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جریمة قتل شخصین فأكثر في قانون العقوبات 
  العراقي

٣٥١  



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٥٢









 







 





 











 







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

  ٣٥٣



 











 

 



 

 

  المبحث األول
  تل، سماتھ وأنواعھمفھوم الق









                                                        
، ١٩٨٨، مطبعة بابل، بغـداد، ١سلیم ابراهیم حربه، القتل العمد واوصافه المختلفة، ط: انظر) ١(

  .  ٢٩ص 



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٥٤





 









 













 

                                                        
علي محمـد جعفـر، قـانون العقوبـات، جـرائم الرشـوة واالخـتالس واالخـالل بالثقـة العامـة : أنظر) ١(

 والتوزیـع، بیــروت، واالعتـداء علـى األشـخاص واألمـوال، المؤســسة الجامعیـة للدراسـات والنـشر
، وكـــذلك ســـلیم ابـــراهیم حربـــه، القتـــل العمـــد واوصـــافه المختلفـــة، المرجـــع ١٠-٩، ص ١٩٩٥

    .١٨ -١١السابق، ص 
تكییف الجرائم في القانون الجنائي الیمني : حول مفهوم أركان الجریمة وأنواعها أنظر مؤلفنا) ٢(

    .٤٢، ص ١٩٩٣والمقارن، جامعة عدن، عدن، 



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

  ٣٥٥





 









 

 

 

 

 

 

 

                                                        
مــود نجیــب حــسني، شــرح قــانون العقوبــات، القــسم الخــاص، جــرائم االعتــداء علــى مح: أنظــر) ١(

   .  ٧، ص ١٩٧٨األشخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
حسنین ابراهیم صالح عبید، جرائم االعتداء على األشخاص، دار النهضة العربیة، : أنظر) ٢(

   .٩، ص ١٩٨٣القاهرة، 
 واألمــوال، دار المطبوعــات الجامعیــة، االســكندریة، عــوض محمــد، جــرائم األشــخاص: انظــر) ٣(

    . ٥، ص ١٩٨٥
علي حسن الشرفي، دروس في جرائم االعتداء على األشخاص، بدون تحدید مكان : أنظر) ٤(

    .١١وزمان النشر، ص 



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٥٦

 















 



 

                                                        
قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على االشخاص، جامعة عدن، : أنظر مؤلفنا) ١(

     .٥٦ ص ،١٩٩٤عدن، 
تكییـف : حول أهمیة تحدید عناصر أركان لجریمة في عزل الجرائم احداها عن األخـرى أنظـر) ٢(

    . ٤١-٣٩الجرائم في القانون الجنائي الیمني والمقارن، مرجع سابق، ص 
اجتمــاعي مــزدوج، بمعنــى أن مفهــوم الشخــصیة ال -أن الشخــصیة عبــارة عــن مفهــوم بیولــوجي) ٣(

ًباعتبــاره كائنــا بیولوجیــا فحــسب، بــل وكــذلك علــى االنــسان بأعتبــاره طرفــا یطلــق علــى االنــسان  ً ً
كوزنتــسوف، . ف.أ: لمزیـد مـن التفاصـیل أنظـر/ فـي العالقـات االجتماعیـة المتنوعـة والمتعــددة

. ، وكـذلك غ١٩-٦، ص ١٩٧٧القانون الجنـائي والشخـصیة، المنـشورات القانونیـة، موسـكو، 
  .١٩٩٠ي الشخصیة؟  دار التقدم، موسكو، كورشونوفا، ماه. كیریلینكو و ل

    



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

  ٣٥٧



 







 







 







 









                                                        
   . ٤-٣عوض محمد، جرائم األشخاص واألموال، مرجع سابق، ص : أنظر) ١(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٥٨



 







 









 

 









 

                                                        
رمـــسیس بهنـــام، القـــسم  الخـــاص فـــي قـــانون العقوبـــات، دار المعـــارف بمـــصر، : ًأنظـــر مـــثال) ١(

، وكــذلك عبـــد الفتـــاح الـــصیفي، قــانون العقوبـــات، القـــسم الخـــاص، جامعـــة ١٣٧، ص ١٩٥٨
  . ٢٥االسكندریة، االسكندریة، بدون تاریخ، ص 



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

  ٣٥٩







 











 











 

                                                        
قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة علـى األشـخاص، مرجـع سـابق، : انظر مؤلفنا) ١(

   .٥٨ص 
محمـــد زكـــي أبـــو عـــامر، وعلـــي عبـــدالقادر القهـــوجي، القـــانون الجنـــائي، القـــسم : ًأنظـــر مـــثال) ٢(

   .٤٥، ٤٠-٢٩، ص ١٩٨٨الخاص، الدار الجامعیة، بیروت، 



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٦٠









 







 















 

                                                        
ضـــاري خلیـــل محمـــود، أثـــر رضـــا المجنـــي علیـــه فـــي : للتفاصـــیل حـــول هـــذا الموضـــوع انظـــر) ١(

    .١٩٨٢المسؤولیة الجزائیة، دار القادسیة للطباعة، بغداد، 
  .٣٢سلیم ابراهیم حربه، القتل العمد وأوصافه  المختلفة، مرجع سابق، ص : أنظر) ٢(

    



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

  ٣٦١











 







 















 

                                                        
لعقوبــــات، جــــرائم الرشــــوة واالخــــتالس واالخــــالل بالثقــــة علــــي محمــــد جعفــــر، قــــانون ا: انظــــر) ١(

    . وما یلیها١١٤واالعتداء على األشخاص واألموال، مرجع سابق، ص 



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٦٢



 















 



 









 




                                                        

محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جامعة القاهرة، : أنظر) ١(
    .٢٠٤، ص ١٩٨٤القاهرة، 



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

  ٣٦٣









 













 





 















)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٦٤







 



 

 

 

 















 





 



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

  ٣٦٥







 







 





 



 

 

 

 

 

 

 
                                                        

تكییــف الجــرائم فــي القــانون الجنــائي الیمنــي : بتفــصیل أكبــر حــول أهمیــة الخطــأ انظــر مؤلفنــا) ١(
    . ١٠١-٧٨والمقارن، مرجع سابق، ص 



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٦٦

 



 

 

 







 

 

 





 

 

 

                                                        
سـلیم ابـراهیم حربـه، القتـل العمـد وصـوره : حول صور القتل في التشریع العقابي العراقي أنظر) ١(

    .  وما یلیها٩٦المختلفة، مرجع سابق، ص 
الواقعة علـى األشـخاص، مرجـع سـابق، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم : أنظر مؤلفنا) ٢(

  .٦٩-٦٢ص 
    



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

  ٣٦٧

 

 

 





 



 

 

 







 



 

 

 

 

 

 



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٦٨



 

 



 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 



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

  ٣٦٩



 



 



 

 

 



 

 



 



 

 



 





 



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٧٠

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

                                                        
كوزنتسوف، القـانون الجنـائي والشخـصیة، مرجـع سـابق، ص . ف. أ: أنظر على سبیل المثال) ١(

    . وما یلیها٢٣
قــانون العقوبــات، القــسم : حــول معــاییر تــصنیف جــرائم القتــل انظــر علــى ســبیل المثــال مؤلفنــا) ٢(

    .٦٩-٦٤خاص، مرجع سابق، ص الخاص، الجرائم الواقعة على األش



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

  ٣٧١

  المبحث الثاني
  ریمة قتل شخصین فأكثرتكییف ج

 





 



















 




                                                        

. ع.مــالكوف، وأ.ب: .للتفاصــیل حــول مفهــوم تعــدد الجــرائم ، ســماته وأشــكاله أنظــر ترجمتنــا) ١(
ـــدیمقراطي، دار  تارخـــانوف، تعـــدد الجـــرائم والمـــسؤولیة الجنائیـــة فـــي قـــانون العقوبـــات الیمنـــي ال

  .١٩٨٥الهمداني، عدن، 
    



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٧٢





 













 









 







 



 



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

  ٣٧٣





 









 











 









 







)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٧٤















 



















 

                                                        
 الخاص، الجرائم الواقعة علـى األشـخاص، مرجـع سـابق، قانون العقوبات، القسم: انظر مؤلفنا) ١(

    .٧١ص 



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

  ٣٧٥





 













 











 

                                                        
تكییــف الجــرائم فــي القــانون الجنــائي : حــول ضــوابط تكییــف الــشروع فــي الجریمــة أنظــر مؤلفنــا) ١(

  .١٣٩-١٣٦الیمني والمقارن، مرجع سابق، ص 
    
    .٤٩-٤٧عوض محمد، جرائم األشخاص واألموال، مرجع سابق، ص : ًأنظر مثال) ٢(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٧٦















 

















 

                                                        
علي محمـد جعفـر، قـانون العقوبـات، جـرائم الرشـوة واالخـتالس واالخـالل بالثقـة العامـة : انظر) ١(

  .١٦٥-١٦٤واالعتداء على األشخاص واألموال، مرجع سابق، ص 
    



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

  ٣٧٧











 









 









 













)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٧٨











 







 







 









 
                                                        

علـي محمـد جعفـر، فلـسفة العقوبـات فـي القـانون والـشرع االسـالمي، : انظر على سبیل المثال) ١(
   . ٩١، ص ١٩٩٧شر والتوزیع، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والن



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

  ٣٧٩



 







 





 





 







 

                                                        
علي محمـد جعفـر، قـانون العقوبـات، جـرائم الرشـوة واالخـتالس واالخـالل بالثقـة العامـة : انظر) ١(

    .١٢٦واالعتداء على األشخاص واألموال، مرجع سابق، ص 
-١٩٨٨واثبـــة داود الـــسعدي، قـــانون العقوبـــات، القـــسمالعام، جامعـــة بغـــداد، بغـــداد، : انظـــر) ٢(

  .٩٢، ص ١٩٨٩
    



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٨٠







 









 







 











 
                                                        

عوض محمد، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعیة، اسكندریة، : أنظر) ١(
    .٢٢٥، ص ١٩٨٥



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

  ٣٨١







 















 







 













)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٨٢
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القــصد الجرمــي هــو توجیــه الفاعــل ارادتــه الــى :"عقوبــات عراقــي) ١( فقــرة ٣٣/ تــنص المــادة) ١(

 أو ایــة نتیجــة جرمیــة ًارتكــاب الفعــل المكــون للجریمــة هادفــا الــى نتیجــة الجریمــة التــي وقعــت
    ".أخرى



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

  ٣٨٣







 





 











 







 

                                                        
تكییــف الجــرائم فــي القــانون : للتفاصــیل حــول مفهــوم وســمات القــصد االحتمــالي أنظــر مؤلفنــا) ١(

    .٩١-٨٧الجنائي الیمني والمقارن، مرجع سابق، ص 
علي محمد جعفر، فلسفة العقوبات في القانون والشرع االسـالمي، : ًأنظر هذا الرأي مثال لدى) ٢(

    .٩١، ص مرجع سابق



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٨٤

















 









 









 



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

  ٣٨٥





 















 

















 



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٨٦













 









 











 

                                                        
ســـلیم : ًحـــول مفهـــوم االصـــرار الـــسابق علـــى ارتكـــاب الجریمـــة أو ســـبق االصـــرار أنظـــر مـــثال) ١(

  . وما یلیها٩٩ابراهیم حربه، القتل العمد وأصافه المختلفة، مرجع سابق، ص 
    



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

  ٣٨٧

















 





 















 



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٨٨





 



 













 









 

                                                        
عباس الحسني، شـرح قـانون العقوبـات العراقـي الجدیـد، القـسم العـام، : أنظر على سبیل المثال) ١(

، وكـــذلك محـــسن نـــاجي، االحكـــام ٣٤١-٣٣٣، ص ١٩٧٠-١٩٦٩األزهـــر، بغـــداد، مطبعـــة 
العامــة فـــي قــانون العقوبـــات، شــرح علـــى متــون النـــصوص الجزائیــة، مطبعـــة العــاني، بغـــداد، 

   .٥٢٧-٥٢٢، ص ١٩٧٤



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

  ٣٨٩







 













 



 









 









)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٩٠







 





















 

                                                        
حمیــد الـسعدي، ومحمـد رمـضان بــاره، : أنظـر) أو وحـدة الغـرض(حـول وحـدة النیـة االجرامیــة ) ١(

ــــة فــــي موضــــوع تعــــدد الجــــرائم وتنــــازع التكییــــف القــــانوني  ــــة، دراســــة مقارن فــــي المــــواد الجنائی
    . وما یلیها٧١، ص ١٩٨٩األوصاف، منشورات مجمع الفاتح للجامعات، لیبیا، 

علي حسین الخلف، وسلطان الـشاوي، المبـادئ العامـة : للتفاصیل أنظر على وجه الخصوص) ٢(
  .٤٥٤-٤٤٩ ص ،١٩٨٢في قانون العقوبات، جامعة بغداد، بغداد، 

    



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

  ٣٩١











 









 









 



 

                                                        
واثبـة الــسعدي، قــانون العقوبـات، القــسم الخــاص، جامعــة : ًحـول صــورة القتــل هـذه أنظــر مــثال) ١(

    .١٢٧-١٢٥، ص ١٩٨٩-١٩٨٨بغداد، بغداد، 



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ٣٩٢







 













 









                                                        
علي محمـد جعفـر، قـانون العقوبـات، جـرائم الرشـوة واالخـتالس واالخـالل بالثقـة العامـة : أنظر) ١(

    .١٤٨-١٤٤مرجع سابق، ص واألعتداء على األشخاص واألموال، 
علي محمـد جعفـر، قـانون العقوبـات، جـرائم الرشـوة واالخـتالس واالخـالل بالثقـة العامـة : أنظر) ٢(

  .١٤٧واألعتداء على األشخاص واألموال، المرجع السابق، 
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  :مراجع البحث
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