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Abstract

امل�ستخل�ص

This research studied the elements of the crime of refraining
from assisting a person in danger and explained its special conditions according to the provisions of the Omani Penal Code. The
study compared them to related provisions in both the French Penal Code and the Algerian Penal Code. The study then clarified the
position of the judiciary regarding these laws and how sufficient
they are in dealing with issues that arise in practice as a result
of this crime. The research concluded that the comparative laws
agree that the occurrence of the crime of refraining from assisting
a person in danger necessitates a material element that takes the
form of refraining from providing assistance while being able to
provide it, either directly and personally from the abstainer or by
refraining to request assistance from others. This element assumes
that a person is in real and immediate danger and that refraining to
provide assistance does not pose a danger to the person who must
assist. They also agree that there is a necessary moral element,
which is when the abstainer intentionally refrains from providing
assistance or from seeking help while being aware of the danger
that threatens the person seeking help. Within the moral element,
it is not conditional for the refrainer to have a bad intention or an
intent to harm the person in danger. The research also concluded
that the Omani Penal Code extends the scope of the danger threatening those in need of assistance to include danger to themselves,
their money and their honour. This is in contrast to the French and
Algerian laws, which limit it to the danger that threatens only the

تناول هذا البحث مو�ضوع �أركان جرمية االمتناع عن م�ساعدة
 درا�سة حتليلية:�شخ�ص يف حالة خطر يف قانون اجلزاء العماين
 وبيان، وجت�سدت �أهداف البحث يف درا�سة هذه اجلرمية.مقارنة
، حيث مت تناولها وفق �أحكام قانون اجلزاء العماين،�شروطها اخلا�صة
 وقانون،ثم مقارنتها مبثيالتها يف كل من قانون العقوبات الفرن�سي
 ومدى، وبعد ذلك بني موقف الق�ضاء �إزاءها،العقوبات اجلزائري
.كفايتها يف معاجلة امل�سائل التي تثريها هذه اجلرمية يف التطبيق العملي
وقد انتهى البحث �إىل �أن القوانني حمل املقارنة تتفق على �أن قيام هذه
اجلرمية ي�ستلزم رك ًنا ماد ًيا يتخذ �صورة االمتناع عن امل�ساعدة مع
 ويفرت�ض، وحال، ووجود �شخ�ص يف خطر حقيقي،ا�ستطاعة تقدميها
ً � هذا الركن
 كما.أي�ضا �أن تقدمي امل�ساعدة ال ي�شكل خط ًرا على القائم به
، بكون االمتناع �إراد ًيا،تتفق كذلك يف ا�ستلزام ركن معنوي وهو العمد
 مع علمه،وذلك باجتاه نية ال�شخ�ص املمتنع �إىل عدم تقدمي امل�ساعدة
 وال ي�شرتط يف الركن املعنوي.باخلطر الذي يحدق بال�شخ�ص امل�ستغيث
. �أو ق�صد �إحلاق الأذى بال�شخ�ص املهدد باخلطر،�سوء نية لدى املمتنع
كما انتهى البحث �إىل �أن قانون اجلزاء العماين يو�سع من نطاق اخلطر
 على خالف،الذي يهدد املحتاج للم�ساعدة لي�شمل نف�سه وعر�ضه وماله
القانونني الفرن�سي واجلزائري اللذين ق�صراه على اخلطر الذي يهدد
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النف�س فقط .وباملقابل ي�شرتط القانونان الفرن�سي واجلزائري �أال يكون
من �ش�أن تقدمي امل�ساعدة خطر� ،سواء على القائم بها �أم على غريه ،يف
حني ق�صر القانون العماين ذلك على القائم بها فقط.

self. On the other hand, the French and Algerian laws stipulate
that providing assistance must not be dangerous, whether for the
person providing it or anyone else, while Omani law limits this to
the one who is providing it

 .1المقدمة

ذلك اخلطر ،ف�إن امتنع عن ذلك ،ا�ستحق العقاب املقرر قانو ًنا.

من املعلوم �أن القانون اجلزائي ،و�إىل وقت غري بعيد ،مل يكن
يهتم بتجرمي ال�سلوك ال�سلبي �أو االمتناع� ،إال �إذا كان خمال ًفا لواجب
قانوين ،وترتب عليه نتيجة �ضارة .لكن القيم الأخالقية واملبادئ
االجتماعية التي ت�سود املجتمع يف الع�صر احلديث� ،أوجبت جترمي
االمتناع عن تقدمي امل�ساعدة ل�شخ�ص يف خطر ،باعتباره �ضرورة
اقت�ضاها مبد�أ التكافل االجتماعي بني �أفراد املجتمع الذي يوجب
تقدمي العون وامل�ساعدة ملن يحتاج �إليها .كما �أنه يف ظل االت�ساع
الكبري لأقاليم الدول ،والتزايد املطرد لعدد �سكانها� ،أ�صبح من غري
املمكن لأية دولة �أن تنه�ض ،وحدها بواجب حتقيق الأمن والعدالة يف
املجتمع ،وعبء دفع الأخطار التي قد يتعر�ض لها الأ�شخا�ص املقيمون
فيها ،فكان ال بد من �إ�شراك الأفراد يف النهو�ض بهذا العبء ،وذلك
بالن�ص على جترمي االمتناع عن تقدمي امل�ساعدة ملن يحتاج �إليها،
ومعاقبة مرتكبيه ،وهذا ما فعله امل�شرع الفرن�سي ،مبوجب املر�سوم
رقم  1391-45ال�صادر بتاريخ  25يوليو 1945؛ �إذ �أدرج يف املادة 63
منه ثالث �صور جلرائم االمتناع عن امل�ساعدة ،وكانت �إحداها جترمي
االمتناع العمدي عن تقدمي امل�ساعدة ل�شخ�ص يف خطر ،ثم انتقل هذا
التجرمي �إىل املادة  6-223من قانون العقوبات الفرن�سي احلايل .كما
ج ّرم امل�شرع اجلزائري ،يف الفقرة الثانية من املادة  182من قانون
العقوبات -ال�صادر بالأمر رقم  156-66امل�ؤرخ يف � 18صفر 1386هـ
املوافق  8يونيو  ،1966واملعدل لأكرث من مرة� ،أو�سعها و�أهمها،
بالقانون رقم  23-06امل�ؤرخ يف  20دي�سمرب  ،2006ثم يف عام ،2012
و�آخرها يف � 4أغ�سط�س  2020االمتناع عن تقدمي امل�ساعدة �إىل
�شخ�ص يتهدده خطر� .أما امل�شرع العماين فقد ا�ستحدث ،يف املادة
 226من قانون اجلزاء اجلديد ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2018/7بتاريخ  11يناير  ،2018هذه اجلرمية ،وهو بذلك يكون قد
قرر حماية �إ�ضافية لل�شخ�ص الذي يتعر�ض خلطر يف نف�سه �أو عر�ضه
�أو ماله؛ �إذ مل يكتف يف هذه احلماية ب�إعطاء حق الدفاع ال�شرعي
لكل فرد برد اخلطر الذي يتهدد الآخرين يف �أنف�سهم و�أعرا�ضهم
و�أموالهم ،كما كان احلال عليه يف قانون اجلزاء العماين القدمي،
و�إمنا فر�ض عليه واجب التدخل وتقدمي امل�ساعدة لهم لنجدتهم من
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�أهمية البحث

للبحث يف �أركان جرمية االمتناع عن م�ساعدة �شخ�ص يف خطر
�أهمية كبرية� ،سواء من الناحية النظرية �أم التطبيقية .فمن الناحية
النظرية ترجع �أهمية هذا البحث �إىل حداثة جترمي هذا النوع من
ال�سلوك ،وخا�صة يف الت�شريعات العربية ،وندرة االجتهادات الق�ضائية
ب�ش�أنه؛ ما دفعني �إىل البحث فيه لبيان �أركان هذه اجلرمية ،وما تثريه
من �إ�شكاليات ،وبخا�صة ركن وجود �شخ�ص يف خطر و�شروطه .و�أما
من الناحية التطبيقية فتظهر �أهمية البحث يف تناول �أهم الأحكام
الق�ضائية التي �صدرت بخ�صو�ص جرمية االمتناع عن م�ساعدة
�شخ�ص يف خطر ،والتي تعك�س طبيعتها اخلا�صة ،و�شروط قيام
م�س�ؤولية املمتنع اجلزائية.
�إ�شكالية البحث

مما تقدم يظهر �أن البحث يطرح �إ�شكاليتني رئي�ستني؛ الأوىل
تتعلق مبدى كفاية �أحكام قانون اجلزاء العماين الناظمة جلرمية
االمتناع عن م�ساعدة �شخ�ص يف خطر ،والثانية تدور حول �شروط
قيام م�س�ؤولية املمتنع التي تتطلبها الطبيعة اخلا�صة لهذه اجلرمية؛
ما قد ي�ستتبع �صعوبة عملية قد تواجه الق�ضاة عند تطبيقهم لأحكام
هذه اجلرمية وات�ساع نطاقها يف الواقع .وهاتان الإ�شكاليتان تطرحان
عدة ت�سا�ؤالت �سنحاول الإجابة عنها يف هذا البحث ،وهي :هل تكفي
الأحكام التي �أوردها امل�شرع العماين ملعاجلة جرمية االمتناع عن
م�ساعدة �شخ�ص يف خطر؟ وهل تعد ال�شروط التي تطلبها امل�شرع
لقيام م�س�ؤولية املمتنع قادرة على �ضبط نطاق تطبيق هذه اجلرمية؟
وهل تتنا�سب العقوبة التي قررها لهذه اجلرمية مع ج�سامة اخلطر
�أو ال�ضرر الذي ميكن �أن يرتتب على االمتناع عن امل�ساعدة يف بع�ض
احلاالت؟
�أهداف البحث

يهدف البحث ب�صورة رئي�سة �إىل التعرف على الأركان التي
تقوم عليها جرمية االمتناع عن م�ساعدة �شخ�ص يف خطر،
والعنا�صر اخلا�صة التي تت�ألف منها ،وبيان االجتهاد الق�ضائي
فيها ،والوقوف على موقف الق�ضاء �إزاء مدى مالءمة ن�صو�ص

�أحمد حممد العمر

التجرمي وكفايتها يف معاجلة امل�سائل التي تثريها هذه اجلرمية
يف التطبيق العملي.

 .2الدراسات السابقة

ـ درا�سة حاج عزام ( )2015بعنوان :جرمية عدم تقدمي م�ساعدة
ل�شخ�ص يف حالة خطر يف املجال الطبي ،بينت �شروط جرمية
عدم تقدمي م�ساعدة ل�شخ�ص يف حالة خطر ،و�أركانها ،وتو�صلت
�إىل نتيجة مفادها قلة االجتهاد الق�ضائي الوطني اجلزائري
املتعلق بجنحة عدم تقدمي م�ساعدة ل�شخ�ص يف حالة خطر
يف املجال الطبي ،مقارنة مبثيله الأجنبي ،و�أنه من �صور هذه
اجلرمية احلالة التي يقوم بها �أعوان املرفق العام اال�ست�شفائي
ب�إ�ضراب من دون �أن ي�ضمن احلد الأدنى من اخلدمة املقرر
قانو ًنا.
ـ درا�سة زايدي ( )2017-2016بعنوان :جرمية االمتناع عن تقدمي
امل�ساعدة ل�شخ�ص يف خطر يف الت�شريع اجلزائري ،كلية احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية ،جامعة حممد خي�ضر  -ب�سكرة ،وقد تناولت
الدرا�سة الإطار املفاهيمي جلرمية االمتناع عن م�ساعدة �شخ�ص
يف خطر ،وخل�صت �إىل جملة من النتائج �أهمها؛ �أن هذه اجلرمية
من جرائم االمتناع املجرد ،ال تتطلب ح�صول نتيجة �ضارة ،و�أنه
ال بد �أن يتوافر مع ال�سلوك اجلرمي املكون لها بع�ض ال�شروط،
كوجود �شخ�ص يف خطر ،وعدم وجود اخلطر بالن�سبة لل�شخ�ص
امل�ساعد �أو لغريه ،و�أنه ال يت�صور ال�شروع فيها.
و�إذا كان هذا البحث يتفق مع هاتني الدرا�ستني يف تناول بع�ض
النقاط امل�شرتكة ،وا�ستفاد منهما يف ر�سم املحور الأ�سا�سي الذي �سار
عليه ،ف�إنه يتميز عنهما يف �أن الدرا�سة الأوىل ركزت على جمال واحد
جلرمية االمتناع عن م�ساعدة �شخ�ص يف خطر ،وهو املجال الطبي،
يف حني �أن هذا البحث يت�سع نطاقه املو�ضوعي لي�شمل كل املجاالت.
�أما الدرا�سة الثانية فقد �سعت �إىل بحث الأحكام العامة جلرمية
االمتناع عن تقدمي امل�ساعدة ل�شخ�ص يف خطر ،وفق ما جاء يف
الت�شريع اجلزائري ،بينما يركز البحث احلايل ،وب�صورة دقيقة ،على
العنا�صر القانونية لهذه اجلرمية ،وكيفية معاجلة الق�ضاء للم�سائل
التي تثريهاً ،
ف�ضل عن الدرا�سة املقارنة فيها ،مع الرتكيز على
�أحكام قانون اجلزاء العماين ،وقانون العقوبات الفرن�سي باعتباره
امل�صدر التاريخي لهذه اجلرمية .و�أخ ًريا يتميز هذا البحث بالوقوف
على �أحدث اجتهادات الق�ضاء الفرن�سي يف املو�ضوع.
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 .3منهج البحث
ملعاجلة الإ�شكاليتني اللتني يثريهما هذا البحث ،وللإجابة عما
تطرحانه من ت�سا�ؤالت� ،سوف نعتمد على عدد من املناهج؛ املنهج
الو�صفي ،بو�صف خمتلف �أركان جرمية االمتناع عن م�ساعدة �شخ�ص
يف خطر ،كما وردت يف ن�صو�ص القوانني ،وعر�ض خمتلف الآراء
الفقهية واالجتهادات الق�ضائية ب�ش�أنها .واملنهج التحليلي ،بتحليل
الن�صو�ص القانونية واالجتهادات الق�ضائية ،ملعرفة كيفية معاجلتها
لكل ركن من �أركان هذه اجلرمية .و�أخ ًريا املنهج املقارن ،مبقارنة
خمتلف ن�صو�ص القوانني حمل املقارنة ذات ال�صلة ،وبيان �أوجه
االتفاق و�أوجه االختالف بينها ،للوقوف على مدى معاجلة القانون
العماين ،للإ�شكاليتني اللتني يطرحهما البحث ،وبيان حمل النق�ص
فيها ،والتو�صل �إىل �أف�ضل احللول لها وللم�شكالت القانونية التي
تثريها جرمية االمتناع عن م�ساعدة �شخ�ص يف خطر ،لعل امل�شرع
ي�سده بتعديل الحق.
خطة البحث

تتناول الدرا�سة �أركان جرمية االمتناع عن م�ساعدة �شخ�ص يف
خطر بتق�سيمها �إىل مبحثني ،نبني يف الأول الركن املادي جلرمية
االمتناع عن م�ساعدة �شخ�ص يف خطر ،ويف املبحث الثاين الركن
املعنوي لها ،ثم ننهي البحث بخامتة ،نبني فيها النتائج التي خل�ص
�إليها ،والتو�صيات التي نتمنى �أن تلقَ ً
قبول لدى امل�شرع العماين
واجلهات املخت�صة.

 .4المبحث األول :الركن المادي لجريمة
االمتناع عن مساعدة شخص في خطر

تن�ص املادة  6-223من قانون العقوبات الفرن�سي احلايل على
�أنه« :ب ـ يعاقب بالعقوبة نف�سها ـ �أي بال�سجن ملدة خم�س �سنوات،
وبغرامة قدرها � 75ألف يورو ـ كل من امتنع عمدً ا عن تقدمي م�ساعدة
�إىل �شخ�ص يف حالة خطر ،وكان يف �إمكانه تقدميها �إليه� ،إما
مب�ساعدة مبا�شرة �أو بطلب النجدة له ،دون �أن تكون ثمة خطورة عليه
�أو على الغري».
وجاء يف الفقرة  2من املادة  182من قانون العقوبات اجلزائري
�أنه« :ويعاقب بالعقوبات نف�سها  -احلب�س من ثالثة �أ�شهر �إىل خم�س
�سنوات ،وبغرامة من � 20,001إىل  100,000دينار� ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني  -كل من امتنع عمدً ا عن تقدمي م�ساعدة �إىل �شخ�ص يف
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حالة خطر كان ب�إمكانه تقدميها �إليه بعمل مبا�شر منه �أو بطلب
الإغاثة له ،وذلك دون �أن تكون هناك خطورة عليه �أو على الغري».
وجاء يف املادة  226من قانون اجلزاء العماين �أنه« :يعاقب
بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر ،وال تزيد على �سنة ،وبغرامة ال تقل عن
مائة ريال عماين ،وال تزيد على �ألف ريال عماين� ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني ،كل من امتنع عمدً ا عن تقدمي امل�ساعدة �إىل �شخ�ص يهدده
خطر يف نف�سه �أو ماله �أو عر�ضه ،وكان املمتنع عن تقدمي امل�ساعدة
قاد ًرا عليها ،وال يخ�شى خط ًرا على نف�سه من تقدميها».
من الن�صو�ص ال�سابقة يظهر �أن الركن املادي يف جرمية االمتناع
عن م�ساعدة �شخ�ص يف خطر يقوم على ال�سلوك املجرد ،املتمثل
يف الإحجام عن تقدمي امل�ساعدة ل�شخ�ص يف خطر .وهذا الركن
يتكون من ثالثة عنا�صر وهي؛ وجود �شخ�ص يف خطر (مطلب �أول)،
واالمتناع عن امل�ساعدة مع اال�ستطاعة (مطلب ثانٍ ) ،وعدم وجود
اخلطورة (مطلب ثالث).
 .1 .4المطلب األول :وجود شخص في خطر

�إن توافر الركن املادي جلرمية االمتناع عن م�ساعدة �شخ�ص يف
خطر ي�ستلزم �أن يكون ثمة �شخ�ص يف ظروف معينة حددها القانون،
واملتمثلة يف تواجد هذا ال�شخ�ص يف حالة يكون فيها مهددًا بخطر،
الأمر الذي ي�ستوجب تقدمي امل�ساعدة له .ولكن قبل بيان املق�صود
باخلطر الذي يهدد ال�شخ�ص و�شروط هذا اخلطر ،ال بد من حتديد
املق�صود بال�شخ�ص الواجب تقدمي امل�ساعدة له .وهو ما نبينه يف
الفقرتني الآتيتني:
 .1 .1 .4المقصود بالشخص المحتاج للمساعدة

يتجه بع�ض الباحثني (ختري� ،2014-2013 ،ص162 .؛
بودايل� ،2006 ،ص ،)85 .وبع�ض الأحكام الق�ضائية يف فرن�سا
()Levasseur, 1967-1968; Pau 11 avril 1956, D. 1957 p.153
�إىل التو�سع يف مدلول ال�شخ�ص املهدد باخلطر ،فال يق�صره على
الإن�سان احلي ال�سليم ،واملتمتع ب�صحة جيدة� ،أ ًيا كان عمره �أو جن�سه،
بل ميده لي�شمل كل �إن�سان قابل للحياة ،كال�شخ�ص يف حالة االحت�ضار
�أو يف الغيبوبة ،والطفل حديث الوالدة ،ولو كانت حياته غري م�ستقرة
وغري م�ضمونة اال�ستمرار(ختري� ،2014-2013 ،ص ،)162 .بل �إن
البع�ض يذهب �إىل �أبعد من ذلك ويقرر �أن اجلنني ،وهو يف رحم �أمه،
جدير باال�ستفادة من امل�ساعدة ،م�ست�شهدً ا مبا ذهب �إليه الق�ضاء يف
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�شخ�صا يف مفهوم
فرن�سا بجواز اعتبار الطفل ،الذي �سيولد قري ًبا،
ً
القانون؛ �إذ �أدان بجرم عدم امل�ساعدة طبي ًبا ت�أخر يف التدخل ،مع
�أن القابلة قامت ب�إعالمه ب�ضرورة �إجراء عملية جراحية قي�صرية
(بودايل� ،2006 ،ص� .)85 .أما ال�شخ�ص املتوفى فلي�س معن ًيا
باحلماية ،وال يحق له اال�ستفادة من امل�ساعدة ،فهي غري جمدية؛
لأن الغاية منها احلفاظ على احلياة الب�شرية وحمايتها� ،أو �صيانة
العر�ض �أو املال ،وهذه الغاية منتفية يف حالة املتوفى ،وتطبي ًقا لذلك
حكمت حمكمة  Pauالفرن�سية بتاريخ � 11إبريل  1956بتربئة طبيب
امتنع عن عالج طفل حديث العهد بالوالدة العتقاده ،نتيجة خط�أ يف
الت�شخي�ص� ،أنه ميت (.)Levasseur, 1967-1968
 .2 .1 .4الخطر الذي يهدد الشخص ويستدعي التدخل
لمساعدته

من املعلوم �أن امل�شرع اجلزائي يتورع ،يف كثري من احلاالت،
والعتبارات عديدة ،عن مهمة ذكر تعاريف للم�صطلحات التي
يذكرها ،ومن هنا جند �أن امل�شرع العماين مل ُي�شر ،يف املادة  226من
قانون اجلزاء� ،سوى �إىل كون اخلطر الذي ي�ستدعي التدخل لتقدمي
امل�ساعدة يهدد ال�شخ�ص يف نف�سه �أو ماله �أو عر�ضه� ،أما بالن�سبة �إىل
تعريف هذا اخلطر ،وطبيعته ،وخ�صائ�صه ،و�شروطه ،فلم يتطرق
مفتوحا �أمام الفقه ليديل بدلوه ،وللق�ضاء
لها ،تار ًكا ،بذلك ،الباب
ً
ليعمل فيها �سلطته التقديرية الوا�سعة ،يف �ضوء كل واقعة تعر�ض
�أمامه والظروف التي رافقتها.
� ً
أول :تعريف اخلطر
يق�صد باخلطر يف اللغة الإ�شراف على الهالك ،واخلطر
حدث حمتمل من املمكن �أن ي�سبب �ضر ًرا �أو خ�سارة (هيئة حترير
موقع املعاين الإلكرتوين ،معجم املعاين اجلامع ،باب خطر) .ويف
اال�صطالح القانوين ،جند �أن الفقهاء قدموا عدة تعريفات للخطر،
تدور معظمها حول �إمكانية �أو احتمال الت�أثري ال�ضار بامل�صلحة
املحمية ،منها تعريف اخلطر ب�أنه حالة واقعية تتمثل يف جمموعة
من الآثار املادية ين� أش� بها احتمال حدوث اعتداء ينال احلق �أو
امل�صلحة القانونية ،وتقدير اخلطر رهن بنتيجة معينة مل حتدث
بعد ،وحدوثها لي�س مت�أكدً ا ،و�إمنا هو حمتمل فح�سب (ح�سني،
� ،1993ص48 .؛ �سرور� ،1991 ،ص330 .؛ بن ع�شي،2016-2015 ،
�ص� .)253 .أما الق�ضاء الفرن�سي فقد ع َّرف اخلطر ب�أنه« :خطر
و�شيك الوقوع ن�ش�أ بفعل �إرادي �أو ب�سبب ظاهرة طبيعية ي�ستلزم

�أحمد حممد العمر

ً
تدخل �سري ًعاCassation fr. crim. 13 janvier. 1955; Bull.( .

crim. n° 37; JCP 1955. II. 8560; crim. 31 mai 1949,

.)Bull. crim. n° 202. D. 1949. Jur. 347
إي�ضاحا حول
وهذا التعريف الأخري غري م�سلم به؛ لأنه مل يقدم � ً
ماهية اخلطر وكنهه ومادته ،ومل ي� ِأت بجديد ،فال ي�صح تعريف
ال�شيء بنف�سه ،فيقال يف تعريف اخلطر ب�أنه «خطر و�شيك الوقوع».
ونرى تعريف اخلطر ب�أنه موقف �أو حدث حال من املحتمل �أن يلحق
ال�ضرر �أو ينال باالعتداء احلق �أو امل�صلحة املحمية جزائ ًيا.
ثان ًيا � -شروط اخلطر وخ�صائ�صه
بالنظر �إىل املفهوم ال�سابق للخطر ،وبالعودة �إىل بع�ض الت�شريعات
ً
و�شروطا
واالجتهادات الق�ضائية املقارنة ،جندها تطلبت خ�صائ�ص
يف اخلطر كي ي�ستلزم امل�ساعدة ،وهي:
ـ �أن يكون اخلطر حقيق ًيا :حتى تقوم جرمية االمتناع عن تقدمي
امل�ساعدة ل�شخ�ص يف خطر يجب �أن يكون اخلطر حقيق ًيا ،يهدد
�شخ�صا ،وي�ستدعي التدخل وتقدمي امل�ساعدة له .ف�إذا حتقق هذا
ً
ال�شرط ي�ستوي بعد ذلك �أن يكون اخلطر الذي يهدد امل�ستغيث
قد ن�ش�أ نتيجة حادثة �إرادية م�شروعة (ختري،2014-2013 ،
�ص ،)148 .كمن يحاول ال�سباحة يف نهر �أو م�سبح ،لكنه ال يجيد
ال�سباحة ،ويو�شك على الغرق� ،أو حادثة �إرادية غري م�شروعة،
كمن يت�سور جدار منزل ل�سرقته ،لكنه ي�سقط ويغمى عليه �أو
ي�صاب بجرح �أو ك�سر بليغ� ،أم �أن يكون اخلطر قد ن�ش�أ نتيجة
ارتكاب جرمية على ال�شخ�ص امل�ستغيث ،كاملجني عليه يف حماولة
قتل �أو �إيذاء ج�سيم� ،أم �أن يكون اخلطر قد ن�ش�أ نتيجة ظاهرة
طبيعية ال دخل لإرادة الإن�سان يف وقوعها ،كزلزال �أو حريق �أو
في�ضان ،وغريها.
ـ �أن يكون اخلطر ً
حال وحمق ًقا :ما ميكن ا�ستظهاره من ال�سوابق
الق�ضائية �أنها تتطلب يف اخلطر �أن يكون و�شي ًكا وم�ستم ًرا،
وي�ستلزم ً
تدخل فور ًياCassation fr. crim. 13 janv. 1955;( ،
Bull. crim. n° 37; JCP 1955. II. 8560; crim. 31 mai

 . )1949; Bull. crim. n° 202. D. 1949. Jur. 347فال�شخ�ص
املحتاج للم�ساعدة يجب �أن يكون يف ظروف حا ّلة تعر�ضه خلطر
ً
حمتمل ،و�أن يكون اخلطر يف طور احلدوث
ثابت وحقيقي ،ولي�س
�أو على و�شك احلدوث ( ،)Tamburini, 2018ما ي�ستلزم ً
تدخل
فور ًيا يف الوقت املنا�سب ملواجهته ،ومنع وقوعه �إذا كان و�شيك
الوقوع وفق املجرى العادي للأمور� ،أو ملنع ا�ستمراره �إذا كان قد
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وقع بالفعل ،ولكنه مل ينته بعد .وبناء عليه يجب �أن يكون اخلطر
قائ ًما� ،أما �إذا كان اخلطر قد حتقق ً
فعل وانتهى ،فال نكون �أمام
خطر حال ،فال يلزم �أحد بتقدمي امل�ساعدة ،لعدم جدواها ،كما
لو �أن اخلطر قد انتهى بوفاة ال�ضحية ،ثم علم �شخ�ص بهذا
اخلطر الذي كان يتهدد ال�ضحية ،فال يجب على هذا ال�شخ�ص
تقدمي امل�ساعدة ،وال م�س�ؤولية عليه �إذا امتنع عن تقدميها؛ لأن
امل�ساعدة واجبة عند حاجة ال�ضحية املهدد باخلطر لتقدمي
امل�ساعدة ،ولو يف اللحظات الأخرية لهذا اخلطر (عبد الغفور،
� ،2012ص� ،)225 .أما وقد حتقق اخلطر ً
فعل وانتهى فال مغزى
لتقدمي امل�ساعدة.
ـ �أن يكون اخلطر غري مربر :يق�صد بهذا ال�شرط �أن يكون اخلطر،
الذي ي�ستلزم قيام املمتنع بتقدمي امل�ساعدة لتفاديه ،خط ًرا ال
ُيلزَ م املهدد به بتحمله� .أما �إذا كان ال�شخ�ص املهدد باخلطر
ملزما قانو ًنا بتحمله واالن�صياع له ،فال يجب على �أي �أحد
ً
�إغاثته وم�ساعدته ،بل على العك�س قد ت�شكل امل�ساعدة املقدمة
له يف هذه احلالة جرمية يعاقب عليها .وبناء عليه �إذا كان �أحد
عنا�صر ال�شرطة يقوم بواجبه يف القب�ض على �شخ�ص ،بناء على
مذكرة قب�ض �أو توقيف بحقه ،فال يجوز للغري تقدمي امل�ساعدة
لهذا ال�شخ�ص ،بحجة �أن حريته مهددة بخطر ،فيقاوم عن�صر
ال�شرطة بالقوة� ،أو يقوم بالتعدي عليه ،ملنعه من �أداء واجبه
والقب�ض على ال�شخ�ص ً
تنفيذا ملذكرة القب�ض �أو التوقيف ،و�إذا
تدخل �أحد ما وقام ب�أي فعل من ذلك ،عوقب بالعقوبة املقررة
لفعله .وكذلك احلال بالن�سبة للمجرم املحكوم عليه بالإعدام،
�إذا حاول �أحدهم �إنقاذه من تنفيذ احلكم به ،بحجة �أنه كان
جرما من
مهددًا بخطر على حياته ،وفعله ،يف هذه احلالة ،ي�شكل ً
جرائم امل�ساعدة على هروب املحكوم عليهم التي تعاقب عليها
القوانني اجلزائية ،منها على �سبيل املثال ،املادة  245من قانون
اجلزاء العماين ،واملادة  415من قانون العقوبات ال�سوري.
ـ �أن يكون اخلطر واق ًعا على م�صلحة �ضرورية :تطلب القانونان
الفرن�سي واجلزائري لتجرمي االمتناع عن م�ساعدة �شخ�ص يف
حالة خطر �أن يكون اخلطر واق ًعا على م�صلحة �ضرورية تتمثل
يف تهديد �شخ�ص يف نف�سه ،بخالف امل�شرع العماين الذي و�سع
نطاق جترمي االمتناع عن امل�ساعدة لي�شمل اخلطر الذي يهدد
املحتاج �إليها يف ماله �أو يف عر�ضه ،وهو ما �ص ّرح به يف املادة
 226من قانون اجلزاء .واخلطر الذي يهدد الإن�سان يف نف�سه هو
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� 444أركان جرمية االمتناع عن م�ساعدة �شخ�ص يف خطر يف قانون اجلزاء العماين :درا�سة حتليلية مقارنة

اخلطر الذي يقع على الإن�سان� ،أو ي�صيبه� ،سواء يف حياته �أم يف
�سالمة ج�سده �أم يف حريته ،كحالة ال�شخ�ص الذي �سقط يف املاء
ويو�شك على الغرق� ،أو الذي �أحاطت به النريان وتهدده بحروق
يف بدنه� ،أو الذي حب�سته الرياح داخل �إحدى الغرف و�أغلقت عليه
�أبوابها .واخلطر الذي يهدد الإن�سان يف عر�ضه هو اخلطر الذي
مي�س الإن�سان يف عفته وحيائه ،كحالة املر�أة التي تتعر�ض ملحاولة
اغت�صاب �أو هتك عر�ض� .أما اخلطر الذي يهدد ال�شخ�ص يف
ماله ،فهو كل ما ميكن �أن ي�صيب املال بتلف �أو �ضرر ،كاحلريق �أو
الفي�ضان� ،أو ال�سرقة� ،أو غريها.
وغني عن البيان �أن امل�صلحة ال�ضرورية ،التي ت�ستوجب تقدمي
امل�ساعدة لدرء ما يحيق بها من خطر ،يجب �أن تكون م�صلحة
م�شروعة يقررها امل�شرع ويحميها� ،أما امل�صلحة غري امل�شروعة فال
يلزم الأفراد بالتدخل حلمايتها ،كما لو كان �شخ�ص يتاجر مبواد
خمدرة ب�صورة غري قانونية ،وتعر�ضت هذه املواد خلطر التلف
من حريق �أو �سيول ،فال يلزم ال�شخ�ص القريب من مكانها بتقدمي
امل�ساعدة ،وال تقوم م�س�ؤوليته اجلزائية عن اجلرمية حمل الدرا�سة
عند امتناعه عن تقدمي امل�ساعدة يف �إخماد احلريق.
ـ ي�ستوي يف اخلطر �أن يكون ج�سي ًما �أو ي�س ًريا :مل تتطلب جميع القوانني
حمل املقارنة التي جرمت االمتناع عن م�ساعدة �شخ�ص يف خطر
�أن يبلغ اخلطر ج�سامة معينة ،ما ي�ستنتج منه �أن ال�شخ�ص يلزم
بتقدمي امل�ساعدة ملن يتهدده خطر مهما كانت درجته ،ال فرق
يف ذلك �أن يكون اخلطر ً
ب�سيطا �أم ج�سي ًما .فج�سامة اخلطر �أو
ات�ساع مداه لي�س ب�شرط لقيام واجب تقدمي امل�ساعدة ،ويتج�سد
ذلك ب�صورة خا�صة يف اخلطر الذي يهدد النف�س ،فحني نكون
�أمام خطر يهدد �إن�سا ًنا يف حياته �أو يف �سالمة ج�سده �أو يف
عر�ضه �أو يف حريته� ،أو ي�شاهد جرمية من جرائم االعتداء على
النف�س تو�شك �أن تقع ب�أحد الأفراد ،ف�إن كل �شخ�ص يدرك هذا
اخلطر �أو ي�شاهد هذه اجلرمية يقع عليه واجب التدخل وتقدمي
امل�ساعدة ملن يهدده هذا اخلطر ،ف�إذا امتنع عن ذلك قامت
م�س�ؤوليته اجلزائية� ،إن توافرت باقي �أركان جرمية االمتناع عن
تقدمي امل�ساعدة� .أما الفقه الفرن�سي فيبدو �أنه مييل �إىل تطلب
�شرط كون اخلطر ج�سي ًما؛ �إذ �أثري الت�سا�ؤل حول ما تعنيه عبارة
«اخلطر» الواردة يف الفقرة الثانية من املادة  63من املر�سوم
رقم  1391-45بتاريخ  25يوليو 1945التي تعاقب على االمتناع
العمدي عن تقدمي امل�ساعدة ل�شخ�ص يف خطر .فذهب الفقه
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الفرن�سي �إىل القول بالرجوع �إىل قانون العقوبات الفرن�سي ل�سنة
 ،1934الذي حدد اخلطر ب�أنه« :ما كان من �ش�أنه �أن يهدد بفقد
حياة �شخ�ص �أو التهديد ب�ضرر ج�سيم» (عبيد� ،1999 ،ص296 .؛
ختري� ،2014-2013 ،ص148 .؛ بن ع�شي� ،2016-2015 ،ص.
 .)203كما يذهب �أحد الباحثني (بن ع�شي�2016-2015 ،ص.
� )254إىل ا�شرتاط ج�سامة اخلطر ،وهذا ما ميكن ا�ستنتاجه من
�أنه يعرف اخلطر ب�أنه الواقعة اخلارجة عن ال�شخ�ص التي ميكن
�أن تعر�ضه لنتائج ج�سدية خطرية ،وهو كذلك موقف يخ�شى منه
نتائج خطرية بالن�سبة لل�شخ�ص الذي يتعر�ض له ،فهو مهدد
بفقد احلياة �أو الإ�صابة �أو تدهور خطري يف ال�صحة ،وباخت�صار
هو تهديد خطري على الكيان اجل�سدي لل�شخ�ص .كما �أن الفقه
واالجتهاد الق�ضائي الفرن�سيني م�ستقران على �أن اخلطر يجب
�أن يكون ج�سي ًما ،وهو ما يهدد بفقد احلياة �أو ال�صحة �أو ب�إ�صابة
خطرية (Bitton, 2019; Levasseur, 1967-1968 ; Cass.
.)crim. 13 janvier 1955, Bourg, 21 juin 1990
ومنيل �إىل الأخذ بالر�أي الذي ي�ستلزم بلوغ اخلطر الذي يهدد
ً
فف�ضل عن
املحتاج �إىل امل�ساعدة درجة معقولة من اجل�سامة؛
حجتهم امل�ستمدة من تعريفهم للخطر ،ن�ضيف �أنه لي�س من املنطق
وال العدل يف �شيء� ،أن نلزم الأفراد بالت�ضحية ،ونفر�ض عليهم
اجلود وبذل العون ملن يحتاج �إليه ،ونعاقبهم بعقوبة جزائية يف حال
امتناعهم عن تقدمي امل�ساعدة لكل �شخ�ص يتهدده خطر ،مهما كان
ي�س ًريا؛ لأن يف ذلك م�شقة كبرية عليهم ،ودفعهم للمخاطرة ب�أنف�سهم
�شخ�صا بعقوبة قد
و�أموالهم ،لتاليف العقاب .فهل يعقل �أن نعاقب
ً
ت�صل �إىل ال�سجن �سنة واحدة ،المتناعه عن بذل ماله ملري�ض فقري،
ال ي�ستطيع �شراء دواء له لعالج مر�ض ب�سيط ي�شتكي منه� ،أو نعاقب
�شخ�صا بال�سجن لعدم �إنقاذه ب�ضاعة� ،ضئيلة الأهمية قليلة القيمة،
ً
تتعر�ض للتلف ،ب�سبب الأمطار �أو التغريات اجلوية.
ـ �أن يكون اخلطر فجائ ًيا :يقت�ضي هذا ال�شرط �أن يكون منْ تعر�ض
للخطر قد تفاج�أ بحلول اخلطر ،ومل يتوقعه ،ومن ثم �أ�صبح
بحاجة ما�سة للم�ساعدة� .أما �إذا كان اخلطر مما يتوقع ال�شخ�ص
وقوعه وف ًقا لل�سري الطبيعي للأمور ،ملا كانت حاجته �إىل م�ساعدة
�شخ�ص �آخر لدرء هذا اخلطر ،وال يقوم الإلزام بالتدخل وتقدمي
امل�ساعدة لدفعه .وتطبي ًقا لذلك ق�ضت حمكمة باري�س يف حكم
لها بتاريخ  8يوليو ( 1952ختري � ،2014-2013ص )143 .ب�أنه
ال يدخل يف حالة اخلطر حالة امر�أة حامل على و�شك الوالدة� ،إن

�أحمد حممد العمر

هي وزوجها �أهمال اتخاذ االحتياطات الالزمة للعملية؛ ما �أدى
�إىل وفاتها؛ لأن عملية الوالدة خطر متوقع.
ـ �أن يكون اخلطر ظاه ًرا غري خفي :هذا ال�شرط يعني �أن يكون
اخلطر مما ميكن ر�ؤيته و�إدراكه ب�سهولة (ختري،2014-2013 ،
�ص ،)149 .من دون احلاجة �إىل بذل �أدنى جهد يف �سبيل ذلك.
 .2 .4المطلب الثاني :االمتناع عن المساعدة مع
االستطاعة

�إن جوهر الركن املادي جلرمية االمتناع عن تقدمي امل�ساعدة
ل�شخ�ص يف خطر يتمثل يف �سلوك جرمي يتخذ �صورة االمتناع عن
القيام بواجب تقدمي امل�ساعدة ملن يتهدده اخلطر مع ا�ستطاعة املمتنع
تقدمي هذه امل�ساعدة.
 .1 .2 .4السلوك الجرمي

يتمثل هذا ال�سلوك يف امتناع اجلاين عن تقدمي امل�ساعدة �إىل
�شخ�ص يف حالة تهدده بخطر .ويق�صد باالمتناع لغة الإحجام �أو
الإم�ساك �أو الكف عن ال�شيء (هيئة حترير موقع املعاين الإلكرتوين،
معجم املعاين اجلامع� .)2020 ،أما يف اال�صطالح القانوين فاالمتناع
هو التخلي عن �أداء عمل �إيجابي كان من واجب املمتنع القيام به
(احل�سن والعمر� ،2016 ،ص� ،)194 .أو هو القعود عن �أداء عمل
�إيجابي يحر�ص القانون على �أدائه (الد�سوقي وعا�صم� ،2012 ،ص.
 .)512فال�سلوك اجلرمي لهذه اجلرمية يتوافر عندما يجد �شخ�ص
�شخ�صا �آخر
نف�سه �أمام ظروف معينة �أو حادثة حمددة ،جتعل
ً
متفرجا جتاهها،
مهددًا بخطر يف نف�سه �أو عر�ضه �أو ماله ،ويقف
ً
وال يحرك �ساك ًنا ،وال يقوم ب�أي فعل �إيجابي ،وك�أنه غري موجود ،مع
ا�ستطاعته ،هو �شخ�ص ًيا �أو بطلب النجدة ،ومن دون �أن يخ�شى �أي
خطر على نف�سه� ،أن مينع حتول ذلك اخلطر �إىل �ضرر فعلي يلحق
باملهدد باخلطر.
واالمتناع املكون للركن املادي يف هذه اجلرمية لي�س جمرد �سلوك
�أو ظاهرة طبيعية ،و�إمنا هو ظاهرة قاعدية ،ال ميكن فهمه من دون
االلتجاء �إىل قاعدة معينة تفر�ض واج ًبا على املمتنع ،مفاده القيام
ب�سلوك �إيجابي فر�ضه القانون بن�ص حمدد ،من �ش�أن االلتزام بهذا
الواجب احليلولة دون حتول اخلطر �إىل �ضرر فعلي ،ومن ثم لوال هذا
الن�ص القانوين الذي يفر�ض هذا االلتزام ،ملا قامت م�س�ؤولية املمتنع.
وهذا ما كان قد قرره الق�ضاء الفرن�سي قد ًميا؛ �أي قبل جترمي االمتناع
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من املر�سوم رقم  1391-45ال�صادر بتاريخ  25يوليو ،1945ثم ت�أكد
هذا التجرمي يف قانون العقوبات الفرن�سي اجلديد يف املادة 6-223
منه .فقد ذهبت حمكمة النق�ض الفرن�سية يف حكمها ال�صادر بتاريخ
 17يونيو� ،1853إىل عدم م�س�ؤولية �صاحب فندق عن رف�ضه ا�ستقبال
ً
معر�ضا خلطر املوت ،معللة حكمها
نزيل ،وتركه يف الطريق العام
ب�أنه مع الت�سليم ب�أن هذا الرف�ض ي�صدم االعتبارات الإن�سانية ،ف�إن
م�س�ؤولية املمتنع ال تقوم ب�سبب انتفاء الن�ص القانوين الذي ي�ضع على
عاتقه �أي التزام �إيجابي يف هذا ال�ش�أن .ويف احلكم ال�صادر بتاريخ 20
نوفمرب ،1901يف الق�ضية امل�شهورة مبحجوزة بواتييه ،التي تتلخ�ص
وقائعها يف �أن � ًأخا ترك �أخته حمجوزة يف �إحدى غرف الدار املظلمة
وغري ال�صحية ،الأمر الذي �أدى �إىل هالكها ،ق�ضت حمكمة النق�ض
الفرن�سية بعدم معاقبة الأخ لعدم جترمي قانون العقوبات الفرن�سي
لالمتناع (.)Levasseur, 1967-1968
وحري بالذكر �أن جرمية االمتناع عن م�ساعدة �شخ�ص يف خطر
هي من اجلرائم ال�شكلية ،التي تتكون فقط من ال�سلوك اجلرمي
املتمثل باالمتناع باملفهوم ال�سابق بيانه ،بغ�ض النظر عن حتقق نتيجة
معينة �أو عدم حتققها ،ومن ثم تقوم هذه اجلرمية مبجرد امتناع
ال�شخ�ص عمدً ا عن تقدمي امل�ساعدة ،ولو مل يرتتب على هذا االمتناع
�أية نتيجة �ضارة بال�شخ�ص املحتاج للم�ساعدة .وذلك يظهر الفارق
الأ�سا�سي بني هذه اجلرمية وجرمية القتل �أو الإيذاء التي ترتكب
بطريق االمتناع ،يف �أن الأخرية ال يكفي فيها جمرد امتناع اجلاين عن
القيام بالواجب الذي يفر�ضه امل�شرع عليه ،ملنع حدوث �ضرر بالغري،
و�إمنا ت�ستلزم � ً
أي�ضا �أن يرتتب على امتناعه العمدي نتيجة �ضارة،
تتمثل يف وفاة املجني عليه �أو �إيذائه ،و�أن تتجه �إرادته �إىل حتقيقها.
 .2 .2 .4محل االمتناع

هذا املحل يكمن يف تقدمي امل�ساعدة التي يحجم اجلاين عن
واجب القيام بها .وامل�ساعدة التي ميكن تقدميها ي�ستوي فيها �أن تكون
م�ساعدة �شخ�صية تتحقق بتدخل املمتنع �شخ�ص ًيا ومبا�شرة؛ �أي تتخذ
�صورة تقدمي امل�ساعدة من قبل املمتنع بعمل مبا�شر منه لل�شخ�ص
املعر�ض للخطر� ،أم �أن تكون بطلب الإغاثة لل�شخ�ص املعر�ض للخطر،
وتتخذ �صورة اال�ستنجاد بالغري� ،سواء من اجلمهور �أم من ال�سلطات
املحلية ،كاال�ستعانة ب�أحد الأطباء ً
مثل �أو مبن يتقن ال�سباحة �أو
اال�ستعانة بال�شرطة �أو بفريق الإطفاء والإنقاذ �أو بغريهم من الهيئات
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�أو الأ�شخا�ص من ذوي املهارات.
ويتجه الق�ضاء يف فرن�سا �إىل القول ب�أن ال�شخ�ص امللزم بالتدخل
لي�س له دائ ًما االختيار بني الطريقتني يف تقدمي امل�ساعدة ،فثمة حاالت
يجب على ال�شخ�ص تقدمي امل�ساعدة بنف�سه ،وال يعفيه من امل�س�ؤولية
طلب الإغاثة من الغري ،كما هو احلال بالن�سبة لطبيب متخ�ص�ص قادر
على م�ساعدة مري�ض يف حالة خطرة ،ويدخل مر�ضه يف تخ�ص�صه،
وتتوافر لهذا الطبيب الإمكانات واال�ستعدادات الطبية الالزمة لإنقاذ
املري�ض ،فيجب عليه م�ساعدة املري�ض بنف�سه ،وال يعفى من امل�س�ؤولية
�أن يطلب النجدة من �شخ�ص �آخر (ختري� ،2014-2013 ،ص.)150 .
�إذن ال�شخ�ص امللزم بتقدمي امل�ساعدة مطالب بتقدميها على الطريقة
الأنفع والعاجلة بالنظر �إىل طبيعة اخلطر املحدق بال�ضحية .وعند
االقت�ضاء هو ملزم يف تدخله با�ستعمال الطريقتني م ًعا� ،أي التدخل
ال�شخ�صي واال�ستغاثة بالغري (Bitton, 2019; Cass. crim. 4 juin
 ،)2013ويف ق�ضية تتلخ�ص وقائعها يف �أن ً
طفل عمره � 11شه ًرا،
يعاين من ت�شجنات �سابقة وحمى �شديدةً ،
ف�ضل عن �أنه �ضعيف
البنية ويعاين من م�شكالت يف املناعة ،وال جتدي معه امل�ضادات
احليوية وال خاف�ضات احلرارة ،فقام والدا الطفل ،حوايل ال�ساعة
احلادية والع�شرين ،با�ستدعاء الطبيب ،الذي كان يف اخلدمة ،ويزور
ً
مري�ضا �آخر يعاين من ال�صرع ،لكن الطبيب ،وب�سبب �سوء الأحوال
اجلوية وت�ساقط الثلوج ،رف�ض االنتقال �إىل منزل الطفل الذي يبعد 4
كيلو مرتات ،وطلب من والديه و�ضعه يف الفرا�ش ،واالت�صال بالطبيب
املعالج يف �صباح اليوم التايل ،ما ا�ضطر الوالدين �إىل ا�ستدعاء رجال
الإطفاء ونقل الطفل �إىل امل�شفى؛ حيث مكث فيه ثالثة �أيام ،فق�ضت
حمكمة النق�ض الفرن�سية بت�أييد حكم حمكمة اال�ستئناف املت�ضمن
م�س�ؤولية الطبيب عن جرمية عدم م�ساعدة �شخ�ص يف خطر،
لرف�ضه االنتقال �إىل منزل الطفل ،وعدم ن�صيحته والديه ب�ضرورة
نقله مبا�شرة �إىل امل�ست�شفى ،نظ ًرا حلالته اخلطرة (Cassation fr.
.)crim. 20 février 1998, n° 96-81, p. 425
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن امل�ساعدة غري الفعالة �أو غري الكافية
تعترب ،من حيث الأ�صل ،م�ساعدة يف نظر القانون؛ ويلتزم ال�شخ�ص
بتقدميها ،وال ي�ستطيع دفع م�س�ؤوليته عن امتناعه عن تقدمي
امل�ساعدة بحجة �أنه �أ�ساء تقدير اخلطر الذي يهدد املحتاج �إليها
(� ،)Bitton, 2019; Cass. crim. 26 mars 1997أو �أن ظروف
احلالة �أثبتت ،الح ًقا� ،أن اخلطر كان �أقل خطورة مما كان مت�صو ًرا
( .)Bitton, 2019; Cass. crim. 26 mars 1997وقد رف�ضت
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حمكمة النق�ض الفرن�سية ،يف قرارها بتاريخ  23مار�س  ،1953دفاع
ً
فاح�شا لدرجة �أن التدخل
بع�ض املتهمني املت�ضمن �أن اخلطر كان
�سيكون بالنتيجة غري مفيد وحمكوم عليه بالف�شل؛ لأن موت املهدد
حمتوما .وقد �أ�س�ست املحكمة رف�ضها على املبادئ
باخلطر كان �أم ًرا
ً
الأخالقية ،ولي�س على املنفعة ،وقررت �أن ال�شخ�ص يجب �أن يقدم
امل�ساعدة التي يفر�ضها الواجب الإن�ساين على اجلميع ،حتى و�إن مل
تكن هذه امل�ساعدة فعالة ( .)Levasseur, 1967-1968والقانون
ال مييز بني احلاالت التي تكون فيها امل�ساعدة مفيدة وتلك التي ال
تكون كذلك؛ لأن االلتزام بتقدمي امل�ساعدة هو التزام بو�سيلة وبذل
التزاما بتحقيق نتيجة (Cassation fr. crim. 27
عناية ،ولي�س
ً
 ،)mars 2019, n° 17-86.389ففي حكمها ال�صادر بتاريخ 27
�أكتوبر � ،1965أدانت حمكمة اال�ستئناف ملدينة  Nancyطبي ًبا
ا�ستدعي لإ�سعاف جريح تعر�ض لنزيف دم غزير ،فرف�ض التنقل
بحجة �أن تدخله لن يجدي نف ًعا ،ب�سبب الت�أخر يف ا�ستدعائه ،وقد
ً
مرتبطا بنتيجة
عللت املحكمة حكمها ب�أن التزام تدخل الطبيب لي�س
امل�ساعدة الطبية املطلوبة (حاج عزام� ،2015 ،ص،)167-166 .
فيكفي لدفع امل�س�ؤولية �أن يتدخل �شخ�ص مل�ساعدة �شخ�ص �آخر مهدد
بخطر ،حتى و�إن مل ي�ؤ ِد هذا التدخل �إىل �إنقاذه؛ لأن التدخل بتقدمي
جد يف
امل�ساعدة ال يلزم عنه جناحها ،وميكن اعتباره كاف ًيا و�إن مل ُي ِ
�إنقاذ امل�ستغيث (عبد الغفور� ،2012 ،ص225 .؛ .)Aqil, 2018
 .3 .2 .4استطاعة تقديم المساعدة

ال يكفي لقيام جرمية االمتناع عن تقدمي امل�ساعدة جمرد �إحجام
ال�شخ�ص عن تقدمي امل�ساعدة ،بل ال بد �أن ترتهن م�ساعدة ال�شخ�ص
ب�شرط ا�ستطاعة القيام بها و�إمكانية تقدميها؛ �أي يجب �أن يكون يف
مقدور املمتنع �أو يف ا�ستطاعته تقدمي امل�ساعدة .فتقدمي امل�ساعدة
يف هذه احلالة �أو القيام بالواجب القانوين الذي تفر�ضه م�ساعدة
ال�شخ�ص املوجود يف حالة خطر ترتبط ب�شرط ا�ستطاعة القيام مبا
يفر�ضه هذا الواجب و�إمكانية امل�ساعدة ،فحيث ال ا�ستطاعة ال امتناع
ً
م�ستحيل،
للقيام بواجب تقدمي امل�ساعدة؛ لأنه حينئذ يكون الواجب
وال تكليف مب�ستحيل .ف�إذا كان الأب ي�شاهد ابنه يو�شك على الغرق
وال ينقذه لعدم ا�ستطاعته ال�سباحة ،فال ميكن �أن تن�سب �إليه جرمية
االمتناع عن تقدمي امل�ساعدة ل�شخ�ص يف حالة خطر لعدم ا�ستطاعته
تقدمي تلك امل�ساعدة بنف�سه وعدم ا�ستطاعة طلب هذه امل�ساعدة من
�شخ�ص �آخر بالنظر �إىل كونهما مبفردهما.

�أحمد حممد العمر

وا�ستطاعة تقدمي امل�ساعدة ال تقت�صر يف بع�ض احلاالت على
امتالك القدرات اجل�سدية فقط ،بل تت�ضمن � ً
أي�ضا توافر الو�سائل
وامل�ؤهالت الفنية ال�ضرورية التي ت�سمح له مبواجهة اخلطر ،فقد
ي�صاب �شخ�ص ب�إ�صابات خطرية يف عموده الفقري نتيجة حادث
مروري �أو �سقوط من �شاهق ،فال م�س�ؤولية على �شخ�ص عادي ال
علم له بقواعد الإ�سعاف� ،إذا امتنع عن نقله �إىل م�شفى ،ما دامت
حالة امل�صاب تقت�ضي نقله من قبل فرق �إ�سعاف م�ؤهلة لتفادي تفاقم
ال�ضرر (بن ع�شي� ،2016-2015 ،ص .)259 .وبناء عليه ي�صبح
التدخل ال�شخ�صي غري ملزم �إذا كان من �ش�أنه �أن يجلب خماطر
للمحتاج �إىل امل�ساعدة .وتطبي ًقا لذلك اعتربت حمكمة ا�ستئناف ليون
الفرن�سية ،يف حكمها ال�صادر بتاريخ  13دي�سمرب � ،1973أن الطبيب
الذي ا�ستدعي لعالج �إ�صابة ع�ضلة القلب ميكنه االكتفاء بتوفري �سيارة
�إ�سعاف ،بدل �أن يتدخل مبا�شرة؛ �إذ �إن املحكمة قد ك�شفت �أنه ،بناء
على ر�أي اخلربة الطبية ،يكون من امل�ستح�سنً ،
عو�ضا عن النداء على
الطبيب ،القيام بنقل املري�ض �إىل م�صحة ا�ست�شفائية ملر�ضى القلب،
و�إن نقل املري�ض يف هذه احلالة ،يجب �أن يتم على وجه ال�سرعة ،وعلى
منت �سيارة جمهزة ب�أجهزة الإنعا�ش (حاج عزام� ،2013 ،ص.)170 .
ويف احلكم ال�صادر بتاريخ � 2إبريل  ،1992ق�ضت حمكمة النق�ض
الفرن�سية بعدم م�ساءلة الطبيب جزائ ًيا عن امتناعه عن االنتقال،
واكتفائه بو�صف دواء لت�أخري الوالدة ملري�ضة على و�شك الو�ضع ،وذلك
لنق�ص الو�سائل يف عيادته التي ال ميكنها تقدمي خدمات طبيب ملري�ضة
على و�شك الوالدة (بن ع�شي� ،2016-2015 ،ص.)209 .
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن طريقة امل�ساعدة وكيفيتها تختلف من حالة
�إىل �أخرى ،وهي م�س�ألة يرتك تقديرها ملحكمة املو�ضوع ،وال رقابة
عليها من املحكمة العليا؛ لأن تقدمي امل�ساعدة هي �أمر مو�ضوعي يتعلق
بالوقائع ولي�ست م�س�ألة قانونية.
 .3 .4المطلب الثالث :عدم وجود الخطورة

�إن واجب تقدمي امل�ساعدة ل�شخ�ص يف خطر م�شروط بعدم وجود
خطر على املمتنع ،وهذا ما تن�ص عليه �صراحة الت�شريعات التي جرمت
االمتناع عن القيام بهذا الواجب ،من ذلك املادة  226من قانون اجلزاء
العماين؛ �إذ جاء فيها �أنه« :وكان املمتنع قاد ًرا عليها ،وال يخ�شى خط ًرا
على نف�سه من تقدميها» .ومنها املادة  6/223من قانون العقوبات
الفرن�سي ،واملادة /182ف 2من قانون العقوبات اجلزائري؛ التي تن�ص
كل منهما على �أنه« :كل من امتنع عمدًا عن تقدمي م�ساعدة �إىل �شخ�ص
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يف حالة خطر ،وكان يف �إمكانه تقدميها �إليه� ،إما مب�ساعدة مبا�شرة
منه �أو بطلب الإغاثة له ،من دون �أن تكون ثمة خطورة عليه �أو على
الغري» ،وهو ما �أكده االجتهاد الق�ضائي � ً
أي�ضا؛ �إذ ق�ضت حمكمة النق�ض
الفرن�سية بتاريخ  20فرباير  ،2013ب�أنه يجب على املحكمة �أن تتحقق من
عدم وجود خطر على املمتنع �أو على غريه من تقدمي امل�ساعدة (Bitton,
 .)2019ف�إذا كان القانون يتطلب ،حماية للحياة االجتماعية ،ابتعاد
�أفراد املجتمع عن الأنانية ،ويوجب �ضرورة التكافل والت�ضامن الإن�ساين
بينهم ،ويفر�ض عليهم يف حالة تعر�ض �أحدهم خلطر واجب م�ساعدته
و�إنقاذه ،ف�إنه ال يتطلب القيام بعمل بطويل مهما كانت نتائجه على القائم
به ،فتقدمي امل�ساعدة يف هذه احلالة �أو القيام بالواجب القانوين ال يكون
ملز ًما �إال �إذا كان الوفاء به ال ي�شكل خط ًرا على القائم به �أو على غريه.
وتطبي ًقا لذلك ال تقوم جرمية االمتناع عن م�ساعدة �شخ�ص يف خطر
يف احلالة التي ميتنع فيها ال�شخ�ص عن �إنقاذ �شخ�ص �آخر ي�شرع جناة
يف قتله �أو �سرقته� ،إذا كان املمتنع يخ�شى على نف�سه منهم ،لكرثتهم �أو
لقوة �أبدانهم �أو حلملهم �أ�سلحة نارية ،وال ي�س�أل �شخ�ص عن امتناعه عن
م�سد�سا ويهدد من
�إنقاذ �آخر يريد االنتحار� ،إذا كان هذا الأخري يحمل
ً
يريد منعه .وكذلك احلال ال يفر�ض على الطبيب �أن يقوم بفح�ص مري�ض
ومعد� ،إذا مل تكن لديه الو�سائل الكافية التي من
م�صاب مبر�ض خطري ٍ
�ش�أنها وقاية نف�سه من انتقال هذا املر�ض �إليه عن طريق العدوى ،ف�إذا
امتنع انتفت م�س�ؤوليته ،ولو كان املري�ض يف حالة خطرية جدًا .وت�أكيدًا
ملا �سبق ق�ضت حمكمة النق�ض الفرن�سية بت�أييد حكم حمكمة اال�ستئناف
بباري�س ،املت�ضمن عدم قيام جرمية االمتناع عن م�ساعدة �شخ�ص يف
خطر بحق �ضباط ال�شرطة ،الذين مل يرموا ب�أنف�سهم يف نهر لإنقاذ
�شخ�ص كان على و�شك الغرق؛ وذلك لوجود خطر عليهم من القفز يف
املاء؛ وبخا�صة �أن قيادتهم �أمرتهم بعدم املخاطرة وعدم القفز يف املاء؛
نظ ًرا �إىل طبيعة املنطقة اخلطرة و�شدة تيار ماء النهر ،ومالب�سهم غري
املنا�سبة للغو�ص ،وللظروف اجلوية التي كانت �سائدة يف وقت احلادثة
من انخفا�ض لدرجات احلرارة والظالم الذي ي�سود املكانCassa�(  (،
)tion fr. crim. 19 décembre 2006, n° 06-82.050
و�إذا كان تقدير وجود اخلطر على املحتاج للم�ساعدة م�س�ألة
يقدرها املمتنع ،ف�إن ملحكمة املو�ضوع �سلطة يف رقابة مالءمة مدى
وجود اخلطر عليه ،متار�سها باعتبارها م�س�ألة واقعية مو�ضوعية
يرتك �أمر حتديدها لتقديرها .وتطبي ًقا لذلك ق�ضي يف فرن�سا ب�إدانة
متذرعا ب�أن مر�ضه غري خطري،
طبيب رف�ض تقدمي امل�ساعدة ملري�ض،
ً
من دون �أن يكون هناك خطر على الطبيب من �إنقاذه (ختري-2013 ،
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� ،2014ص.)167 .
وال�س�ؤال الذي يثار هنا هو هل كل خطر ي�صيب املمتنع عن
تقدمي امل�ساعدة �أو الغري يعفيه من امل�س�ؤولية عن االمتناع عن تقدمي
امل�ساعدة� ،أم ال بد �أن يبلغ ج�سامة معينة؟
ويف الواقع �أنه يف كثري من الفر�ضيات ،ثمة خطر على املمتنع،
كات�ساخ مالب�سه� ،أو ت�أخره عن موعد معني� ،أو تعر�ضه التخاذ
�إجراءات قانونية مربرة �أو غري مربرة ،ولكن اخلطر الذي يق�صده
القانون هو ،بال �شك ،اخلطر اجل�سيم ،الذي ي�ستتبع �أخطا ًرا
كبرية مبا فيه الكفاية .وهذا ما �أكدته حمكمة النق�ض الفرن�سية؛
�إذ حددت مقدار اخلطر الذي يعفي من امل�س�ؤولية ،ويربر امتناع
املتهم عن تقدمي امل�ساعدة ،ب�أنه اخلطر الذي يرتتب عليه �ضرر
فاح�ش ،وال يتنا�سب �ألبتة مع ال�ضرر الذي ي�صيب ال�شخ�ص املحتاج
�إىل امل�ساعدة ،ففي حكم �صدر يف فرن�سا بتاريخ  23مار�س ،1953
متت حماكمة �سائق �سيارة بتهمة الإ�صابة املتهورة ،وعدم تقدمي
امل�ساعدة ،وال�ضرب والهرب ،فق�ضت املحكمة بتربئته من تهمة
الإ�صابة املتهورة؛ ،لأن احلادث كان ُيعزى بالكامل �إىل خط�أ ال�ضحية،
لكنها �أدانته بتهمة االمتناع عن امل�ساعدة وعن ال�ضرب والهرب ،و�أن
تعذره بخطر املالحقة الق�ضائية غري املربرة ،مبا �أنه لي�س م�س� ًؤول
عنه يف العادة ،ال يعفيه من تقدمي امل�ساعدة التي كان قاد ًرا عليها.
ويف جميع الأحوال ف�إن تقدير التنا�سب بني حجم امل�ساعدة وبني حجم
اخلطر يخ�ضع ل�سلطة حمكمة املو�ضوع ،تقرره تب ًعا لظروف كل حالة
على حدة ،واملرجع يف ذلك معيار الرجل العادي �شرط �أن يو�ضع يف
الظروف نف�سها التي �أحاطت باملتهم نف�سه (Levasseur, 1967-
� ،)1968سواء منها ما تعلق بالظروف التي �أحاطت باملمتنع ،وما
يتمتع به من قدرات مادية ومهنية� ،أم ما تعلق باملحتاج �إىل امل�ساعدة
وطبيعة اخلطر الذي يتهدده ،كظروف الزمان واملكان واجلن�س
وال�سن والثقافة وغريها (عبد الغفور� ،2012 ،ص.)226 .

 .5المبحث الثاني :الركن المعنوي
تعد جرمية االمتناع عن م�ساعدة �شخ�ص يف خطر من اجلرائم
العمدية ،فال عقاب عليها �إال �إذا كان االمتناع عمد ًيا ،وهذا ما
�صرح به امل�شرعون اجلزائيون؛ كامل�شرع العماين الذي ن�ص يف املادة
 226من قانون اجلزاء على �أنه ...« :كل من امتنع عمدً ا عن تقدمي
امل�ساعدة �إىل �شخ�ص يتهدده خطر ،»...وامل�شرع الفرن�سي الذي ن�ص
يف املادة 6 -223من قانون العقوبات ،وامل�شرع اجلزائري الذي ن�ص
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يف املادة /182ف 2على �أنه ...« :كل من امتنع عمدً ا عن تقدمي
م�ساعدة �إىل �شخ�ص يف حالة خطر ،»...كما �أن االجتهاد الق�ضائي
امل�ستقر ،وفق ما ورد يف حكم حمكمة النق�ض الفرن�سية بتاريخ 25
يونيو � ،1964أكد �أن الركن املعنوي لهذه اجلرمية يتوافر عندما
يكون املمتنع قاد ًرا على تقدمي امل�ساعدة ،ومدر ًكا للخطر الو�شيك
الذي يتهدد املحتاج �إليه؛ ما يجعل تدخله �ضرور ًيا ،ومع ذلك يرف�ض
باختياره عدم التدخل ( .)Bitton, 2019ويتحقق االمتناع العمدي
باجتاه نية ال�شخ�ص املمتنع �إىل عدم تقدمي امل�ساعدة �أو الإحجام عن
النجدة ،مع علمه باخلطر الذي يحدق بال�شخ�ص املهدد باخلطر.
ويف الغالب ت�ستظهر هذه النية ،يف كل واقعة على حدة ،من الظروف
واملالب�سات التي رافقت االمتناع ،ومن �سلوك ال�شخ�ص املمتنع،
واملعيار يف تقدير ذلك مرجعه �سلوك الرجل العادي يف نف�س ظروف
احلالة التي وجد فيها املمتنع ،ووقت طلب امل�ساعدة ،كما هو احلال
بالن�سبة ملدير امل�ست�شفى الذي ظل يرف�ض ،وملرتني متتاليتني ،قبول
�شخ�ص �إىل عيادته ،مع علمه ب�أنه يجب �أن يجرى للمري�ض عملية
جراحية عاجلة (ختري� ،2014-2013 ،ص.)151 .
ووجود العمد �أو الق�صد اجلرمي ي�ستلزم توافر عن�صريه ،وهما
العلم (مطلب �أول) ،والإرادة (مطلب ثانٍ ).
 .1 .5المطلب األول :العلم

يعد العلم بالواقعة املكونة للركن املادي للجرمية عن�ص ًرا جوهر ًيا
يف جرمية االمتناع عن تقدمي امل�ساعدة ل�شخ�ص يف حالة خطر،
وهذا العلم يجب �أن يكون �ساب ًقا على الإرادة املتجهة �إىل حتقيق تلك
الواقعة .وحتى يتوافر هذا العلم يجب �أن ي�ستويف علم اجلاين بع�ض
الوقائع ،وهي:
 .1 .1 .5العلم بالواجب القانوني

يجب �أن يعلم املمتنع �أنه ملزم بالقيام بتقدمي امل�ساعدة لل�شخ�ص
املهدد باخلطر .والعلم بهذا الأمر ،و�أنه واجب �ألقاه القانون على
عاتقه ،هو علم مفرت�ض؛ لأنه يتعلق بواجب نا�شئ عن قاعدة جزائية،
وامل�شرع اجلزائي ال يعتد باجلهل ب�أحكام وقواعد قانون اجلزاء
والقوانني املكملة له ،في�ستوي يف ذلك العلم وعدم العلم ،ومن ثم
ال ميكن ملن امتنع عن تقدمي امل�ساعدة ل�شخ�ص يتهدده اخلطر �أن
يحتج ،لنفي م�س�ؤوليته اجلزائية ،ب�أنه يجهل الواجب القانوين امللقى
على عاتقه بامل�ساعدة.
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 .2 .1 .5العلم بقيام الخطر

يجب �أن يعلم اجلاين � ً
أي�ضا بالواقعة املادية التي تن�شئ قيام
واجبه بتقدمي امل�ساعدة ،وهي واقعة وجود اخلطر ،و�أن يعلم � ً
أي�ضا �أن
�شخ�صا يف نف�سه �أو عر�ضه �أو
هذا اخلطر ما يزال قائ ًما ،و�أنه يهدد
ً
ماله ،وهذا الأمر ي�ستلزم � ً
أي�ضا كون اجلاين عاملًا ب�أن تدخله �ضروري،
ومع ذلك ميتنع عن تقدمي امل�ساعدة .وبناء عليه تنتفي م�س�ؤولية
املمتنع عن تقدمي امل�ساعدة ،النتفاء الق�صد اجلرمي لديه� ،إذا اعتقد
خط�أ ب�أن اخلطر قد انتهى� ،أو �أن ال�ضرر قد حتقق ً
فعل بوفاة املهدد
به �أو ال�ضحية .فال ي�س�أل عن جرمية االمتناع عن امل�ساعدة املنقذ يف
�شاطئ البحر الذي ميتنع عن �إنقاذ �أحد الأ�شخا�ص غرق يف املاء؛
العتقاده ً
خطا �أنه قد مات ،يف حني كان مغم ًيا عليه فقط ،وكذلك
ال ي�س�أل جزائ ًيا الطبيب الذي ال يحاول �إ�سعاف املري�ض معتقدً ا بناء
على خطئه يف الت�شخي�ص �أن املري�ض قد تويف .ففي تاريخ � 11إبريل
 1956حكمت حمكمة  Pauالفرن�سية بعدم م�س�ؤولية �إحدى القابالت،
التي اتهمت بعدم تقدمي امل�ساعدة لطفل حديث الوالدة ،لكن القابلة
�أكدت ،وخلط�أ يف ال�شتخي�ص من جانبها� ،أنها كانت تعتقد �أن الطفل
قد ولد ميتًا ( ،)Levasseur, 1967-1968كما ق�ضي ،يف احلكم
امل�شار �إليه �ساب ًقا ،بعدم م�س�ؤولية بع�ض �ضباط ال�شرطة عن جرمية
االمتناع عن م�ساعدة �شخ�ص يف خطر؛ لأنهم مل يرموا ب�أنف�سهم يف
نهر لإنقاذ �شخ�ص على و�شك الغرق؛ وذلك العتقادهم �أنه مل يكن يف
حالة خطرة ،نظ ًرا لكونه ي�سبح ب�صورة جيدة ،ومل يطلب امل�ساعدة
()Cassation fr. crim. 19 décembre 2006, n° 06-82.050
 .2 .5المطلب الثاني :اإلرادة

ال يكفي العلم لتوافر الق�صد اجلرمي يف جرمية االمتناع عن
تقدمي امل�ساعدة ،بل ال بد كذلك �أن حتيط الإرادة بالعنا�صر املكونة
للجرمية؛ �أي �أن تكون الإرادة م�صد ًرا لالمتناع ،و�أن ت�سيطر عليه
يف جميع مراحله ،فال تقف عند عدم القيام بتقدمي امل�ساعدة ،بل
تن�صرف � ً
أي�ضا �إىل عدم توجيهها للقيام به مع القدرة على ذلك.
فاملمتنع يحجم عن تقدمي امل�ساعدة الواجبة عليه؛ لأنه �أراد ذلك
وكان يف و�سعه �أن يقوم بها.
وال �شك �أن توافر الإرادة على النحو ال�سابق ي�ستلزم �أن يكون
املمتنع مدر ًكا وحر االختيار ،ومن ثم تنتفي �إرادة االمتناع �إذا فقد
املمتنع متييزه �أو �إدراكه جلنون �أو �إغماء� ،أو فقد اختياره لإكراه �أو
�سكر �أو ما �شابه ذلك .ويذكر بع�ض الفقهاء (بن ع�شي-2015 ،
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� ،2016ص� )258 .أمثلة تطبيقية ال تقوم فيها جرمية االمتناع عن
تقدمي امل�ساعدة ل�شخ�ص يف خطر ب�سبب عدم توافر الق�صد اجلرمي؛
لعلة انتفاء عن�صر الإرادة ،منها احلاالت الآتية:
ـ �إ�صابة الأم بالإغماء� ،أو تعر�ضها لإكراه من �شخ�ص قيدها �أو
حب�سها �أو خدرها ،يف خالل الوقت الذي كان يتعني عليها فيه
�إر�ضاع طفلها ،فلم تر�ضع الطفل نتيجة لذلك فمات.
ـ �إ�صابة املنقذ يف �أحد �أماكن ال�سباحة العامة �أو على �شاطئ البحر
بالإغماء �أو تعر�ضه لإكراه من �شخ�ص قيده �أو حب�سه �أو خدره
يف الوقت الذي كان يتعني عليه فيه �أن يحول دون غرق �أحد
الأ�شخا�ص ،فلم يتمكن من القيام ب�إنقاذه نتيجة هذه الظروف.
ويكفي يف الركن املعنوي جلرمية االمتناع عن تقدمي امل�ساعدة
توافر الق�صد اجلرمي العام ،وال ي�ستلزم قيام الق�صد اجلرمي
اخلا�ص ،وا�شرتاط �سوء النية بتوافر ق�صد الإ�ضرار لدى املمتنع،
واملتمثل بتوافر نية �إحلاق الأذى بال�شخ�ص املهدد باخلطر ،و�أن
يتحقق اخلطر املنتظر .وعلى هذا الأ�سا�س يعد الركن املعنوي يف هذه
اجلرمية متواف ًرا متى كان املمتنع مريدً ا المتناعه ،مع علمه باخلطر.
فاالمتناع يعد عمد ًيا متى كان املمتنع مدر ًكا ملا يحيط بال�شخ�ص من
خطر ،ومبا �سوف يتولد عنه ،ومع ذلك ميتنع عن تقدمي امل�ساعدة
املطلوبة .فيكفي �أن يكون الدافع �إىل االمتناع جمرد �إيثار الراحة
والهدوء ،من دون تطلب �أي باعث �شرير ،كالإ�ضرار بال�شخ�ص �أو ما
�شابه ذلك.

 .6الخاتمة

تناولنا يف هذا البحث �إحدى اجلرائم امل�ستحدثة يف القوانني
اجلزائية ،وبخا�صة يف قانون اجلزاء العماين ،وهي االمتناع عن
م�ساعدة �شخ�ص يف خطر ،وجترمي هذا النوع من �أنواع ال�سلوك ي�أتي
جت�سيد ملبد�أ التكافل والتعاون ،الذي يفر�ض على �أفراد املجتمع املبادرة
�إىل �إغاثة بع�ضهم ً
بع�ضا ،ول�ضرورة �إ�شراكهم يف حتقيق الأمن والعدالة
يف املجتمع ،ويف دفع الأخطار التي قد يتعر�ضون لها ،وفر�ض العقوبة
اجلزائية ملن ميتنع عن ذلك .وقد ب َّي َّنا الأركان املكونة لهذه اجلرمية،
والتي ال تخرج عن الأ�صل العام لأية جرمية ،وهما الركن املادي والركن
املعنوي .فهذه اجلرمية من اجلرائم ال�شكلية� ،أو ما يعرف بجرائم
ال�سلوك املجرد� ،إذ يكتفي فيها امل�شرع بوقوع ال�سلوك الإجرامي املكون
لها ،واملتمثل يف االمتناع عن تقدمي امل�ساعدة ملن هو بحاجة �إليها ،و�إن مل
يرتتب على ذلك �أية نتيجة �ضارة ،و�أن تكون الإرادة هي م�صدر االمتناع.
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 .1 .6النتائج

ومن خالل ا�ستعرا�ضنا للقوانني حمل املقارنة ننتهي �إىل ﻋر�ض
�أﻫم النتائج اﻟتي تو�صلنا �إليها ،ونتبعها بالتو�صيات التي نقرتح �أن
ت�ؤخذ بعني االعتبار عند �إعادة النظر يف �أحكام هذه اجلرمية
امل�ستحدثة يف قانون اجلزاء العماين:
ـ اتفقت جميع القوانني حمل املقارنة على �أن جرمية االمتناع عن
ً
و�شروطا خا�صة ،ال بد
م�ساعدة �شخ�ص يف خطر تتطلب �أركا ًنا
من توافرها؛ ليكتمل تكييفها القانوين ،ولإنزال العقاب امل�ستحق
مبرتكبها ،وهي؛ وجود �شخ�ص يف حالة خطر ،وامتناع اجلاين
عم ًدا عن تقدمي امل�ساعدة على الرغم من عدم وجود خطورة عليه.
ـ كما اتفقت القوانني املذكورة على عدم ا�شرتاط بلوغ هذا اخلطر
الذي ي�ستدعي تقدمي امل�ساعدة ج�سامة معينة.
ـ متيز القانون العماين عن القانونني الفرن�سي واجلزائري ب�أنه و�سع من
نطاق حمل اخلطر الذي يهدد ال�شخ�ص املحتاج للم�ساعدة ،لي�شمل
اخلطر الذي يهدده يف نف�سه �أو عر�ضه �أو ماله ،يف حني ق�صره القانونان
الفرن�سي واجلزائري على اخلطر الذي يهدده يف نف�سه فقط.
ـ فيما يخ�ص �إلزامية تقدمي امل�ساعدة؛ يتفق كل من قانوين العقوبات
الفرن�سي واجلزائري على ا�شرتاط �أال ينجم عن تقدميها خطر
على القائم به �أو على غريه ،وهذه ح�سنة حت�سب لهما .بخالف
قانون اجلزاء العماين الذي اكتفى با�شرتاط �أال يكون يف تقدمي
امل�ساعدة خطر على املمتنع عن تقدميها فقط.
ـ يتفق معظم الفقهاء على �أن حتقق جرمية االمتناع عن م�ساعدة
�شخ�ص يف خطر رهن با�ستطاعة القيام بها و�إمكانية تقدميها؛
فحيث ال ا�ستطاعة ال امتناع للقيام بواجب تقدمي امل�ساعدة؛ لأنه
ً
م�ستحيل ،وال تكليف مب�ستحيل.
حينئذ يكون الواجب
 .2 .6التوصيات

ـ العمل اجلاد وامل�ستمر ،عرب خمتلف و�سائل الإعالم ،ومواقع
التوا�صل االجتماعي ،واجلمعيات الأهلية الن�شطة ،على توعية
الأفراد ب�أهمية التعاون فيما بينهم ،وتنمية روح الإغاثة ،واالبتعاد
عن ال�سلبية ،ومد يد العون ملن يحتاج �إليه ،وتب�صريهم بخطورة
االمتناع عن تقدمي امل�ساعدة ملن هو يف حالة خطر ،وحتذيرهم
من العقاب الذي ينزل بهم يف حال النكول عن �أدائها.
ـ الن�ص �صراحة يف القانون على ا�شرتاط ج�سامة اخلطر الذي
يتهدد من يحتاج امل�ساعدة ،وعدم االرتكان فقط �إىل التف�سري
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اللغوي مل�صطلح «خطر» ،وبخا�صة �أن امل�شرع العماين ال يق�صر
مفهوم اخلطر على ما يهدد النف�س فقط ،و�إمنا يو�سعه لي�شمل،
ً
ف�ضل عن ذلك ،ما يهدد ال�شخ�ص يف عر�ضه �أو يف ماله.
ـ �أو�صي امل�شرع العماين بالن�ص �صراحة على ا�شرتاط �أال ينجم عن
تقدمي امل�ساعدة خطر� ،سواء على امللتزم بتقدميها �أو على الغري،
�أ�سوة مبا ين�ص عليه امل�شرعان الفرن�سي واجلزائري.
ـ و�أخ ًريا �أو�صي امل�شرع العماين بتعديل ن�ص املادة  226من قانون
اجلزاء لي�صبح على ال�شكل الآتي« :يعاقب بال�سجن مدة ال
تقل عن �شهر ،وال تزيد على �سنة ،وبغرامة ال تقل عن مائة
ريال عماين ،وال تزيد على �ألف ريال عماين� ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني كل من امتنع عمدً ا عن تقدمي امل�ساعدة �إىل �شخ�ص
يهدده خطر ج�سيم يف نف�سه �أو ماله �أو عر�ضه ،وكان املمتنع عن
تقدمي امل�ساعدة قاد ًرا عليها ،وال يخ�شى خط ًرا على نف�سه �أو غريه
من تقدميها».
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