في دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،الفتح للطباعة و النشر ، 0886 ،
ص. 260
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درء مخراطرهرا قبرل البردء في تنفيذها من قبل الجناة  ،و قد يمثل تحفيزاً للجناة للعدول عن الجريمة المتفق على ارتكابها  ،و هذا
يتمشى مع الغرض الذي جرم االتفاق الجنائي من أجله .
كما نصررت المادة ( )082مكرراً( )4على نوع آخر من اإلعفاء و نصررها ( :اسررتثنا ًء من أحكام المادة ( )082مكرراً ( ، )6تحكم
المحكمة بنا ًء على طلب من النائب العام أو من تلقاء نفسررررررها  ،بتخفيف العقوبة أو اسررررررتبدالها بالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف
درهم و ال تجاوز عشرة ماليين درهم أو االعفاء منها،
عمن أدلى من الجناة إلى السرلطات القضرائية أو اإلدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو
الجرائم التي تتعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة في القوانين العقابية األخرى ،متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها
أو اثبراتهرا عليهم أو القبض على أحردهم .و يكون للنرائرب العرام وحرده دون غيره أن يطلرب من المحكمرة المنظورة أمامها الدعوى
إعمال حكم الفقرة السرررابقة في غير الحاالت المنصررروص عليها فيها  ،إذا تعلق الطلب بالمصرررلحة العليا للدولة أو بأي مصرررلحة و
طنية أخرى  ،فإذا صررر در حكم في الدعوى جاز له أن يقدم الطلب إلى المحكمة التي أصررردرته قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ  ، ).وفي
هذا النص يمكن أن يستفيد المبلغ من هذا اإلعفاء حيث أنه ليس وجوبيا ً  ،و ذلك إذا ما أدى إبالة الجاني إلى الكشف عن الجريمة
أي لم تكن السررلطات تعلم بوقوعها  ،أو إذا ما أدى هذا اإلبالة إلى الكشررف عن هوية مرتكبيها  ،أو ثباتها عليهم  ،أو القبض على
أحدهم  ،و هنا تحكم المحكمة باالعفاء من العقاب أو تخفيف العقوبة أو اسررررررتبدالها بالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم و ال
تجاوز عشررة ماليين درهم كما هو محدد في المادة السرابقة بنا ًء على طلب النائب العام أو من تلقاء نفسها  ،و يخضع و جود هذا
اإلعفاء للسرررلطة التقديرية للمحكمة  ،حتى لو قدم الطلب باإلعفاء من النائب العام  ،فهي التي تتأكد من توافر شرررروطه و مالئمته
لالسرررتفادة منه  ،و تطبيقا ً لذلك قضرررت المحكمة التحادية العليا بقولها  ... " :و الحالة الثانية من حاالت اإلعفاء هي حالة اإلعفاء
الجوازي و فيها تكون الجريمة قد وقعت بالفعل  ،و لكن التبليغ عنها يسرررررير السررررربيل إلى التحقيق فيها و هو أمر تقديري لمحكمة
الموضررروع  ...و ال ترى المحكمة في أوراق الدعوى ما يتضرررمن سرررببا ً لتوافر حالة اإلعفاء الجوازي في حق المتهم  ،. 04 ".كما
للمحكمرة أن ال تحكم بره برالرغم من توافر شررررررروطره  ،وذلرك إذا لم يتقردم النائب العام بطلب اإلعفاء  ،فإذا تقدم النائب العام بهذا
الطلب و كانت شرررروطه متوافرة  ،فعندها يجب على المحكمة أن تحكم به  ،و في جميع األحوال ال يجوز لها الحكم باإلعفاء إال
إذا توافرت الشرررروط المنصررروص عليها  ،أما في حالة كون االعفاء من العقاب متعلق بالمصرررلحة العليا للدولة أو بأي مصرررلحة
وطنيررة أخرى  ،ففي هررذه الحررالررة يكون للنررائررب العررام وحررده دون غيره أن يقوم بتقررديم طلررب االعفرراء من العقرراب عن المتهم إلى
المحكمرة التي تنظر الردعوى  ،و إذا صرررررر در الحكم في الردعوى فيجوز للنرائرب العرام وحرده بتقرديم طلب اإلعفاء من العقاب عن
المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصرررررردرت الحكم سررررررواء قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ  ،و ال يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن
تحكم باإلعفاء من العقاب لهذه الحالة من تلقاء نفسرها  ،كما ال يخضع الطلب المقدم من النائب العام لهذه الحالة للسلطة التقديرية
لمحكمة الموضروع حيث أن النظر بمصرلحة الدولة العليا و المصالح الوطنية األخرى ال تصلح أن تكون محالً لنظر القضاء فيها
 ،لذلك إذا ما تقدم النائب العام بهذا الطلب للمحكمة فال خيار لها إال أن تحكم باإلعفاء من العقاب عن المتهم أو المحكوم عليه .

 04نفس المرجع السابق  ،ص. 243
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المطلب الثاني
مدى توافق جريمة االتفاق الجنائي مع األسس الدستورية للتجريم
لقد شهد االتفاق الجنائي تقلبات عديدة متعلقة في تجريمه  ،حيث صدر لهذا التجريم عدة أحكام من محاكم دستورية عليا تفيد بعدم
دسررررررتوريرة النص الخراص بتجريمره على نحو يتعين معره إلغاء النص  ،و يقسررررررم الفقه الجنائي هذه الجريمة إلى نوعين و هما :
االتفاق الجنائي العام و االتفاق الجنائي الخاص  ،و اختلفت اآلراء حول دسررررتورية كل منهما بين مؤيد و معارض  ،كما اختلفت
سرياسررة التشررريعات المقارنة لهذه الجريمة  ،إذ اتجهت بعضررها على تجريم االتفاق الجنائي الذي يكون موضرروعه ارتكاب أي من
الجنايات و الجنح المنصوصة في القوانين العقابية و هو ما يسمى باالتفاق الجنائي العام  ،و اكتفت تشريعات أخرى على تجريم
االتفاق الجنائي الذي يكون موضروعه ارتكاب بعض الجرائم حصرراً و هو ما يسرمى باالتفاق الجنائي الخاص  ،لذلك سيتم تقسيم
هذا المطلب إلى فرعين األول االتفاق الجنائي العام  ،و الثاني االتفاق الجنائي الخاص .

الفرع األول
االتفاق الجنائي العام
لقد تبنت بعض التشرررريعات المقارنة نصررروصرررا ً تفيد بتجريم االتفاق الجنائي العام و مثالها قانون العقوبات المصرررري رقم ()40
لسنة  ، 2434حيث نصت المادة ( )2/00منه على  " :يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة
ما أو على االعمال المجهزة أو المسررررهلة الرتكابها  .و يعتبر االتفاق جنائيا ً سررررواء أكان الغرض منه جائزاً أم ال إذا كان ارتكاب
الجنايات أو الجنح من الوسررررررائل التي لوحظت في الوصررررررول إليه  ، ".إال أنه تم إلغاء هذه المادة و ذلك بعدما صرررررردر حكم بعدم
دسرررتوريتها  ،06و تضرررمن كذلك قانون الجزاء الكويتي رقم  26لسرررنة  2468تجريم االتفاق الجنائي العام  ،حيث نصررررت المادة
( ) 2/46على أنه " :إذا اتفق شرررررخصررررران أو أكثر على ارتكاب جناية او جنحة  ،و اتخذوا العدة لذلك على وجه ال يتوقع معه أن
يعدلوا عما اتفقوا عليه  ،عد كل منهم مسررررررؤوالً عن اتفاق جنائي و لو لم تقع الجريمة موضرررررروع االتفاق " .و قضررررررت المحكمة

 06المحكمة الدرستورية العليا /مصر  ،القضية رقم  220لسنة  02قضائية دستورية  ،بتاريخ  ، 0882/6/0شبكة قوانين الشرق .
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الدسرررتورية الكويتية بعدم مخالفة هذه المادة للدسرررتور الكويتي  ،04و كانت أبرز المبررات التي اسرررتندت إليها كال المحكمتين في
هذا الجانب حسب اآلتي :
أوال :المحكمة الدستورية العليا المصرية
-

غيراب الركن المرادي لجريمرة االتفراق الجنرائي  ،فرالعالقرات التي ينظمها القانون الجنائي يكون محورها األفعال ذاتها ،
في عالماتها الخارجية و مظاهرها الواقعية  ،و خصررائصررها المادية  ،فهي التي تكون مناط التأثيم و علته  ،و هي التي
يتصرور إثباتها و نفيها  ،و هي التي يتم التمييز على ضرروئها بين الجرائم بعضررها ببعض  ،و أن كل مظاهر التعبير عن
اإلرادة البشرررية تعتبر واقعة في منطقة التجريم إذا ما كانت تعكس سررلوكا ً خارجيا ً مؤاخذاً عليه قانوناً  ،وال يصررلح أن
يكون محرل هرذا التعبير النوايا التي يضررررررمرها اإلنسرررررران في أعماقه  ،فإذا كان األمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة
مرتكبها و تم التعبيرعنها خارجيا ً في صورة مادية ال تخطئها العين فليس ثمة جريمة .

-

أن تجريم االتفاق الجنائي جاء واسررعا ً فضررفاضررا ً ال تقتضرريه أية ضرررورة إجتماعية ملحة  ،حيث لم يسررتلزم النص أن
تكون الجريمة أو الجرائم المتفق على ارتكابها على درجة من الجسررررررامة  ،بل قد يكون محل االتفاق اقتراف أي جنحة
مهما كانت قليلة األهمية في داللتها اإلجرامية  ،كما أنه ليس الزما ً أن يتم تعيين الجنايات أو الجنح محل االتفاق كما لو
تم االتفاق على اسرررتعمال العنف و بأي درجة لتحقيق الغاية من االتفاق  ،سرررواء كانت هذه الغاية في ذاتها مشرررروعة أو
غير مشروعة .

-

تنافر السرياسرة العقابية التي اتخذها المشررع المصرري لهذه الجريمة مع السرياسرة العقابية للشرروع  ،الشروع هو البدء
في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا اوقف أثره ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فيها ،و كان مجرد العزم على
ارتكاب الجريمة أو األعمال التحضررررريرية لذلك ال يعتبر شرررررروعا ً  ،بحيث يتعدى الشرررررروع مرحلة مجرد االتفاق على
ارتكاب الجريمة إلى البدء فعالً في تنفيذها  ،و كان الشروع غير معاقب عليه في الجنح إال بنص خاص  ،أما الجنايات
فإن عقوبة الشرروع تقل درجته عن العقوبة المقررة الرتكاب الجناية  ،أو بما ال يزيد عن نصرف الحد األقصى للعقوبة
المقررة للجريمررة التررامررة  ،فررإذا أعقررب المشرررررررع تلررك األحكررام بررالنص في المررادة ( )00على تجريم مجرد اتحرراد إرادة
شرخصرين أو أكثر على ارتكاب أي جناية او جنحة على األعمال المجهزة أو المسهلة الرتكابها  ،و تحديد العقوبة على
النحو السرالف بيانه بالعقوبة المقررة الرتكاب الجناية أو الجنحة محل االتفاق  ،فهو يكون بذلك قد سرلك نهجاً يتنافر مع
سياسة العقاب على الشروع  ،و يكون بالتالي مناقضا ً لألسس الدستورية للتجريم .

 04حكم المحكمة الدسررتورية الكويتية في الطعن رقم  0886 /6دسررتوري الصررادر بتاريخ  ، 0886 / 84 /06الجريدة الرسررمية لدولة الكويت ،العدد 408
لسنة . 40
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وكانت هذه أبرز المبررات التي اسرررتندت عليها المحكمة الدسرررتورية العليا المصررررية عند الحكم بعدم دسرررتورية نص المادة
( )00المتضرررمن لجريمة االتفاق الجنائي العام ،ويؤيد الباحث ما ذهبت إليه المحكمة الدسرررتورية العليا المصررررية في الحكم بعدم
دستورية المادة ( )00من قانون العقوبات المصري في النقاط التالية:
-

عدم وجود ضرورة إجتماعية ملحة لتجريم االتفاق الجنائي العام.

-

تنافر السياسة العقابية التي اتخذها المشرع المصري لهذه الجريمة مع السياسة العقابية للشروع.
ومع ذلرك نختلف مع مرا ذهبرت إليره المحكمرة في علة غياب الركن المادي لهذه الجريمة ،حيث يأخذ الركن المادي لهذه

الجريمة صورة االتفاق ،وهو اتحاد إرادتين أو أكثر على ارتكاب جريمة معينة ،ويتجلى المظهر المادي لهذه الجريمة باإلفصاح
عن هذه اإلرادة بشكل جدي ومؤكد.
ثانياً :المحكمة الدستورية الكويتية:
لقد تصردت المحكمة الدسررتورية الكويتية لشرربهة عدم دسررتورية االتفاق الجنائي العام ،إذ قضررت بعدم مخالفة نص المادة ( )46من
قانون الجزاء والمتعلقة بتجريم االتفاق الجنائي للدستور الكويتي ،وبررت ذلك بآتي:
أن هناك اختالفا ً ظاهراً بين النص المصررري (المادة  00من قانون العقوبات المصرررري المقضررري بعدم دسرررتوريتها) و المادة 46
من قرانون الجزاء الكويتي من حيرث تعريف االتفاق الجنائي و أركان هذه الجريمة و العقوبة المقررة لها  ،حيث يسررررررتخلص من
هذا النص أن جريمة االتفاق الجنائي تتحقق بتوافر عناصرررها األسرراسررية و التي تتمثل باتفاق شررخصررين أو أكثر  ،كما يراد بهذا
االتفاق اتحاد االرادات و تقابلها و الرضررا المتبادل و العزم المنعقد بين شررخصررين فأكثر على ارتكاب ما نهى عنه النص عنه  ،و
اتخراذ العردة لرذلرك على نحو ال يتوقع عردول معره أن يعردلوا عمرا اتفقوا عليره و بمرا يفيد اسررررررتمرار هذا االتفاق  ،فال يكفي مجرد
التوافق أو توارد الخواطر أو النوايا التي يضررمرها االنسرران في أعماق ذاته أو مجرد التفاهم العرضرري أو أن يكون االتفاق وقتياً
بعدول المتفقين عن العزم عليه  ،بل يلزم أن يكون االتفاق جاداً علة ما نهى عنه النص  ،أما عن موضرروع االتفاق فأنه ينصرررف
إلى ارتكراب جنرايرة او جنحرة  ،كمرا يتحقق القصررررررد الجنرائي في جريمة االتفاق بتوافر علم الجاني بموضرررررروع االتفاق و اقترانه
بالرضررررراء الجدي بالدخول فيه و متى توافرت العناصرررررر الثالثة السرررررابقة تحققت جريمة االتفاق الجنائي حتى لو لم تقع الجريمة
المتفق على ارتكابها .
و ختمت المحكمة الدسرررتورية الكويتية حيثياتها بقولها أن المشررررع و في حدود السرررلطة التقديرية المقررة له في تحديد الجرائم و
تقردير عقوبراتهرا  ،جعرل من تجريم االتفراق الجنرائي كجريمرة قرائمرة برذاتها منوطا ً بتوافر أركانها على الوجهة المعرفة به قانوناً ،
تعريفا ً ال خفاء فيه ووفقا ً لقواعد منضررربطة  ،جاعالً معيار المسرررؤولية هو االتفاق المصرررمم عليه  ،و العلم بارتكاب ما نهى النص
عنه  ،و اقتران االتفاق بالرضى الجدي بالدخول فيه  ،و بدالته اإلجرامية  ،كما أنزل النص المطعون عليه ما يناسبها من عقوبة
على مرتكبي الفعرل المؤثم بحسررررررب جسررررررامرة الجريمرة المتفق عليهرا  ،و بما ال يجاوز العقوبة المقررة على ارتكابها  ،حيث أن
العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الحبس لمدة خمس سرررررنوات إذا كانت عقوبة الجريمة موضررررروع االتفاق هي اإلعدام أو الحبس
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المبؤبرد  ،أمرا إذا كرانت عقوبة الجريمة أقل من ذلك كانت عقوبة االتفاق الجنائي الحبس مدة ال تزيد عن ثلث مدة الحبس المقررة
للجريمرة أو الغرامرة التي ال يجراوز مقردارهرا ثلرث مقردار الغرامرة المقررة للجريمة  ،و كل ذلك عند توافر أركان جريمة االتفاق
الجنائي في حقهم  ،و هي جريمة ال يتم إثباتها إال بقيام سلطة االتهام بالتدليل على توافر أركانها  ،و تتحق المحكمة و على ضوء
تقرديرهرا لألدلرة المطروحة عليها من قيام الدليل على إتيان الجناة هذه الجريمة في كل أركانها و عناصرررررررها مدركين لحقيقتها و
داللتها اإلجرامية  ،و بالتالي فلم يخرج المشررع بهذا النص عن األصرول العامة في التجريم و العقاب  ،كما التزم بمبدأ شرخصية
العقوبة  ،و من ثم ال مخالفة فيه للدستور.
و يؤيد الباحث ما ذهبت إليه المحكمة الدسررررتورية الكويتية فيما يتعلق بتضررررمن النص للركن المادي للجريمة  ،و تناسررررب العقوبة
القررة لالتفراق الجنرائي مع خطورة النشرررررراط الجرمي  ،و مع ذلرك نخلتف معهرا في تجريم االتفراق الجنرائي العرام  ،حيرث أن هذا
التجريم ال تقتضرررررريه أي ضرررررررورة إجتماعية ملحة  ،حيث يرتكز هذا التجريم على مرحلة عقد العزم و التصررررررميم على ارتكاب
الجريمة  ،و يعد تجريم هذه المرحلة من قبيل التوسع في نطاق التجريم  ،ال سيما إذا ما طبقت على الجرائم كافة  ،إذ تكفي أحكام
االتفاق باعتباره و سيلة اشتراك و كذلك الشروع لمعالجة الظواهر اإلجرامية المتوسطة الجسامة فما دون .
و أن اشررررررتراط عردم تصررررررور عدول الجناة كشرررررررط للتجريم فيه نوع من التكهن الذي ال يمكن الجزم به بأي حال من األحوال،
فرالمجرم يمكن أن يعردل في أيرة لحظرة ال سرررررريمرا إذا كران في مرحلرة عقرد العزم و التصررررررميم على ارتكراب الجريمة ،أو مرحلة
التحضرير لها ،فنكون بذلك قد قطعنا فرصة العدول اإلختياري بتجريم االتفاق الجنائي على كافة الجرائم ،لذلك نرى تنافر تجريم
االتفاق الجنائي العام مع العدول اإلختياري ويظهر ذلك إذا ما تم القبض على المتفقين قبل البدء في تنفيذ جريمتهم.
وكذلك نرى أن تجريم االتفاق الجنائي يجب أن يكون في أضريق الحدود وأخطرها حصرراً ،كالجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم
اإلرهراب حيرث أن هذه الجرائم ال يمكن المجازفة بوقوعها بأي حال من األحوال بالتالي يمثل التوسررررررع في نطاق تجريم االتفاق
الجنائي الذي ال تقتضيه ضرورة ملحة خروجا ً عن المبادئ الدستورية للتجريم.

الفرع الثاني
االتفاق الجنائي الخاص
إن االتفاق الجنائي الخاص هو الذي يكون موضروعه ارتكاب بعض الجرائم حصراً ،و قد جرم المشرع اإلماراتي هذا النوع من
االتفاق و الذي يكون موضررروعه ارتكاب أي من الجرائم الماسرررة بأمن الدولة سرررواء الداخلي أو الخارجي و ذلك طبقا ً لما نصرررت
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عليه المادة ( )082مكرراً ( )23من قانون العقوبات االتحادي ،و كذلك ما نصررررررت عليه المادة ( )00من قانون مكافحة الجرائم
اإلرهابية . 00
و جرمه كذلك المشررررع المصرررري في بعض الجرائم الماسرررة بأمن الدولة الداخلي و الخارجي  ،04كما أخذت بعض التشرررريعات
المقارنة لفظ المؤامرة على االتفاق الجنائي الخاص الذي يكون موضروع ارتكاب الجرائم الماسرة بأمن الدولة كالمشررع السوري
 48و المشرع األردني . 42
و يختلف االتفاق الجنائي الخاص عن نظيره العام في موضرررررروع الجريمة محل االتفاق حيث أن الجرائم التي موضرررررروع االتفاق
الجنائي الخاص تشررركل خطورة كبيرة إذا ما تمت مقارنتها بالجرائم التي تكون موضررروع االتفاق الجنائي العام  ،و هذه الخطورة
هي المراد تفاديها وهي المبرر الرئيسري في تجريم االتفاق الجنائي الخاص  ،و مع ذلك لم يسلم هذا النوع من التجريم من شبهة
عدم الدسرررتورية  ،حيث حكمت المحكمة الدسرررتورية البحرينية في تاريخ  06يونيو  400886بعدم دسرررتورية نص المادة ()244
من قرانون العقوبرات البحريني

43

 ،و التي تجرم االتفراق الجنائي الخاص على ارتكاب الجرائم الماسررررررة بأمن الدولة  ،وجاء في

طياته ضررورة الموازنة بين مصرلحة المجتمع و أمنه و استقراره من جهة و بين حقوق و حريات األفراد التي المكفولة دستورياً
 ،و تطبيق مبدأ التناسررررب بين سرررربب التشررررريع و محله و الغاية منه  ،و االلتزام بحدود المعقولية عند فرض العقاب على األفعال
المجرمة  ،و وضرررررروح الرابطة بين الفعل المجرم و العقوبة المقررة له  ،و ذلك يكون بصررررررياغة النصرررررروص العقابية بطريقة

 -00المادة ( ) 00من قانون مكافحة الجرائم االرهابية  " :يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تقل عن عشر سنوات كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان
الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من االتفاق الجنائي  .و يعاقب بالسجن المؤبد كل من كان له شأن في
إدارة حركة هذا االتفاق  .و يعاقب بالسجن المؤقت كل من دعا آخر لانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل و لم تقبل دعوته . "...
 -04انظر نص المادة ( )46و (/00ب) من قانون العقوبات المصري .
 -48فقد عرف المشرررع السرروري في المادة ( ) 068من قانون العقوبات المؤامرة بنصرره  " :المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شررخصررين أو أكثر على ارتكاب
جناية بوسيلة معينة" ثم حدد بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة على سبيل الحصرالتي يعقاب على التآمر على ارتكابها .
 -42و عرف المشرررررع األردني المؤامرة في المادة ( ) 284من قانون العقوبات بنصرررره  " :المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شررررخصررررين أو أكثر على ارتكاب
جريمة بوسائل معينة" و حدد بعض الجرائم الماسة بامن الدولة التي يجرم التآمر على ارتكابها.
 52حكم المحكمة الدستورية البحرينية الصادر بتاريخ  /06يونيو ، 0886 /الجريدة الرسمية لدولة البحرين  ،المنشور في العدد  ، 0406بتاريخ  4يوليو
. 0886
 -43نصرت المادة ( ) 244على أنه " :يعاقب بالسرجن المؤبد أو المؤقت من سراهم في اتفاق كان الغرض منه ارتكاب جناية من الجنايات المنصروص عليها
في المواد  204إلى  244أو اتخاذها وسررريلة للوصرررول إلى الغرض المقصرررود منه  ،و يعاقب بالسرررجن المؤبد من حرض على االتفاق أو كان له شرررأن في
إدارة حركته  ،و مع ذلك إذا كان الغرض من االتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود و كانت عقوبتها أخف مما نصت عليه
الفقرتان السرابقتان فال توقع عقوبة اشررد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة  .و يعاقب بالسررجن مدة ال تزيد عن خمس سررنوات من دعا آخر إلى اتفاق من هذا
القبيل و لم تقبل دعوته  ،و مع ذلك إذا كان الغرض من االتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسرررريلة إلى الغرض المقصررررود منه و كانت عقوبتها أخف
من السرررررررجن فال توقع عقوبة أشرررررررد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة  .و يعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثالر األولى من بادر من الجناة بإبالة
السلطات القضائية أو اإلدارية بقيان االتفاق و بمن ساهموا فيه قبل الشروع في ارتكاب أية جناية من الجنايات المتفق عليها " .
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واضرحة بعيدة عن أي لبس أو غموض يحول دون تبطبيقها بصورة انتقايئة  ،أو انحرافها عن األغراض التي تهدف إلى تحقيقها
 ، 40.و كانت أبرز مبررات المحكمة بعدم دستورية جريمة االتفاق الجنائي الخاص باآلتي :
-

غياب الركن المادي للجريمة وتحديد عقوبة جنائية بالغة القسررروة ،جيث أن ذلك يعد خروجاً عن الضررروابخ الدسرررتورية
بسرررلطته التقديرية في مجال التجريم والعقاب ،مما يفقد النص مبررات وجوده ويصررربح مقيداً للحرية الشرررخصرررية بغير
مبرر أو سند.

-

عدم تناسررررب العقوبة مع الفعل الجرمي ،فالجزاء الجنائي ال يعد مبرراً إال إذا كان واجباً لمواجهة ضرررررورة إجتماعية
لها وزنها ومتناسبة مع الفعل المؤثم ،فإن جاوز ذلك كان مفرطا ً في القسوة مجافيا ً للعدالة.

و إننا نؤيد ما ذهبت إليه المحكمة الدسرررتورية البحرينية من حيث أن العقوبة المبالغ فيها تشررركل خروجاً لمبدأ تناسرررب العقوبة مع
السلوك الجرمي  ،و مع ذلك نرى إمكانية إصالح النص من خالل إعادة صياغته بصورة أكثر وضوحا ً مع فرض عقوبة معقولة
تناسرب هذه الجريمة كما هو الحال في التشرريع الكويتي  ،و بذلك ندرأ شبهة عدم دستورية االتفاق الجنائي الخاص طبقاً للمشرع
البحريني  ،و تكمن ضرررررورة إصررررالح النص في تفادي الجرائم الخطيرة كالجرائم اإلرهابية و الماسررررة بأمن الدولة التي تكون
محل االتفاق الجنائي عن طريق مواجهتها و هي في طور المهد بالوسائل القانونية السليمة المطابقة للمبادئ الدستورية .
و مع ذلك نختلف مع ما ذهبت إليه المحكمة من علة غياب الركن المادي لهذه الجريمة كما سربق اإلشارة إليه في الفرع السابق ،
و إن خطورة األفعال في الوقت الحاضررررر ترتكز على الجهد الذهني المبذول و ذلك لسررررهولة االتصررررال فيه باسررررتخدام التقنيات
الحرديثرة و تكنلوجيرا المعلومات  ،األمر الذي يشرررررركل خطورة جدية قد ينتج عنها سررررررهولة القيام باتفاقات جنائية لغرض ارتكاب
الجرائم  ،حيث قد يقوم شرررخص بإدارة حركة اتفاق جنائي عن طريق توفير مبلغ مالي ضرررخم و يعد به أشرررخاص آخرين لغرض
إغرائهم باالشرررتراك في اتفاق جنائي الغرض من ارتكاب جريمة ماسرررة بأمن الدولة و من ثم تنفيذه  ،فإذا ما قلنا بأن المشررررع ال
يعاقب إال على السرلوك الذي فيه جهد عضلي فإن هذه الحالة لن تكون مجرمة  ،و هذا ال يتماشى مع جسامة الخطورة اإلجرامية
الناتجة من هذا السلوك .
وكرذلرك نختلف مع ما ذهبت إليه المحكمة من علة عدم وجود ضرررررررورة اجتماعية لتجريم االتفاق الجنائي ،بل أن تجريم االتفاق
الجنائي الخاص مدعوم بتوفر ضرورة اجتماعية ملحة تبرر هذا التجريم االستثنائي وذلك فيما يلي:
إن التجريم يعني " إضررررفاء الحماية الجزائية على مصررررلحة معينة تعد من المصرررررالح االجتماعية التي تعبر عن مطالب الجماعة
كمجتمع إنسرراني "  ،حيث تتكون المصررلحة االجتماعية من المصررالح العامة و المصررالح الفردية التي في ثناياها مصررلحة عامة ،
فالمصرلحة العامة تعبر عن مطالب الجماعة باعتبارها شرخصرية قانونية  ،و تتضمن هذه المصالح المحافظة على أمن الجماعة ،
و يكون ذلك في أمرين  :السرالمة العامة و السرالم العام  ،و تشرمل السالمة العامة على سالمة الجماعة من الكوار و الحروب و
54

مروان محمد محروس المدرس  ،اختصاص المحكمة الدستورية البحرينية في حماية الحقوق و الحريات العامة  ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية

و القانونية  ،المجلد  ، 20العدد  ، 0824 ، 0ص. 360 – 364
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الفيضرانات و األوبئة و الشرؤون الخاصرة بالمباني و الغذاء و األدوية و كل ما يتعلق بالصرحة العامة  ،أما السرالم العام فيتضمن
سرررالمة الجماعة من األفعال التي تضرررر بالنظام فيه  ،و المحافظة على النظم االجتماعية  ،حيث يقوم كيان الجماعة على أسررررس
هذه النظم المتصلة بالشؤون السياسة و اإلجتماعية و االقتصادية،
و المحرافظرة على األخالق العرامة فيما تعتقد به الجماعة بأنه خلقي و يسررررررتحق حمايته من اإلسرررررراءة ،و المحافظة على الموارد
الطبيعية و الثروة العامة التي تملكها الجماعة ،فالتدخل القانوني ضرروري و مهم لحمايتها من طغيان هذه المصرالح بعضها على
بعض . 44
و تبنت أغلب التشرريعات المقارنة سياسة متميزة في التجريم و العقاب حيال االعتداء على أمن الدولة ،تختلف في بعض جوانبها
عن سرياسرة التجريم و العقاب حيال االعتداء على الحقوق األخرى ،و ذلك بفرض أحكام خاصة تميزت بها الجرائم الواقعة على
أمن الردولرة عن غيرهرا من الجرائم ،حيث خرجت بعض التشررررررريعات المقارنة عن خطة التجريم ،وذلك بتجريم بعض صررررررور
النشاط المتعلق بأمن الدولة ،في حين لم تعبأ بها حيال الجرائم األخرى كما هو الحال في تجريم االتفاق الجنائي الخاص . 46
و أن سرياسة التجريم األساسية هي أال يعاقب المشرع إال على السلوك الخارجي المحسوس الذي يترك أثراً في العالم الخارجي ،
و ي تجلى هررذا السررررررلوك بررأفعررال مرراديررة  ،فال عقوبررة على مجرد التفكير بررالجريمررة و عقررد العزم على ارتكررابهررا  ،غير أن غررالبيررة
التشرريعات خرجت عن هذا المبدأ فيما يتعلق بالمساس بأمن الدولة  ،وذلك رغبة منهم في المحافظة على المصالح االجتماعية و
إبعاد الخطر الذي يهدد الدولة حتى لوكانت مجرد فكرة نفسررررية  ، 44ومن هذا المنطلق حرصررررت أغلب الدول على تجريم االتفاق
الجنائي الخاص (المؤامرة)  ،حيث جرمت مجرد االتفاق على ارتكاب بعض الجرائم الماسررررة بأمن الدولة  ،تالفيا ً لألضرررررار و
المخاطر التي قد تسررربب ضررررر جسررريم بأمن الدولة و التي قد تهدد أمنها و اسرررتقرارها  ،و حرصررراً منها على ضرررمان االسرررتقرار
األمني و االجتماعي و االقتصرادي  ،باإلضرافة إلى السرعي لتحقيق أعلى مستوى من الردع في نطاق الجرائم الماسة بأمن الدولة
 ،و لما كان االتفاق الجنائي هو بداية غالبية الجرائم الماسرررة بأمن الدولة  ،التي غالبا ً ما يشررروبها اتفاق و تنظيم إجرامي مسررربق ،
األمر الررذي أبرز أهميررة هررذا التجريم في الواقع العملي لغرض تجنررب وقوع هررذه الجرائم  ،و القبض على الجنرراة قبررل تنفيررذهم
للفعل المتفق عليه  ،حيث ال يمكن المجازفة بأي حال من األحوال بأي تصرررف من شررأنه اإلخالل و المسرراس بأمن الدولة  ،حتى
و لو كران ذلرك على حسرررررراب الخروج على األحكرام العرامرة للقرانون الجنرائي  ،إذ يكفي وقوع جريمرة واحدة من هذه الجرائم إلى
تعطيل تطبيق الدسرررتور في الدولة أو تعطيل جميع النصررروص القانونية فيها  ،لذلك ال يمكن االحتجاج بأن جريمة االتفاق الجنائي
الخاص تكون متعارضة مع المبادئ الدستورية بل على العكس تماما ً حيث يوفر هذا التجريم الخاص حماية وقائية للدستور .

 -44أكرم نشأت إبراهيم ،السياسة الجنائية -دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،ع ّمان  ،ط ،0822، 0ص . 08-34
 -46محمد عودة الجبور ،مرجع سابق  ،ص . 06
 -44سمير عالية ،مرجع سابق ،ص . 42
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وبالنسرررربة لدسررررتور دولة اإلمارات العربية المتحدة فيمثل تجريم االتفاق الجنائي الخاص حماية وقائية للدسررررتور وإعماالً للمبادئ
التي تتضمنها المواد التالية منه:
نصررت المادة ( )28من الدسررتور على أن " :أهداف االتحاد هي الحفاظ على اسررتقالله وسرريادته وعلى أمنه واسررتقراره ،ودفع كل
عدوان على كيانه أو كيان اإلمارات األعضاء فيه،
و حماية حقوق و حريات شعب االتحاد و تحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك من أجل هذه األغراض  ،و
من أجل ازدهارها و تقدمها في كافة المجاالت و توفير الحياة األفضرل لجميع المواطنين مع احترام كل إمارة عضرو السرتقالل و
سيادة اإلمارات األخرى و شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور" .
ونصررت المادة ( )20من الدسررتور على أن " :المسرراواة ،والعدالة االجتماعية ،وتوفير األمن والطمأنينة ،وتكافؤ الفرص لجميع
المواطنين ،من دعامات المجتمع ،والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم ".
كام نصرت المادة ( )204من الدستور على أنه " :ال يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إال أثناء قيام األحكام
العرفية و في الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك األحكام. "...
تبعا ً لما سرررررربق ،يرى الباحث أن المشرررررررع اإلماراتي وفق عند تجريمه لالتفاق الجنائي التي يكون الغرض منها ارتكاب الجرائم
الماسررة بأمن الدولة ،فهو بذلك يكون قد نهج نهجا ً معتدالً في تجريم االتفاق الجنائي وغير متعارض مع السررياسررة الجنائية للتجريم
والمبادئ الدسرررررتورية ،وكان موافقا ً لالعتبارات العملية التي يتطلبها الوقت الحاضرررررر ومواكبا ً للتشرررررريعات المقارنة التي تجرم
االتفاق الجنائي الخاص أو التآمر على ارتكاب بعض الجرائم.

الخاتمة
و نختم بحثنا بالقول أنه برز من خاللها دراستنا لمدى دستورية االتفاق الجنائي إختالف وجهات النظر بين التشريعات المقارنة
من حيث تعريف االتفاق الجنائي و السررياسررة العقابية لهذه الجريمة  ،و اختالف األحكام القضرراية الصررادرة من المحاكم العليا و
التي أثرارة جردالً واسررررررعرا في الوسررررررخ القانوني  ،و أن تجريم االتفاق الجنائي في نطاق الجرائم الماسررررررة بأمن الدولة و الجرائم
اإلرهابية  ،يمثل سريفا ً قانونيا ً مسرلوالً في أعناق من تسرول أنفسرهم على اقترافها  ،و درعا ً حاميا ً للدول من أصحاب المخططات
الخبيثة والطامعين  ،و توصل الباحث من خالل هذا البحث لعدد من النتائج و التوصيات  ،و يورد أهمها باآلتي :

أوالً :النتائج
 )2يعد تجريم االتفاق الجنائي اسرتثناء من القواعد العامة المتعلقة بعدم تجريم مجرد عقد العزم والتصرميم على ارتكاب الجريمة،
وهو تجريم احتياطي سباق تفتضيه المصلحة العامة ويهدف إلى ضمان األمن واالستقرار في المجتمع.
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 )0تقوم المسرررؤولية على جريمة االتفاق الجنائي باتحاد إرادة شرررخصرررين فأكثر نحو قرار حاسرررم يفيد بتنفيذ الجريمة محل االتفاق
وهذه المرحلة تتعدى طور المناقشة والجدل وتبادل األفكار.
 )3يتصررور العدول في جريمة االتفاق الجنائي ،ولكن هذا العدول ال يؤثر عن المسررؤولية الجنائية ،فمتى تم االتفاق على ارتكاب
الجريمة سرررئل المتفقين عن ارتكابهم لجريمة االتفاق الجنائي ،ومن يعدل عن االتفاق بعدها عليه المسرررارعة إلى إبالة السرررلطات
عنه حتى يستفيد من اإلعفاء المقرر قانونا ً لهذه الحالة.
 )0تبنى المشرررع اإلماراتي سررياسررة موفقة بشررأن اإلعفاء من العقاب على االتفاق الجنائي الذي يكون موضرروعه الجرائم الماسررة
بأمن الدولة وجرائم اإلرهاب وربخ هذا اإلعفاء بمبادرة المتفق باإلبالة عن االتفاق وفق ضرروابخ وأحكام خاصررة ومن شررأن ذلك
تحفيز المتفقين على العدول عن ارتكاب الجريمة.
 )4تجريم االتفاق الجنائي العام ال تقتضيه أي ضرورة اجتماعية ملحة بالتالي يتعارض مع األسس الدستورية للتجريم.
 )6تجريم االتفاق الجنائي الخاص ال يتعارض مع األسس الدستورية للتجريم.

ثانياً :التوصيات
 )2يوصي الباحث المشرع اإلماراتي بوضع تعريف لالتفاق الجنائي وذلك بحيث يوضح معه سياسة التجريم المتبعة في الدولة
بهذا الشأن.
 )0يوصي الباحث المشرع اإلماراتي بشمول النص الذي يجرم االتفاق الجنائي على سمات االتفاق الذي يطاله التجريم تماشياً مع
مبدأ الشرعية (ال جريمة وال عقوبة إال بنص)،
 )3يوصي الباحث المشرع اإلماراتي بإعادة النظر في السياسة العقابية المتبعة لجريمة االتفاق الجنائي ،وباألخص الفقرة الرابعة
من المادة ( )082مكرراً ( )23بنصها على أنه ... " :و كانت عقوبة الشروع في هذه الجريمة أخف مما نصت عليه الفقرات
السابقة ،فال توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لذلك الشروع ".حيث أن هذا سؤدي إلى كون عقوبة االتفاق على ارتكاب بعض
الجرائم أشد من ارتكاب الجريمة نفسها  ،كما هو الحال بالنسبة للجنايات الماسة بأمن الدولة الغير متصور الشروع فيها و التي
تكون عقوبتها أخف من العقوبات المحددة بالمادة السابقة أو الجنح الماسة بأمن الدولة  ،حيث سيكون العقاب على االتفاق الجنائي
عليها إما بالسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات أو السجن المؤبد أو السجن  ،فذلك سؤدي إلى كون عقوبة االتفاق الجنائي على
ارتكاب هذه الجرائم أشد من عقوبة الجريمة نفسها إن وقعت تامة  ،لذلك تعد هذه السياسة العقابية غير منطقية و بحاجة إلى إعادة
النظر من قبل المشرع اإلماراتي  ،و ذلك لتفادي الوقوع في الشبهات المتعلقة بعدم دستورية هذا التجريم لعدم تناسب العقوبة مع
السلوك الجرمي و تنافرها مع الشروع .
 )0يوصي الباحث المشرع اإلماراتي بضرورة تضمن نص خاص في الحالة التي تقع فيها الجريمة المتفق عليها تامة أو ناقصة
حيث يكون هناك ارتباطا ً بين جريمتين و هما جريمة االتفاق الجنائي و الجريمة التي وقعت  ،فال يعقل في هذه الحالة أن تكون
138

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السادس عشر | تأريخ اإلصدار0202-8-5 :م
ISSN: 2706-6495
عقوبة جريمة االتفاق الجنائي أشد من عقوبة الجريمة المتفق عليها سواء وقعت تامة أو ناقصة  ،و يقترح الباحث على المشرع
اإلماراتي أن يتضمن نصا ً خاصا ً لهذه الحالة يفيد بعدم الحكم بالعقوبة األشد في حالة ارتباط الجريمة التي وقعت تنفيذاً لالتفاق
الجنائي بجريمة االتفاق الجنائي  ،و االكتفاء بعقوبة الجريمة التي وقعت .
 ) 4يقترح الباحث على المشرع اإلماراتي تجريم االتفاق على ارتكاب بعض الجرائم ذات الخطورة النسبية كالجرائم الماسة
باالقتصاد الوطني.

قائمة المراجع- :
الكتب القانونية:


أكرم نشأت إبراهيم ،السياسة الجنائية-دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،ع ّمان  ،ط. 0822، 0



خالد محمد كدفور المهيري ،محمد محرم محمد علي  ،قضاء أمن الدولة في دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،الفتح
للطباعة و النشر  ،اإلسكندرية. 0886 ،



رمسيس بهنام  ،النظرية العامة للقانون الجنائي  ،منشأة المعارف  ،اإلسكندرية ،ط. 2444 ، 3



سمير داوود سلمان  ،مدى دستورية جريمة االتفاق الجنائي  ،دراسة مقارنة  ،المركز القومي لاصدارات القانونية ،
القاهرة. 0820 ،



سميرعالية  ،الوجيز في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة  ،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،
بيروت. 2444 ،



سيد محمد بيومي فودة  ،تجريم االتفاق الجنائي بين المبادئ الدستورية و االعتبارات العملية ،دراسة مقارنة  ،مركز
الدراسات العربية للنشر و التوزيع  ،الجيزة. 0824 ،



عبدالعظيم مرسي وزير  ،شرح قانون العقوبات  -القسم العام  ،مطبعة التحرير  ،مصر  ،ج ، 2ط. 0822، 4



عالء زكي  ،االشتراك بالتحريض و االتفاق و المساعدة في قانون العقوبات  ،المكتب الجامعي الحديث  ،مصر ،
. 0824



مؤيد محمد القضاة  ،شرح قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي  ،مكتبة الجامعة  ،الشارقة ،ك. 0820 ،2



محمد شالل العاني  ،عبداإلله محمد النوايسة ،الجرائم الماسة باألمن الخارجي و الداخلي في التشريع اإلماراتي  ،مكتب
نائب مدير لشؤون البحث العلمي و الدراسات العليا  ،الشارقة  ،ط. 0820 ،2



محمد عودة الجبور  ،الجرائم الواقعة على أمن الدولة و جرائم اإلرهاب  ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان0828 ،
.
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منال مروان منجد  ،قانون العقوبات الخاص – الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي و الداخلي  ،منشورات جامعة
دمشق . 0820،

الرسائل العلمية:


عبدالباسخ محمد سيف الحكيمي ،النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام  ،رسالة دكتوراة منشورة  ،دار الثقافة للنشر
و التوزيع  ،عمان. 0880 ،



عبد الرزاق عبدالرحيم البلوشي  ،الحماية الجنائية ألمن الدولة الداخلي من اإلجرام المنظم في التشريع العقابي اإلماراتي
– دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراة منشورة  ،أكادمية شرطة دبي .0824 ،



عبدالفتاح مصطفى الصيفي  ،االشتراك بالتحريض و وضعه من النظرية العامة للمساهمة الجنائية  ،دراسة مقارنة ،
رسالة دكتوراة منشورة  ،دار الهدى للمطبوعات  ،اإلسكندرية . 2444 ،

البحوث:
مروان محمد محروس المدرس ،اختصاص المحكمة الدستورية البحرينية في حماية الحقوق و الحريات العامة ،مجلة جامعة
الشارقة للعلوم الشرعية و القانونية ،المجلد  ،20العدد . 0824 ، 0

األحكام القضائية:


المحكمرة االتحراديرة العليرا لردولرة اإلمرارات العربيرة المتحردة  ،الطعن رقم  063لسررررررنة  04جزائي شرررررررعي  ،بتاريخ
. 0884/20/00



المحكمة الدرستورية العليا /مصر  ،القضية رقم  220لسنة  02قضائية دستورية  ،بتاريخ  ، 0882/6/0شبكة قوانين
الشرق .



حكم المحكمة الدسرررتورية الكويتية في الطعن رقم  0886 /6دسرررتوري الصرررادر بتاريخ  ، 0886 / 84 /06الجريدة
الرسمية لدولة الكويت ،العدد  408لسنة . 40



حكم المحكمة الدستورية البحرينية الصادر بتاريخ  /06يونيو ، 0886 /الجريدة الرسمية لدولة البحرين  ،المنشور في
العدد  ، 0406بتاريخ  4يوليو . 0886

الدساتير والقوانين:


دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة



قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )3لسنة  2404و تعديالته



قانون العقوبات المصري رقم ( )40لسنة  2434و تعديالته
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قانون الجزاء الكويتي رقم ( )26لسنة  2468و تعديالته



قانون العقوبات البحريني رقم ( )24لسنة  2446و تعديالته



قانون العقوبات األردني رقم ( )26لسنة  2468و تعديالته



قانون العقوبات السوري رقم ( )200لسنة  2404و تعديالته



القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  0820في شأن مكافحة الجرائم اإلرهابية اإلماراتي



المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )4لسنة  0820في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات اإلماراتي



المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )08لسنة  0820في شأن مواجهة جرائم غسل األموال و مكافحة تمويل اإلرهاب و
تمويل التنظيمات غير المشروعة اإلماراتي

المعاجم:
أبو الفضل جمال الدين ابن منظور  ،لسان العرب  ،مطبعة بيروت . 2446 ،
المواقع االلكترونية:


شبكة دار المنظومة www.mandumah.com



شبكة قوانين الشرق www.eastlaws.com
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