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 األسس النظریة لتكییف الجرائم
  

٢٦٩  



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٢٧٠

 









 

 









 

 





 

 

 

 

 

 



==================================  

  ٢٧١

  المبحث األول
  مفھوم تكییف الجرائم وسماتھ

 













 
 



qualification

qualisfacio

qualification

                                                        
رؤوف عبیــد، مبــادئ القــسم العــام مــن التــشریع العقــابي، دار الفكــر العربــي، القــاهرة، : انظــر) ١(

  .٢٣٢، ص ١٩٧٩
الكــسیف، النظریــة العامـة للقــانون، المجلــد الثـاني، المنــشورات القانونیــة، لینینغــراد، . أ.أ: انظـر) ٢(

  .٣٤٣ص ، ١٩٨٢
ــــة الدولــــة والقــــانون، مجموعــــة مــــؤلفین، جامعــــة لینینغــــراد الحكومیــــة، لینینغــــراد، : أنظــــر) ٣( نظری

  .٣٠١، ص ١٩٨٢
  .٦٤٢، ٣١٥، ص ١٩٨١الروسي، داراللغة الروسیة، موسكو، -المعجم الالتیني: أنظر) ٤(



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٢٧٢







 
 











 

 











                                                        
دن، عـــدن، تكییـــف الجـــرائم فـــي القـــانون الجنـــائي الیمنـــي والمقـــارن، جامعـــة عـــ: أنظـــر مؤلفنـــا) ١(

  .٧، ص ١٩٩٣
، كلیــة "القــانون"عبــدالحكیم محــسن عطــروش، التكییــف فــي القــانون الــدولي الخــاص، : أنظــر) ٢(

  .١٦٣-١٥٣، ص )٦-٥(الحقوق، عدن، العدد 



==================================  

  ٢٧٣





 

 



 

 







 

 



 
 



 

 


                                                        

كورینـوف، النظریـة العامـة لتكییـف الجـرائم، جامعـة موسـكو، . ن.ف: انظر على سبیل المثـال) ١(
  .٧، ص ١٩٨٤موسكو، 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٢٧٤









 

   











 

 











 

                                                        
  .١٠ تكییف الجرائم في القانون الجنائي الیمني والمقارن، مرجع سابق، ص :أنظر مؤلفنا) ١(



==================================  

  ٢٧٥

 









 

 





















 

 







)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٢٧٦











 

 











 

 







                                                        
، ص ١٩٨٥باریــسوف، نظریــة تكییــف الجــرائم، كلیــة الحقــوق، عـــدن، . إ.ف: أنظــر ترجمتنــا) ١(

١٦.  
كودریافتـسوف، النظریـة العامـة لتكییـف الجـرائم، المنـشورات القانونیـة، موسـكو، . ن.ف: أنظر) ٢(

  .٢٣٨، ص ١٩٧٢



==================================  

  ٢٧٧















 

 









 
 








                                                        

ـــیمن الدیمقراطیـــة . إ.راروغ، ف. إ.أ: أنظـــر ترجمتنـــا) ١( باریـــسوف، قـــانون العقوبـــات لجمهوریـــة ال
  . وما یلیها٨٩، ص ١٩٨٤الشعبیة، القسم العام، كلیة الحقوق، عدن، 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٢٧٨











 

 







 













 

                                                        
قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة علـى األشـخاص، جامعـة عـدن، : أنظر مؤلفنا) ١(

  .٣٠، ص ١٩٩٤عدن ، 



==================================  

  ٢٧٩

 























 

 











                                                        
  .١٢تكییف الجرائم في القانون الجنائي الیمني والمقارن، مرجع سابق، ص :  مؤلفناأنظر) ١(



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٢٨٠



 







 








 

 











 

 
                                                        

-١١، ص ١٩٨٣بورجــاك، تكییــف الجــرائم، المنــشورات الــسیاسیة، أوكرانیــا، . غ.ف:  أنظــر) ١(
١٢.  



==================================  

  ٢٨١

  المبحث الثاني
  صور تكییف الجرائم ومراحلھ الرسمیة

 







 

 









 

 







 

                                                        
باریـــسوف، التكییـــف الرســـمي للجریمـــة وفـــق تـــشریع الـــیمن الدیمقراطیـــة . إ.ف: انظــر ترجمتنـــا) ١(

  .١٧٤-١٦٣، ص )٦-٥(، كلیة الحقوق، عدن، العدد "القانون"له وأهمیته، الشعبیة، مراح



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٢٨٢

 





















 

 







 

 



                                                        
  .١٣تكییف الجرائم في القانون الجنائي الیمني والمقارن، مرجع سابق، ص : أنظر مؤلفنا) ١(



==================================  

  ٢٨٣











 
 





 
 





 

 





                                                        
ـــیمن : انظـــر ملخـــص أطروحتنـــا) ١( االتجاهـــات األساســـیة لتطـــویر التـــشریع الجنـــائي لجمهوریـــة ال

  .٧، ص ١٩٩٠ موسكو، موسكو، الدیمقراطیة الشعبیة، جامعة
قـانون العقوبـات، القـسم الخـاص، الجـرائم الواقعـة علـى األشـخاص، :   للتفاصـیل انظـر مؤلفنـا) ٢(

  .٣٣مرجع سابق، ص 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٢٨٤





 

 







 
 

















                                                        
-١٥تكییــف الجــرائم فــي القــانون الجنــائي الیمنــي والمقــارن، مرجــع ســابق، ص : أنظــر مؤلفنــا) ١(

٢٣.  
، جامعــة بغــداد، ١ أصــول المحاكمــات الجزائیــة، ج عبــداألمیر العكیلــي، وســلیم حربــة،: أنظــر) ٢(

  .١٦٤، ص ١٩٨٧



==================================  

  ٢٨٥





 

 





 





 

 

 

 

 

 





 



 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٢٨٦

 







 





















 

 







 



==================================  

  ٢٨٧

 







 

 





 



 



 







 




                                                        

  .١٤تكییف الجرائم في القانون الجنائي الیمني والمقارن، مرجع سابق، ص :  مؤلفناأنظر) ١(
  .١٩٩٠باریسوف، علم اإلجرام، كلیة الحقوق، عدن، . إ.ف: للتفاصیل أنظر ترجمتنا) ٢(



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٢٨٨





 

 







 

 





 



 





 



 







==================================  

  ٢٨٩





 











 

















 

 







)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٢٩٠



 

 



 









 



















 



==================================  

  ٢٩١



 



 



 



 

 















 

 









)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٢٩٢







 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



==================================  

  ٢٩٣

 
  المبحث الثالث

  النموذج القانوني لتكییف الجرائم
 



 

 





 








.

. 
 



                                                        
 ریــسوف، قــانون العقوبــات لجمهوریــة الــیمن الدیمقراطیــةبا. إ.راروغ، ف. إ.أ: جمتنــاانظــر تر) ١(

  .٤٠الشعبیة، القسم العام، مرجع سابق، ص 
قـــانون العقوبـــات، القـــسم الخـــاص، الجـــرائم الواقعـــة علـــى األشـــخاص، مرجـــع :  أنظـــر مؤلفنـــا) ٢(

  .٣٥سابق، ص 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٢٩٤









 

 









 

 



 

 











 



==================================  

  ٢٩٥

 





 







 
 





 

 







 

                                                        
  .٣٩ق، ص تكییف الجرائم في القانون الجنائي الیمني والمقارن، مرجع ساب: أنظر مؤلفنا) ١(
علــي حــسین الخلــف وســلطان الــشاوي، المبــادئ العامــة فــي قــانون العقوبــات، مطــابع : أنظــر) ٢(

  .١٣٧، ص ١٩٨٢الرسالة، الكویت، 
  .٣٩تكییف الجرائم في القانون الجنائي الیمني والمقارن، مرجع سابق، ص : أنظر مؤلفنا) ٣(



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٢٩٦

 







 

 











 







 

                                                        
ـــیمن الدیمقراطیـــة باریـــسوف، قـــانون الع. إ.راروغ، ف. إ.أ: انظـــر ترجمتنـــا) ١( قوبـــات لجمهوریـــة ال

  .٤٧-٤٦الشعبیة، القسم العام، مرجع سابق، ص 
كودریافتـسوف، النظریـة العامـة لتكییـف الجـرائم، المنـشورات القانونیـة، موسـكو، . ن.ف: أنظر) ٢(

  .٧٢، ص ١٩٧٢



==================================  

  ٢٩٧

 

 









 
 













 
 



 

                                                        
  .٤١تكییف الجرائم في القانون الجنائي الیمني والمقارن، مرجع سابق، ص : أنظر مؤلفنا) ١(
ـــیمن الدیمقراطیـــة . إ.راروغ، ف. إ.أ: انظـــر ترجمتنـــا) ٢( باریـــسوف، قـــانون العقوبـــات لجمهوریـــة ال

  .٤٧الشعبیة، القسم العام، مرجع سابق، ص 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٢٩٨

 

 

 











 



 

 



 















==================================  

  ٢٩٩



 















 

 















                                                        
 عقوبــــــــات عراقــــــــي علــــــــى إمكانیــــــــة مــــــــساءلة الــــــــشخص االعتبــــــــاري ٨٠/ تــــــــنص المــــــــادة) ١(

ة وشبه الرسمیة مـسؤولة األشخاص المعنویة، فیما عدا مصالح الدولة ودوائرها الرسمی:"بنصها
  ".ًجزائیا عن الجرائم التي یرتكبها ممثلوها أو مدیروها أو وكالؤها لحسابها أو باسمها



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٣٠٠



 
 



 







 
 



 

 









                                                        
واثبـــة الـــسعدي، قـــانون العقوبـــات، القـــسم : حـــول بعـــض عناصـــر أركـــان هـــذه الجریمـــة أنظـــر) ١(

  .١٢٥-١٢٤، جامعة بغداد، ص ١٩٨٩-١٩٨٨الخاص، 
 قـانون العقوبـات لجمهوریـة الـیمن الدیمقراطیـة الـشعبیة، القـسم تارخانوف،. ع.أ: أنظر ترجمتنا) ٢(

  .٢٤، ص ١٩٨٣الخاص، كلیة الحقوق، عدن، 



==================================  

  ٣٠١









 

 











 

 

 



 



 



 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٣٠٢



 
 



 
 

  المبحث الرابع
  األساس التشریعي لتكییف الجرائم

 

 







 

 







                                                        
قـــانون العقوبـــات، القـــسم الخـــاص، الجـــرائم الواقعـــة علـــى األشـــخاص، مرجـــع :  أنظـــر مؤلفنـــا) ١(

  .٣٨سابق، ص 
ألشـــخاص، مرجـــع قـــانون العقوبـــات، القـــسم الخـــاص، الجـــرائم الواقعـــة علـــى ا:  أنظـــر مؤلفنـــا) ٢(

  .٣٨سابق، ص 



==================================  

  ٣٠٣

 

 
 













 
 











                                                        
  .٤٨تكییف الجرائم في القانون الجنائي الیمني والمقارن، مرجع سابق، ص : أنظر مؤلفنا) ١(
  .المرجع السابق، نفس الصفحة: أنظر) ٢(
  .٤٩المرجع السابق، ص : أنظر) ٣(



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٣٠٤



 
 





 







 

 









                                                        
ع قـــانون العقوبـــات، القـــسم الخـــاص، الجـــرائم الواقعـــة علـــى األشـــخاص، مرجـــ:  أنظـــر مؤلفنـــا) ١(

  .٢٠سابق، ص 
محمـد زكـي أبـو عـامر، دراسـة : حول مفهـوم القاعـدة القانونیـة الجنائیـة أنظرعلـى سـبیل المثـال) ٢(

ـــم اإلجـــرام والعقـــاب، الـــدار الجامعیـــة للطباعـــة والنـــشر، بیـــروت،  -١٧٦، ص ١٩٨١فـــي عل
، دار الجامعـة ٢سلیمان عبـدالمنعم سـلیمان، أصـول علـم اإلجـرام القـانوني، ط : ، وكذلك١٧٨

  .١٥٧، ص ١٩٩٥الجدیدة للنشر، 



==================================  

  ٣٠٥







 

 



















 

 













)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٣٠٦



 
 













 
 





 







 

                                                        
قـــانون العقوبـــات، القـــسم الخـــاص، الجـــرائم الواقعـــة علـــى األشـــخاص، مرجـــع :  أنظـــر مؤلفنـــا) ١(

  .٢١-٢٠سابق، ص 
  .٤٩تكییف الجرائم في القانون الجنائي الیمني والمقارن، مرجع سابق، ص : أنظر مؤلفنا) ٢(



==================================  

  ٣٠٧





- 



 

 











 

 









 

 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٣٠٨





 



 



 

 

 


 

 











 

                                                        
  .المرجع السابق، نفس الصفحة: أنظر) ١(



==================================  

  ٣٠٩

 











 
 











 

 





                                                        
مفهــوم المـساهمة فـي الجریمــة، سـماتها، وأشـكالها وفــق التـشریع الجنـائي للبلــدان : النـاأنظـر مق) ١(

  ).مقبول للنشر (١٩٩١العربیة، جامعة الصداقة بین الشعوب،موسكو، 
القــضایا األساســیة للنــشاط اإلجرامــي غیــر التــام فــي القــانون الجنــائي لجمهوریــة : انظــر مقالنــا) ٢(

  .٦٥-٥٠، ص )١٠(، العدد ١٩٨٩، عدن ، "راسات قانونیةد"الیمن الدیمقراطیة الشعبیة، 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٣١٠









 

 





 
 

  : الخاتمة 
 

 





 





                                                        
  .٥٠تكییف الجرائم في القانون الجنائي الیمني والمقارن، مرجع سابق، ص : أنظر مؤلفنا) ١(
قـــانون العقوبـــات، القـــسم الخـــاص، الجـــرائم الواقعـــة علـــى األشـــخاص، مرجـــع :  أنظـــر مؤلفنـــا) ٢(

  .١٨سابق، ص 



==================================  

  ٣١١



 











 







 











 









)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٣١٢



 









 







 





 





 





 



==================================  

  ٣١٣









 

 
 :مراجع البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ٣١٤
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