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-اإلسىاد اجلىائي ادلادي
)*(
- 

 ويد. حممذ حسني احلمذا      خالذ عىوي خطاب ادلختار        الثاحث
 أستار الماوىن اجلىائي ادلساعذ                                                 

 لادلىص/ جامعة احلمىقكلية                                                              
 ادلستخلص
ٕ  هسَٗاا  اييت ايٓتٝد١ إضاف١ ٖٛ اؾٓا٥ٞ ايكإْٛ يف املادٟ اإلضٓاد خٖٛس  ايكااْٛ

٘  متٗٝدًا ايعكاب١ٝ بايٓصٛص املداطب ايػدص زطاب يف  اإلضآاد  عًٝٗاا  ٚفهاس٠   حملاضاتت
ٞ  املع٢ٓ بٗرا ٫ ضاتٌٝ إ  ؼُٝاٌ غادص بعٝٓا٘     اذ   غدصا١ٝ  ٫ عتا١  قاْْٛٝا١  فهاس٠  ٖا

١ٝ٥ زادت  َاا ت تاستتذ ٖارٙ ايٓتٝدا١ بطاًٛى ذياو ايػادص بساب ا١          َط٪ٚي١ٝ ْتٝد١ خٓا
تعادد  ايتعسٜااا  ايايت ضااقٗا اياكا٘ يف بٝاإ ا٫ضآاد        ٚقاد  ايطتت١ٝ املاد١ٜ أٚ ايعطا١ٜٛ   

بأْا٘ )ْطات١ ايطاًٛى    ٚاْتٗٝٓاا ا  تعسٜاا٘    املادٟ عطب ايصا١ٜٚ اييت ٜٓظس ايٝ٘ َٔ خ٬هلاا 
دا١ اإلخساَٝا١ إ  ٖارا ايطاًٛى ايصاادز عأ ٖارا        اإلخساَٞ إ  غدص َعني  تِ ْطات١ ايٓتٝ 

ايتعسٜا  إٔ يسضآاد املاادٟ تاٛزتإ أضاضاٝتإ ا٭ٚ  ٖاٞ:       ٖرا ٜتطح َٔ ٚ ايػدص(.
ٜكتطاٞ اإلضآاد املااسد  ْطات١ ايطاًٛى      ٚ  اإلضٓاد املاسد  ٚايثا١ْٝ ٖٞ: اإلضآاد املاصدٚر  

تادز  عأ غادص    اإلخساَٞ إ  غدص َعني  أٟ ايتسكل َٔ إٔ اؿسنا١ ايعطا١ٜٛ ايايت    
طااٞ فطاا٬ً عاأ ْطاات١ ايطااًٛى إ  تٝكفاإلضاآاد املااصدٚر اَااا   َعااني ناْاا  زسناا١ إزادٜاا١

ٖٚرا َا ٜعرب عٓ٘ يف فك٘ ايكإْٛ بايع٬ق١  َستهت٘  إضٓاد ايٓتٝد١ اإلخسا١َٝ إ  ايطًٛى ذات٘
ٛ ٫ٚ ٜثري ؼكل اإلضٓاد املصدٚر يف اؾسمي١ أٟ تعٛب١ إذا ناإ ضاًٛى اؾااْٞ ٖا      ايطتت١ٝ

ٚيهأ ا٭َاس ىتًا  إذا َاا أضاُٗ  عٛاَاٌ         ايعاٌَ ايٛزٝد ايرٟ أد٣ إ  ؼكٝال ايٓتٝدا١  
  إذ ضٛف تتعدد أضتابٗا ع٢ً ٚخ٘ ٜصعب َع٘ إضٓادٖا ٗاأخس٣ َع ضًٛى اؾاْٞ يف إزدات

بتسدٜد َتا٢ تتسكال    يريو عين بعض اياكٗا٤ ٚخات١ً يف أملاْٝا  بدق١ إ  ضتب بعٝٓ٘ َٓٗا
أضاضٗا ٜكّٛ اإلضٓاد املادٟ يف زاي١ تادخٌ أضاتاب أخاس٣ ناري ْػاا       ايطتت١ٝ اييت ع٢ً 

ْظسٜا١  ٚ  ْظس١ٜ ايطتب املتاغسٚ  ْظس١ٜ ايطتب امل٥٬ِ  ٚتانٛا عد٠ ْظسٜا  اُٖٗا اؾاْٞ
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تساٚزاا  َٛاقاا  ايتػااسٜعا  اؾٓا٥ٝاا١ ٚايكطااا٤ ضااٛا٤ ايعساقااٞ أٚ ٚقااد   تعااادٍ ا٭ضااتاب
 اك٘ اؾٓا٥ٞ .املكازٕ بني تًو ا٫ػاٖا  اييت ضاقٗا اي

اختًا     ا٫هاب١ٝ ٚايٓتٝد١ ايطًيب ايطًٛى بني املادٟ ا٫ضٓاد ؼكل َد٣ ٚزٍٛ
ت ٜتطأُ   فتعطاٗا اياك٘ ٚتتآٜ  َٛاق  ايتػسٜعا  اؾٓا١ٝ٥ ٚايكطا٤ ايعساقٞ ٚاملكاازٕ  

ػإٔ ايع٬ق١ ايطتت١ٝ يف خسا٥ِ ا٫َتٓاا،  ٖٚارا ٜعاين اْا٘ تاسى املػاه١ً ٫ختٗااد        بْصٛتًا 
بُٝٓا ذٖت  بعض ايػسا٥ع إ  زٌ املػه١ً بٓصاٛص    نُا يف فسْطا َٚصس يكطا٤اياك٘ ٚا

 . ا٫ملاْٞٚتسو١ َٚٓٗا قإْٛ ايعكٛبا  ا٫ٜ ايٞ  
أَا بايٓطت١ ملٛق  املػس، ايعساقٞ  فكد اخر َٓٗداًا كتًااًا  إذ ضأُ يف تادز     

َتٓا، َٔ خ٬ٍ تعسٜاا٘  قإْٛ ايعكٛبا  ْصًا عاًَا أقس فٝ٘ املطاٚا٠ بني اياعٌ ا٫هابٞ ٚا٫
يًاعٌ بأْ٘ )نٌ تصسف خسَ٘ ايكإْٛ ضٛا٤ نإ اهابًٝا أّ ضًتًٝا ناايكى ٚا٫َتٓاا، َاا ت    
ٜسد ْص خ٬ف ذيو( مما ٜعين اْ٘ اعكف ي٬َتٓا، برا  ايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ ايايت ٜعاكف بٗاا    

ايرٟ ٜطتٓد إيٝا٘ يف   يًطًٛى ا٫هابٞ  ٚاعتتازٙ ضتتًا يًٓتٝد١ ا٫خسا١َٝ  ٚفكًا يرا  املعٝاز
اعتتاز ع٬ق١ ايطتت١ٝ َتٛافس٠ بني اياعٌ ا٫هابٞ ٚايٓتٝد١ ا٫خسا١َٝ  اييت تطُٓتٗا املااد٠  

  اغك  يف خسا٥ِ ا٫َتٓا، ذا  ايٓتٝد١ ايعُد١ٜ إ تهٕٛ ٘إ٫ أْ  ( َٔ قإْٛ ايعكٛبا (29)
إذا فسض ايكاإْٛ   -.. أايص١ً َتاغس٠ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١ بكٛي٘ )تهٕٛ اؾسمي١ عُد١ٜ .

أٚ ا٫تاام ٚاختًا ع٢ً غدص ٚاَتٓع عٔ ادا٥٘ قاتدًا ازداح اؾسميا١ ايايت ْػاأ  َتاغاس٠     
 . عٔ ٖرا ا٫َتٓا،(

Abstract  

The essence of the material attribution in criminal law 

is the addition of the result that the law criminalizes in the 

account of the person who is addressed by the punitive texts 

in preparation for their accountability. The idea of attribution 

in this sense is purely a purely legal idea. One person can not 

be held liable for a criminal consequence  That the person 

with the causality of material or membership  has varied 

definitions of the jurisprudence in the statement of material 

support according to the angle through which it is seen and 

ended up defining it as (the proportion of criminal behavior 

to a particular person  and the proportion of the criminal 
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result to this behavior issued by that person). It is clear from 

this definition that the physical attribution has two primary 

forms: the single attribution; the second is the double 

attribution  and the single attribution requires the proportion 

of criminal behavior to a particular person  that is to say that 

the organic movement of a particular person was voluntary  
In addition to the proportion of conduct to the perpetrator  it 
is necessary to assign the criminal result to the same 

behavior  which is expressed in the jurisprudence of the 

causal relationship. The verification of double attribution in 

the crime does not raise any difficulty if the conduct of the 

offender is the only factor that has led to the result  What 

other factors have contributed with I am concerned by some 

scholars  especially in Germany  to determine when the 

causality is established on the basis of which the material 

support in the case of interference other than the activity of 

the offender and formulated several theories  the most 

important of which  The theory of the right reason  the 

theory of the direct cause  and the theory of equivalence of 

causes. The positions of criminal legislation and the 

judiciary  whether Iraqi or comparative  ranged from those 

of the jurisprudence. 

As for the extent to which material support has been 

achieved between negative behavior and positive outcome  
the jurisprudence differed and the positions of criminal 

legislation and the Iraqi and comparative judiciary differed. 

Some of them did not include provisions on the causal 

relationship in abstention. This means that it left the problem 

to the jurisprudence of the jurisprudence and the judiciary as 

in France and Egypt. The problem is expressed in explicit 

provisions  including the Italian Penal Code and the German 

Penal Code. 



 اإلسناد الجنائي المادي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (66), Year (21) 

033 

As for the position of the Iraqi legislator  it took a 

different approach. The Penal Code included a general 

provision in which the equality of affirmative action and 

abstention was recognized by defining it as "any act 

committed by law  whether positive or negative  such as 

letting and abstaining unless otherwise stated. Which means 

that he has admitted to abstaining from the same legal value 

recognized for positive conduct and as a cause of the 

criminal consequence  in accordance with the same criterion 

as the causal relationship between the positive act and the 

criminal consequence contained in article 29 of the Penal 

Code  Requirement for a crime If the law or agreement 

imposes a duty on a person and refrains from performing it 

with the intention of committing the crime that arose directly 

from this abstention. 

 ةـادلمذم
 َدخٌ تعسٜاٞ مبٛضٛ، ايتسج ٚأُٖٝت٘ : -أ٫ًٚ

ٜأتٝ٘ َا ت ٜٓطب إيٝ٘ ٖرا  َٔ املكسز إٔ اإلْطإ ٫ ٜهٕٛ َط٪٫ًٚ عٔ ضًٛى
ْطت١ ايطًٛى ٚايٓتٝد١ إ  غدص َعني ٖٞ ايػس  ا٭ٍٚ يًُط٪ٚي١ٝ  ايطًٛى  يرا قٌٝ إٔ

 .(1)اؾٓا١ٝ٥  بٌ إٔ املط٪ٚي١ٝ ذاتٗا ٖٞ ْتار ٖرٙ ايٓطت١
ْطت١ اؾسمي١ إ  َستهتٗا َع  بأْ٘ٚميهٔ تعسٜ  اإلضٓاد اؾٓا٥ٞ بػهٌ عاّ 

 ايتديٌٝ ع٢ً ٖرٙ ايٓطت١.
١ٝ  ٫ٚ تكّٛ هلا َٔ دْٚ٘ َٔ عٓاتس املط٪ٚي١ٝ اؾٓا٥ ُٜعد اإلضٓاد اؾٓا٥ٞٚ

 .(2)قا١ُ٥

                          

 دار الكتب االلقانونية و قيود االسناد في المواد الجنائية، ،دلشاد عبد الرحمن البريفكاني (3)
 .14ص ،2134االمارات، ،مصر دار شتات لمنشر والبرمجيات،

، 3744، مطبعة النيضة، مصر، 2السببية في القانون الجنائي، ط ،د. رؤوف عبيد (2)
 .1ص
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  خاْب َادٟ ٚخاْب َعٟٓٛ  ٚفكًا ٭زهاّ ايكٛاعد ٚملا نإ يًدسمي١ خاْتإ
ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبا   فإٕ اإلضٓاد يف قإْٛ ايعكٛبا  ٜهٕٛ بٓطت١ اؾسمي١ إ  َستهتٗا 

هب اؾسمي١ ٚاؿهِ َادًٜا َٚعًٜٓٛا  ٚيهٔ ٖرٙ ايٓطت١ ٫ تهاٞ إلقا١َ املط٪ٚي١ٝ ع٢ً َست
عًٝ٘ بايعكٛب١ املكسز٠ يف ايكإْٛ َا ت ٜتِ ايتديٌٝ ع٢ً ٖرٙ ايٓطت١  ٚذيو َٔ خ٬ٍ إقا١َ 
ايديٌٝ ع٢ً ٚقٛ، اؾسمي١  ٚع٢ً ْطتتٗا إ  املتِٗ  ٖٚرا ىطع ٭زهاّ ايكٛاعد اإلخسا١ٝ٥ 

 يف قإْٛ أتٍٛ احملانُا  اؾصا١ٝ٥.
 ْ ام َٛضٛ، ايتسج :  -تاًْٝا

اإلضٓاد يف ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ بتٓٛ، ايكٛاعد اييت ؼهُ٘  فٝهٕٛ اإلضٓاد يف ٜتٓٛ، 
قإْٛ ايعكٛبا  ع٢ً ْٛعني إضٓاد َادٟ  َٚٛضٛع٘ إضٓاد اؾسمي١ إ  َستهتٗا َادًٜا  
ٚإضٓاد َعٟٓٛ َٚٛضٛع٘ إضٓاد اؾسمي١ إ  َستهتٗا َعًٜٓٛا  أَا اإلضٓاد يف قإْٛ 

 .(1)َٚٛضٛع٘ إتتا  ْطت١ اؾسمي١ إ  َستهتٗا ًاًا إخسا٥ٝاإلخسا٤ا  اؾٓا١ٝ٥ فٝهٕٛ إضٓاد
ٚإضٓاد   فاإلضٓاد يف ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ إذٕ ٜهٕٛ ع٢ً ت٬ت١ أْٛا،  إضٓاد َادٟ

 ٚإضٓاد إخسا٥ٞ.  َعٟٓٛ
ٚيهٔ اإلضٓاد ايرٟ ٜعٓٝٓا ٖٓا ٖٛ اإلضٓاد املادٟ دٕٚ نريٙ  ٚايرٟ اخكْاٙ 

 َٛضٛعا يًدزاض١.
 ج :َٓٗد١ٝ ايتس -تايثًا

اعتُدْا يف دزاضتٓا ٖرٙ ع٢ً َٓٗذ ؼًًٝٞ   قا٥ِ ع٢ً عسض ٚؼًٌٝ ايٓصٛص 
ايكا١ْْٝٛ املتعًك١ باملٛضٛ، ٚنريو اضتعساض اٯزا٤ اياك١ٝٗ اييت طسز  زٍٛ املٛضٛ، 

  فط٬ً عٔ ا٫ضت٦ٓاع بايكسازا  ايكطا١ٝ٥ اييت ٗا يًٛقٛف ع٢ً ايسأٟ ايساخح َٓٗاَٚٓاقػت
 ع ٚاياك٘ يف ٖرا اجملاٍ .تدعِ ٚتعصش َٛق  ايتػسٜ

 إغهاي١ٝ ايتسج : -زابعًا
 تٓاقؼ ٖرٙ ايدزاض١ إغهاي١ٝ ا٫ضٓاد اؾٓا٥ٞ املادٟ َٔ خ٬ٍ ايتطا٫٩  ايتاي١ٝ : 

 ٖٛ ا٫ضٓاد اؾٓا٥ٞ املادٟ َٚاٖٞ تٛزٙ ؟ َا -1

 َٚا ا١ُٖٝ ا٫ضٓاد يف فاٍ املط٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ؟ -2

                          

دراسة تأصيمية تحميمية –االسناد في المواد الجنائية  سويمم، ، د. محمد عميينظر (3)
 وما بعدىا. 61ص ،2114االسكندرية،  ،دار المطبوعات الجامعية ،-مقارنة
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 َا َٚٛق  ايتػسٜعا  اؾٓا١ٝ٥ ٚايكطا٤ َٓ٘؟ -3

 َد٣ ؼكل ا٫ضٓاد املادٟ بني ايطًٛى ايطًيب ٚايٓتٝد١ ا٫هاب١ٝ ؟ -4

 ٖٝه١ًٝ ايتسج : -خاَطًا
ا٫ضٓاد اؾٓا٥ٞ املادٟ تكطِٝ ايدزاض١ ع٢ً ت٬ح َتازج فط٬  ٜكتطٞ ايتسج يف

 عٔ َكد١َ ٚخامت١ تتطُٔ اِٖ ايٓتا٥ذ يتهٕٛ ع٢ً ايٓسٛ ايتايٞ :
 املكد١َ.

 ملادٟ.َاّٗٛ ا٫ضٓاد ا /املتسج ا٫ٍٚ
 .تعسٜ  ا٫ضٓاد املادٟ  /امل ًب ا٫ٍٚ
 .تٛز ا٫ضٓاد املادٟ /امل ًب ايثاْٞ
 َٛق  ايتػسٜعا  اؾٓا١ٝ٥ ٚ ايكطا٤ ايعساقٞ ٚاملكازٕ َٔ ا٫ضٓاد املادٟ. /املتسج ايثاْٞ
 ا٫ضٓاد املادٟ بني ايطًٛى ايطًيب ٚايٓتٝد١ ا٫هاب١ٝ. /املتسج ايثايج
عا  اؾٓا١ٝ٥ َٔ ا٫ضٓاد املادٟ بني ايطًٛى ايطًيب ٚايٓتٝد١ َٛق  ايتػسٜ /امل ًب ا٫ٍٚ

 .ا٫هاب١ٝ
امل ًب ايثاْٞ/ اـ٬ف اياك٢ٗ زٍٛ َد٣ ؼكل ا٫ضٓاد املادٟ بني ايطًٛى ايطًيب 

 ٚايٓتٝد١ ا٫هاب١ٝ.
 امل ًب ايثايج/ زأٜٓا يف املٛضٛ،.

 .ـامت١ا
 ادلثحث االول

 مفهىم االسىاد ادلادي
ٌ غدص بعٝٓ٘ َط٪ٚي١ٝ ْتٝد١ خٓا١ٝ٥ زدت  َا ت تستتذ ٫ ضتٌٝ إ  ؼُٝ

ٖرٙ ايٓتٝد١ بطًٛى ذيو ايػدص بساب ١ ايطتت١ٝ املاد١ٜ أٚ ايعط١ٜٛ  ٚخٖٛس اإلضٓاد 
املادٟ يف ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ٖٛ إضاف١ ايٓتٝد١ اييت هسَٗا ايكإْٛ يف زطاب ايػدص 

س٠ اإلضٓاد بٗرا املع٢ٓ ٖٞ فهس٠ املداطب بايٓصٛص ايعكاب١ٝ متٗٝدًا حملاضتت٘ عًٝٗا  ٚفه
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  إذ ٜعين تٛافس إضٓاد أتس ْػا  إخساَٞ يًداْٞ  اؿهِ بتٛافس (1)قا١ْْٝٛ عت١ ٫ غدص١ٝ
 .(2)زاب ١ ايع١ً باملعًٍٛ بعٝدًا عٔ َاسدا  ممه١ٓ ا٫َتثاٍ يٮٚاَس ٚايٓٛاٖٞ

تاْٝا ٚيف ضتٌٝ بٝإ َاّٗٛ ا٫ضٓاد املادٟ ضٓتٓاٍٚ تعسٜا١ ا٫ٚ تِ بٝإ تٛزٙ 
 َٔ خ٬ٍ امل ايب ايتاي١ٝ :

 ادلطلة االول
 تعريف االسىاد ادلادي

تعدد  ايتعسٜاا  اييت ضاقٗا اياك٘ يف بٝإ ا٫ضٓاد املادٟ عطب ايصا١ٜٚ اييت 
فكد عسف بأْ٘: )ْطت١ ْتٝد١ َا بٛتاٗا إ  فعٌ َعني  ٜٚكتطٞ   ٜٓظس ايٝ٘ َٔ خ٬هلا

ٚاَس ايكإْٛ ْٚٛاٖٝ٘  ٖٚرا ٖٛ اإلضٓاد فٛم ذيو ْطت١ ٖرا اياعٌ إ  غدص َهً  بأ
 .(3)املصدٚر(

ٚقد اْتكد ٖرا ايتعسٜ  ٫ضتدداَ٘ عتاز٠ )ْطت١ ْتٝد١ َا بٛتاٗا( يًتديٌٝ ع٢ً 
إٔ اإلضٓاد ٜتِ بعد ٚت  اؾسمي١  ٚايتدٜٗٞ إٔ ٜتِ ٚت  اؾسمي١ قتٌ إضٓادٖا إ  فاعًٗا 

 .(4)يف ايتعسٜ يريو فإٕ ن١ًُ )بٛتاٗا( خا٤  تصٜدًا ٫ َربز يرنسٙ 
  (5)نُا عسف أٜطًا بأْ٘: )ْطت١ ايٓتٝد١ اإلخسا١َٝ إ  ايطًٛى ايصادز عٔ اؾاْٞ(

عٔ اؾاْٞ  ٚزنص ع٢ً ْطت١  ًاٜٚ٪خر ع٢ً ٖرا ايتعسٜ  أْ٘ افكض ايطًٛى اإلخساَٞ تادز
 ايٓتٝد١ إ  ايطًٛى اإلخساَٞ.

 

                          

اإلسناد واألدناب والمسؤولية الجنائية، مجمة العموم القانونية  ،د. أحمد صبحي العطار (3)
 .33ص ،12س  ،الثاني، العددان األول و 3771واالقتصادية، يناير ويوليو 

 .11مصدر سابق، ص ،دلشاد عبد الرحمن البريفكاني (2)
النظام الجنائي اإلسالمي، القسم العام، دار النيضة  ،د. مصطفى محمد عبد المحسن (1)

 .232، ص2115العربية، مصر، القاىرة، 
 .12دلشاد عبد الرحمن البريفكاني: المصدر السابق، ص (2)
 الصفحة.نفس  ،نفسو المصدر (3)
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اعٌ َعني  ٖٚرا ٖٛ يف زني عسف٘ ايدنتٛز ز٩ٚف عتٝد بأْ٘ )ْطت١ اؾسمي١ إ  ف
اإلضٓاد املاسد يف أبطذ تٛزٙ  نُا قد ٜكتطٞ ْطت١ ْتٝد١ َع١ٓٝ إ  فعٌ َا باإلضاف١ إ  

 .(1)ْطت١ ٖرا اياعٌ إ  فاعٌ َعني  ٖٚرا ٖٛ اإلضٓاد املصدٚر(
ٚامل٬زظ ع٢ً ٖرا ايتعسٜ  أْ٘ اضتددّ َص ًح اؾسمي١ يف تعسٜا٘ يسضٓاد 

إ  فاعٌ َعني(  ٖٚرا ٜعٛد بٓا إ  ايتعتري عٔ اإلضٓاد اؾٓا٥ٞ )ْطت١ اؾسمي١   املاسد بكٛي٘
)زنٔ َادٟ  ٚزنٔ َعٟٓٛ(  ٚيهٌ َُٓٗا اإلضٓاد  فاؾسمي١ نُا ذنسْا هلا زنٓإبسَت٘  

اـاص ب٘  َٚاداّ مٔ بصدد اإلضٓاد املادٟ  فٓس٣ أْ٘ َٔ ا٭ٚفل اضتدداّ َص ًح 
٢ً ذيو ميهٔ تعسٜ  اإلضٓاد املادٟ بأْ٘ ايطًٛى اإلخساَٞ بد٫ً َٔ َص ًح اؾسمي١ ٚع

)ْطت١ ايطًٛى اإلخساَٞ إ  غدص َعني  تِ ْطت١ ايٓتٝد١ اإلخسا١َٝ إ  ٖرا ايطًٛى 
 ايصادز عٔ ٖرا ايػدص(.

 ادلطلة الثاوي 
 صىر االسىاد ادلادي

   ا٭ٚ  ٖٞإٔ يسضٓاد املادٟ تٛزتني أضاضٝتني ٜتطح َٔ ايتعازٜ  ايطابك١
 اإلضٓاد املصدٚر.  ٚايثا١ْٝ ٖٞ اإلضٓاد املاسد 

 بايتاصٌٝ َٔ خ٬ٍ تكطُٝ٘ ا  نًتا ايصٛزتنياٍٚ يف ٖرا امل ًب ٓيريو ضٓت
 اياسعني ايتايٝني :

 الفرع االول
 االسىاد ادلفرد

ٜكتطٞ اإلضٓاد املاسد  ْطت١ ايطًٛى اإلخساَٞ إ  غدص َعني  ٚاملكصٛد َٔ 
يتسكل َٔ إٔ اؿسن١ ايعط١ٜٛ اييت تدز  ذيو ْطت١ ايطًٛى اإلخساَٞ إ  َستهت٘  أٟ ا

  يف تاطريٙ يسضٓاد (2)عٔ غدص َعني ناْ  زسن١ إزاد١ٜ  ٚيٝظ نُا ٜرٖب إيٝ٘ ايتعض
املاسد  بأْ٘ اتٗاّ غدص َعني بٓا٤ً ع٢ً تٛافس أدي١ أٚ قسا٥ٔ بازتهاب ايطًٛى اإلخساَٞ  

ٗرا ايكٍٛ ٜ٪دٟ إ  اـًذ ٚإٔ دزاضت٘ أقسب إ  املٛضٛعا  اإلخسا١ٝ٥ َٓ٘ إ  ايعكاب١ٝ  ف

                          

 .1، مصدر سابق، صد. رؤوف عبيد (3)
 .367مصدر سابق، ص ،؛ د. محمد عمي سويمم3ص ،المصدر نفسو (2)
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بني اإلضٓاد املادٟ املاسد  ٚايرٟ َٛضٛع٘ ْطت١ ايطًٛى إ  َستهت٘  ٚبني اإلضٓاد 
 اإلخسا٥ٞ ٚايرٟ َٛضٛع٘ ايتديٌٝ ع٢ً ْطت١ اؾسمي١ إ  َستهتٗا.

  فهُا ٖٛ َعًّٛ إٔ ايطًٛى ٫ ٜهٕٛ إ٫ إزادًٜا  إذ ٖٛ ٜصدز إلغتا، باعج َعني
ًٝ٘ ٚتٛخٗ٘ ع٢ً مٛ ٜس٣ فٝ٘ ايااعٌ إغتاعًا هلرا ايتاعج  ٚبٗرا فٝاكض إزاد٠ تطٝ س ع

تربش اإلزاد٠ عٓصسًا خٖٛسًٜا يف ايطًٛى عٝج ٜ٪دٟ اْعداَٗا إ  اْتاا٥٘  فُٔ ٜكع ضس١ٝ 
ق٠ٛ قاٖس٠ أٚ إنساٙ َادٟ ٜطًب إزادت٘ ٚهعً٘ أدا٠ َطدس٠ يف اإلضساز عل وُٝ٘ ايكإْٛ 

اَٞ ٫ٚ ميهٔ بايتايٞ إٔ تًسك٘ َط٪ٚي١ٝ خٓا١ٝ٥  ٚاعتتاز بايعكاب ٫ ٜٓطب إيٝ٘ ضًٛى إخس
اإلزاد٠ عٓصسًا ٫ ن٢ٓ عٓ٘ يتسكل ايطًٛى اإلخساَٞ َ٪داٙ إٔ اْعداَٗا ٜٓصسف أتسٙ 
َتاغس٠ إ  ايسنٔ املادٟ يًدسمي١  فٝٓتاٞ أزد عٓاتسٙ أٟ ايطًٛى مبا ٫ ٜطُح بإضٓاد 

٫ٚ ٜد، بايتايٞ ق٬ً يًتسج يف تٛافس ايسنٔ ايٛاقع١ اييت ٜعاقب عًٝٗا ايكإْٛ إ  املتِٗ  
 .(1)املعٟٓٛ يًدسمي١ بايٓطت١ ي٘

فُٔ ايٛخ١ٗ املاد١ٜ ٜهٕٛ تدٚز ايطًٛى َٔ اؾاْٞ ٖٛ نٌ َا ٜت ًت٘ اإلضٓاد 
املاسد  ٚيهٞ ٜتسكل ٖرا اإلضٓاد يف زل املتِٗ ٫بد َٔ إٔ ٜٓطب إيٝ٘ ازتهاب ايطًٛى 

 ًب إٔ تهٕٛ ٖٓاى ت١ً بني اإلزاد٠ اإلْطا١ْٝ ٚاؿسن١ اإلخساَٞ أٚ ا٫غكاى فٝ٘  ٖٚرا ٜت
ايعط١ٜٛ  فاإلْطإ ٫ ٜطأٍ إ٫ إذا نإ يٓػاط٘ اإلزادٟ دخٌ يف زصٍٛ ايطًٛى اإلخساَٞ  
ٚبايتايٞ ٫ ٜهٕٛ ايػدص ق٬ً يتًكٞ اٯتاز ايكا١ْْٝٛ املكتت١ ع٢ً ايطًٛى اإلخساَٞ إ٫ 

يت٘ عٓ٘  ٖٚرا َا ٘ يف زطاب٘ متٗٝدًا ملطا٤  أٟ ٚضعزني ميهٓ٘ ْطت١ ٖرا ايطًٛى إيٝ٘
 .(2)ٜعين نٕٛ ايطًٛى َطٓدًا إ  َستهت٘

-فإذا زدح ايطًٛى ْتٝد١ يتدخٌ ق٣ٛ قسن١ أخس٣ نري ق٣ٛ اإلْطإ ٚإزادت٘ 
أٚ محًت٘  ًاف٬ َط٪ٚي١ٝ خٓا١ٝ٥ عٓ٘  فًٛ إٔ زٜازًا دفع  غدص -َثٌ ق٣ٛ اي تٝع١

ا٭خري  فإٕ اؿسن١ اييت تدز  َٔ ا٭ٍٚ ٖٞ زسن١ ٚأيك  ب٘ ع٢ً آخس مما تطتب يف ٚفا٠ 
َاد١ٜ فسد٠ َٔ اإلزاد٠  ٚع٢ً ذيو ٫ ميهٔ اعتتازٖا ضًٛنًا ٫ٚ ميهٔ إٔ تٓطب إ  ذيو 
ايػدص  ٚإٕ َا زدح ٜٓطب إ  ق٣ٛ اي تٝع١ املتُث١ً يف ايسٜاح اييت محً  أٚ دفع  

باتح -٭ٕ املهسَٙ   املادٟ ايػدص ا٭ٍٚ  ٚنريو ٫ َط٪ٚي١ٝ خٓا١ٝ٥ يف زاي١ اإلنساٙ
                          

القاىرة،  ،دار النيضة العربية ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،د. عمر السعيد رمضان (3)
 .333ص ،3764

 .22مصدر سابق، ص ،دلشاد عبد الرحمن البريفكاني (2)



 اإلسناد الجنائي المادي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (66), Year (21) 

033 

د ايطًٛى  ٚإمنا تكع املط٪ٚي١ٝ ع٢ً َٔ أزاد ايطًٛى  أٟ َٔ قاّ باإلنساٙ  ت ٜس -ايسا٤
فُٔ أنسٙ آخس ع٢ً ايتصٜٚس ْطب إيٝ٘ ايطًٛى ٚيٝظ ع٢ً َٔ قاّ بايتصٜٚس ؼ  تأتري 

 .(1)اإلنساٙ
 الفرع الثاوي

 االسىاد ادلزدوج
ادٟ  ٖٞ اإلضٓاد املصدٚر ايرٟ ٜكطٞ فط٬ً عٔ أَا ايصٛز٠ ايثا١ْٝ يسضٓاد امل

  ٖٚرا َا ٜعرب عٓ٘ يف (2)ْطت١ ايطًٛى إ  َستهت٘  إضٓاد ايٓتٝد١ اإلخسا١َٝ إ  ايطًٛى ذات٘
 .(4()3)فك٘ ايكإْٛ بايع٬ق١ ايطتت١ٝ

                          

، د أحمد طو: الموسوعة الفقيية والقضائية شرح قانون العقوبات القسم العامد. محمو  (3)
 االمارات، -مصر  ،دار شتات لمنشر والبرمجيات، دار الكتب القانونية و الجريمة ،2ج

 .331ص ،2132
 .367مصدر سابق، ص ،د. محمد عمي سويمم (2)
محمد سميمان ؛ د. ماىر عيد الشويش و د. 1مصدر سابق، ص ،د. رؤوف عبيد (1)

، 3نظرية تعادل األسباب في القانون الجنائي، ط ،األحمد والمحامي ىيثم حامد المصاورة
 .32، ص2111الحامد لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

السببية بصورة عامة ىي إسناد أمر من أمور الحياة إلى مصدره، وىي في أصميا مسألة  (2)
عتين ماديتين بحيث توضح لنا فيما إذا كانت فمسفية تتمثل في تحديد الصمة بين واق

إحدى ىاتين الواقعتين تصمح ألن تكون سببًا لألخرى، فيي إذن ليست فكرة قانونية 
نما يتسع نطاقيا لفروع العمم كافة، فكل عمم يجتيد في تحديد صالت السببية  خالصة، وا 

فمسفة في مقدمة ال كانتبين الظواىر التي يدرسيا، وقد كان من شأن ىذا العموم أن 
مشاكميا، ذلك أن السبب حدث يسبق بالضرورة األثر والنتيجة سواء في وجوده المادي 

والغالب يكون حدثًا مفردًا، ولكنو قد يكون مجموعة من  يأو في توقيت حدوثو الزمن
األحداث التي تتحدد وتتظافر معًا في تأثيرىا عمى القوانين الطبيعية لتوجييا نحو تحقيق 

ة، كما يحدث في مجال الوقائع الطبيعية عادة، وفي حدود ىذا المعنى يعرف النتيج
السبب بأنو: مجموعة العوامل اإليجابية  (John Stuart Mill))جون ستيوارت ميل( 

والسمبية التي تستتبع حدوث النتيجة عمى نحو الزم، أما النتيجة فيي الحدث الذي يتحقق 
 =أو الحسي أثرًا لمحدث المسبب، سواء اتخذ ىذابوقوعو التغيير في العالم الخارجي 
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ٖٚرٙ ايصٛز٠ يسضٓاد تعين ايص١ً اييت تسبذ َا بني ايطًٛى اإلخساَٞ ٚايٓتٝد١ 
عٝج إٔ ايطًٛى اإلخساَٞ ايرٟ   يع١ً باملعًٍٛ أٚ ايطتب باملطتبايطاز٠  نساب ١ ا

 .(1)اقكف٘ ايااعٌ ٖٛ ايرٟ أد٣ إ  زدٚح ايٓتٝد١ اإلخسا١َٝ
ف٬ ٜهاٞ يكٝاّ ايسنٔ املادٟ إٔ ٜكع ايطًٛى اإلخساَٞ َٔ ايااعٌ  ٚإٔ ؼصٌ 

ٕ ٜهٕٛ بُٝٓٗا ْتٝد١  بٌ ًٜصّ فط٬ً عٔ ذيو إٔ تطٓد ٖرٙ ايٓتٝد١ إ  ذيو ايطًٛى أٟ أ
 .(2)ت١ً ضتت١ٝ ؼٌُ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ ضًٛى ايااعٌ ٖٛ ايطتب يف تًو ايٓتٝد١ ايطاز٠

ٚايطتت١ٝ املاد١ٜ بٗرا املع٢ٓ عٓصس خٖٛسٟ َٔ عٓاتس ايسنٔ املادٟ يًدسمي١  
ٚقٝاَٗا وكل ٚزد٠ ٖرا ايسنٔ ٚمتاَ٘  ٖٚٞ بٗرا املع٢ٓ ؽتً  عٔ ايطتت١ٝ املع١ٜٛٓ  أٟ 

ط١ٝ اييت تكّٛ بٗا اؾسمي١  بني إزاد٠ ايااعٌ ٚبني ْتٝد١ فعً٘  إذ تطتكٌ عٔ ايص١ً ايٓا
بهٝإ َادٟ ميٝصٖا عٔ ايطتت١ٝ املع١ٜٛٓ  اييت تطتُد َهْٛاتٗا ٚخصا٥صٗا َٔ عٛاٌَ 
ْاط١ٝ عت١  ٫ٚ ميٓع ذيو َٔ إٔ تهٕٛ ايطتت١ٝ املاد١ٜ َٛضٛعًا إلزاد٠ اؾاْٞ ٚق٬ً 

ٛى ٚايٓتٝد١  فإزاد٠ ايٓتٝد١ تاكض إزاد٠ ايطًٛى امل٪دٟ يتٛقع٘ غأْٗا يف ذيو غإٔ ايطً
 .(3)إيٝٗا  أٟ تاكض تٛقعٗا ٚتٛقع ايطًٛى ٚتٛقع ايع٬ق١ ايطتت١ٝ بُٝٓٗا

                                                             

التعبير صورة اإلضافة أو التحوير أو التدمير، إذ تبدو ماديات الوجود ومعالمو عمى =
د. محمود  ،وجو معين قبل الحدث السبب ثم تصير عمى وجو آخر بعد وقوعو، ينظر

ت الحمبي ،منشورا1شرح قانون العقوبات القسم العام المبناني، ط  ،نجيب حسني
شرح قانون  العقوبات  ،؛ د. نظام الوفيق المجالي171ص ،ب . س ،بيروت ،الحقوقية

؛ د. 236، ص2113األردن،  ،، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان3القسم العام، ط
، مكتبة السنيوري، 3النظرية العامة لمجرائم االجتماعية، ط ،محروس نصار الييثمي

 .33، ص2133بغداد، العراق، 
دار القادسية  ،الوجيز في شرح قانون العقوبات القسم العام ،د. ضاري خميل محمود (3)

أحكام المسؤولية الجزائية،  ،؛ د. جمال إبراىيم الحيدري 42ص ،س-ب ،بغداد ،لمطباعة
 .44، ص2131، مكتبة السنيوري، بغداد، العراق، 2ط

المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر  ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،د. سمير عالية (2)
 .221ص ،2112 ،بيروت ،والتوزيع

 .236د. نظام توفيق المجالي: مصدر سابق، ص (1)
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تكتصس  -نأزد عٓاتس ايسنٔ املادٟ  -ٚاإلضٓاد املصدٚر أٚ ايع٬ق١ ايطتت١ٝ 
خٗا ايكاْْٛٞ ٚقٛ، ع٢ً ف١٦ ٚازد٠ َٔ اؾسا٥ِ ٖٚٞ ذا  ايٓتٝد١ أٟ تًو اييت ٜت ًب منٛذ

يف ايعات اـازخٞ أَا خسا٥ِ ايطًٛى  َع١ٓٝ  أٟ اييت ٜٓتذ عٓٗا تغري ْتٝد١ إخسا١َٝ
دخٌ يف زنٓٗا املادٟ نُا زمست٘ ْصٛص ايتدسِٜ ضسٚز٠ تٛافس ْتٝد١   ف٬ ت(1)اجملسد

إخسا١َٝ َع١ٓٝ  إذ ٜهاٞ ايكٝاّ يف ٖرٙ اؾسا٥ِ اؽاذ ايطًٛى اإلخساَٞ فكذ  ٫ٚ ٜثٛز 
 .(2)ػأْٗا تتعًا يريو َه١ٓ اإلضٓاد املصدٚرب

ٚزد٠  ٚتتدٚ أ١ُٖٝ اإلضٓاد املادٟ املصدٚر يف اؾسا٥ِ ذا  ايٓتٝد١ يف ؼكٝل
ٕ اإلضٓاد املادٟ ٖٛ ايرٟ ٜسبذ بني عٓصسٟ ايسنٔ املادٟ ايسنٔ املادٟ يًدسمي١  إذ إ

اف١ إ  إٔ اإلضٓاد فٝدعٌ َُٓٗا فهس٠ ٚظاٖس٠ قا١ْْٝٛ َتُاضه١ ايعٓاتس ٚايتٓٝإ  باإلض
املادٟ ٜعد ٚض١ًٝ يًسد َٔ ْ ام املط٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥  فإذا اْتا٢ ٖرا اإلضٓاد اقتصس  

اياعٌ ايرٟ أتاٙ اؾاْٞ َط٪ٚي١ٝ ايااعٌ ع٢ً ايػسٚ،  إذا ناْ  اؾسمي١ عُد١ٜ  نُا يٛ نإ 
ٝد١  ٚيهٔ يف ايتٓاٝر ٚت ؼدح ايٓتٝد١ يطتب خازر عٔ إزادت٘ أٚ زدت  ايٓت ٜعترب بد٤ًا

اْتا  ع٬ق١ ايطتت١ٝ بُٝٓٗا ٚبني اياعٌ  أَا إذا ناْ  اؾسمي١ نري عُد١ٜ ف٬ َط٪ٚي١ٝ عٓٗا 
عُد١ٜ  ٚإٕ نإ ذيو ٫ وٍٛ دٕٚ َط٪ٚيٝت٘ عٔ اينري اعتتاز أْ٘ ٫ غسٚ، يف اؾسا٥ِ ب

ْتٝد١ أخس٣ تٛفس  تًو ايع٬ق١ بٝٓٗا ٚبني ضًٛن٘  فع٢ً ضتٌٝ املثاٍ: إذا ت ٜطأٍ 
تِٗ عٔ ايكتٌ نري ايعُدٟ ٫ْتاا٤ ع٬ق١ ايطتت١ٝ بني ضًٛن٘ ٚٚفا٠ اجملين عًٝ٘  فكد امل

 .(3)ٜطأٍ عٔ اإلتاب١ اييت تثت  تٛافس ٖرٙ ايع٬ق١ بٝٓٗا ٚبني ضًٛن٘

                          

تقام المسؤولية الجنائية عن ىذه الجرائم، بمجرد ارتكاب السموك أو االمتناع من الجاني  (3)
في بعض دون أن تستمزم نتيجة معينة كما ىو الحال في المخالفات بصفة عامة، و 

 ،الجنح والجنايات، كإحراز مواد مخدرة، أو القذف أو الفعل المخل بالحياء، ينظر
 .44مصدر سابق، ص ،جمال إبراىيم الحيدريد.

شرح قانون العقوبات القسم العام، منشورات الحمبي  ،عمي عبد القادر القيوجيد. (2)
 .122س، ص -ب ،بيروت ،الحقوقية

عالقة السببية في قانون العقوبات، دار النيضة العربية،  ،محمدد. إبراىيم محمد إبراىيم  (1)
مصدر سابق،  ،؛ د. محمد عمي سويمم31، ص2114/2115مصر،  ،القاىرة
 .367ص
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تعٛب١ إذا نإ ضًٛى اؾاْٞ ٖٛ  ٫ٚ١ ٜثري ؼكل اإلضٓاد املصدٚر يف اؾسمي١ أٜ
ٝد١ دٕٚ إٔ تتٛضذ بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا أٚ تتداخٌ عٛاٌَ ايعاٌَ ايٛزٝد ايرٟ أد٣ إ  ؼكٝل ايٓت

أخس٣ تطاِٖ يف إزداتٗا  فاٞ ٖرٙ اؿاي١ ٜهٕٛ مث١ اتصاٍ َادٟ َتاغس بني ايٓػا  
زداُٖا دٕٚ اٯخس  يٓتٝد١  عٝج ٫ ميهٔ تصٛز ٚقٛ، أزداُٖا دٕٚ اٯخس  أٚ ؽً  أٚا

تٛٙ  أٚ طعٓ٘ يف عًٝ٘ ي نُا يٛ أطًل غدص عٝازًا ْازًٜا ع٢ً آخس ٚأتاب٘ يف َكتٌ ٚقط٢
 .(1)يف اؿاٍ َٛضع ايكًب فتٛيف

ٚيهٔ ا٭َس ىتً  إذا َا أضُٗ  عٛاٌَ أخس٣ َع ضًٛى اؾاْٞ يف إزداح 
ايٓتٝد١  إذ ضٛف تتعدد أضتابٗا ع٢ً ٚخ٘ ٜصعب َع٘ إضٓادٖا بدق١ إ  ضتب بعٝٓ٘ َٓٗا  

عًٝ٘ أٚ َعاتس٠ ي٘ ٚضٛا٤ ناْ  ٖرٙ ايعٛاٌَ ضابك١ ع٢ً ضًٛى اؾاْٞ  نُسض اجملين 
ناعتدا٤ غدص آخس ٜكع عًٝ٘  أٚ ٫زك٘ ند أ اي تٝب املعاجل  نُا يف زاي١ اؾاْٞ ايرٟ 
طعٔ اجملين عًٝ٘ بطهني أٚ ضسب٘ بآي١ زاد٠ قاتدًا قتً٘  ٚيهٓ٘ َا  بطتب خ أ 
اي تٝب  فاٞ ٖرٙ اؿا٫  َٚا غابٗٗا ٜثري ايتسج يف اإلضٓاد املادٟ َػه١ً ؼدٜد أتس 

ٌ اييت ضاُٖ  َع فعٌ اؾاْٞ يف إزداح ايٓتٝد١ ع٢ً قٝاّ ايع٬ق١ ايطتت١ٝ ٚبايتايٞ ايعٛاَ
 .(2)ع٢ً َط٪ٚي١ٝ اؾاْٞ

بتسدٜد َت٢ تتسكل ايطتت١ٝ اييت  (3)يريو عين بعض اياكٗا٤ ٚخات١ً يف أملاْٝا
ع٢ً أضاضٗا ٜكّٛ اإلضٓاد املادٟ يف زاي١ تدخٌ أضتاب أخس٣ نري ْػا  اؾاْٞ 

                          

النظرية النظرية العامة لمجريمة و  ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،د. شريف سيد كامل (3)
 .117ص ،2131 ،القاىرة ،ةدار النيضة العربي ،3ط  ،العامة لمجزاء الجنائي

 .137مصدر سابق، ص ،نفس الصفحة ؛ د. نظام توفيق المجالي ،المصدر نفسو (2)
أمثال )فون بوري( و)بيركمبير( و)بندج( و)أورتمان( و)تيجر وثيران( و)ليمان( و)ماير  (1)

شرح قانون العقوبات القسم العام المبناني،  ،د. محمود نجيب حسني ،ألفريد(، ينظر
 وما بعدىا. 211ر سابق، صمصد

ألنو من  ،موضوع العالقة السببية اىتمامًا كافيًا لدى الفقو الفرنسي في حين لم يمق     
وجية نظرىم أنو من العبث وضع معيار أو ضابط يحدد السببية، لذلك اشترطوا في 
اة جرائم القتل مثاًل أن تقوم عالقة سببية مباشرة في القتل المقصود بين الجاني ووف

المجني عميو، في معنى أن يكون  ىذا السموك ىو السبب الحالي والمباشر لموفاة، فإذا 
 =في إحداث النتيجة كمرض سابق أو ع الفعل عوامل أخرى أسيمت معوتداخمت م
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٘ يف إزداح ايٓتٝد١ املعاقب عًٝٗا  ٚقد تعدد ا٫ػاٖا  يف ٖرا ايػإٔ ٚميهٔ َٚطاُٖتٗا َع
 مبا ًٜٞ: (1)زدٖا إ  ت٬ح اػاٖا  ْٛخصٖا

 ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ:
ٜٚس٣ إٔ ايطتت١ٝ امل ًٛب١ تعد قا١ُ٥ ع٢ً ايسنِ َٔ تداخٌ عٛاٌَ أخس٣ نري 

طسٚزٟ ٚايها٥ٔ برات٘ ْػا  اؾاْٞ أًٜا ناْ   ٚذيو َت٢ نإ ٖرا ايٓػا  ٖٛ ايعاٌَ اي
إلزداح ايٓتٝد١  ٚأطًل ع٢ً ٖرا ايسأٟ بٓظس١ٜ ايطتب امل٥٬ِ ٜٚعاب ع٢ً ٖرا ا٫ػاٙ أْ٘ 

 .(2)وصس فست١ ؼكل ايطتت١ٝ اي٬ش١َ يسضٓاد املادٟ يف أضٝل ْ ام
 ا٫ػاٙ ايثاْٞ:

َكتط٢ ٖرا ا٫ػاٙ أ٫ ٜطأٍ اؾاْٞ عٔ ايٓتٝد١ اييت زصً   إ٫ إذا ناْ  
اتصا٫ً َتاغسًا باعً٘  أٚ بعتاز٠ أخس٣ ٜٓتغٞ إٔ ٜهٕٛ ايطًٛى ٖٛ ايطتب ا٭ضاضٞ  َتص١ً

أٚ اياعاٍ يف زدٚح ايٓتٝد١  فإذا َا تداخً  عٛاٌَ أخس٣ ٚقد زب   بني ضًٛن٘ اٯتِ ٚبني 
ايٓتٝد١ ايٓٗا١ٝ٥ فكد اْك ع  زاب ١ ايطتت١ٝ بُٝٓٗا  فاإلضٓاد ٚفل هلرا ايسأٟ ٜت ًب ْٛعًا 

املادٟ بني ايطًٛى ٚايٓتٝد١  ٜٚ ًل اياك٘ ع٢ً ٖرا ا٫ػاٙ بٓظس١ٜ ايطتب  َٔ ا٫تصاٍ
املتاغس  ٜٚعترب ٖرا ا٫ػاٙ َٔ أتًح ا٫ػاٖا  يًُتِٗ ٚأنثسٖا زعا١ٜ ي٘  إ٫ أْ٘ ٜعاب 
عًٝ٘ أْ٘ قد ٜ٪دٟ إ  إف٬  املتِٗ َٔ عاقت١ أفعاي٘  إذا َا تداخً  إ  خاْتٗا عٛاٌَ أٚ 

 .(3)أفعاٍ أخس٣

                                                             

الحق عميو، أو إىمال في العالج انقطعت عالقة السببية بينيما، واقتصرت مسؤولية =
عالقة السببية في قانون  ،د. محمود نجيب حسني ،ظرالمتيم عمى الشروع في القتل، ين

؛ د. نظام توفيق 234، ص3761العقوبات، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، 
 (.3، ىامش رقم )221المجالي: المصدر السابق، ص

( ينظر في تفاصيل ىذه االتجاىات، عالقة السببية في قانون العقوبات لمدكتور محمود 3)
بية في القانون الجنائي لمدكتور رؤوف عبيد؛ عالقة السببية في قانون نجيب حسني؛ السب

العقوبات لمدكتور إبراىيم محمد إبراىيم محمد؛ نظرية السببية في القانون الجنائي، 
 لمدكتور مجيد خضر أحمد السبعاوي.

ليف أمطبعة لجنة الت ،2ط  ،3ج  ،مبادئ القانون الجنائي ،د. عمي أحمد راشد ،( ينظر2)
 .325ص ،3731 ،الترجمة والنشر، القاىرةو 

 .32مصدر سابق، ص ،( د. رؤوف عبيد1)
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 ا ا٫ػاٙ ايثايج:أَ
اَ  قد تداخً  ٜٚس٣ إٔ ايعٛاٌَ تتعادٍ مجٝعًا بٛتاٗا أضتابًا  ٚيدِٜٗ أْ٘ َاد

زداح ايٓتٝد١  فٗٞ مجٝعًا ٫ش١َ ؿدٚتٗا ع٢ً ايٛخ٘ ايرٟ ٚضع  ب٘  َٚٔ أخٌ ذيو يف إ
 ٜطأٍ اؾاْٞ إذا نإ ضًٛن٘ ٖٛ ايعاٌَ ا٭ٍٚ ايرٟ ٜتدأ ضري ا٭َٛز إ  ايٓتٝد١ اييت ٚقع  
٫ٚ عرب٠ بتداخٌ عٛاٌَ أخس٣ ٚيٛ ناْ  ْادز٠ ايٛقٛ،  نُا ٫ عرب٠ بتعد ايٓتٝد١ َاداّ 
تطًطٌ اؿٛادح َتص٬ً بني ضًٛى اؾاْٞ ٚايٓتٝد١  ٚأطًل اياك٘ ع٢ً ٖرا ايسأٟ بٓظس١ٜ 
تعادٍ ا٭ضتاب  ٜٚعاب ع٢ً ٖرا ايسأٟ أْ٘ ٜطسف يف تكدٜس ايطتت١ٝ ٜٚتٛضع فٝٗا إ  زد 

 .(1)ٞ َط٪ٚي١ٝ ايعٛاٌَ ايتعٝد٠ ايٓادز٠ ايٛقٛ،أْ٘ وٌُ اؾاْ
 ادلثحث الثاوي

 مىلف التشريعات اجلىائية و المضاء العرالي وادلمارن
 مه االسىاد ادلادي 

تساٚز  َٛاق  ايتػسٜعا  اؾٓا١ٝ٥ ٚايكطا٤ ضٛا٤ ايعساقٞ أٚ املكازٕ بني تًو 
 ا٫ػاٖا  اييت ضاقٗا اياك٘ اؾٓا٥ٞ .

٢ً ايسنِ َٔ عدّ تطُٔ قإْٛ ايعكٛبا  اياسْطٞ اؾدٜد فاٞ فسْطا َث٬ً: فع
اإلضٓاد املادٟ  إ٫ إْ٘ ْصًا ٜتني اػاٙ املػس، اياسْطٞ َٔ بني تًو ا٫ػاٖا  يف ؼدٜد 

ٖا قد َٝص بني اؾسا٥ِ ايعُد١ٜ ٚاؾسا٥ِ نري ايعُد١ٜ  فاٞ اؾسا٥ِ ايعُد١ٜ تت٢ٓ لد قطا٤
 .(2)عُد١ٜ فكد أخر بٓظس١ٜ ايطتت١ٝ امل١ُ٥٬اينري ا٥ِ تت١ٝ املتاغس٠  أَا يف اؾسْظس١ٜ ايط

أَا يف َصس  فًِ ٜتطُٔ قإْٛ ايعكٛبا  املصسٟ ٖٛ اٯخس ْصًا ٜٛضح فٝ٘ 
ػاٙ املػس، املصسٟ َٔ اإلضٓاد املادٟ  يهٔ لد إٔ ايكطا٤ املصسٟ يف ايعدٜد َٔ ا

ايٓكض املصس١ٜ  أزهاَ٘ قد تت٢ٓ ْظس١ٜ ايطتت١ٝ امل١ُ٥٬  فاٞ زهِ هلا قط  قه١ُ
مبط٪ٚي١ٝ اؾاْٞ يف خسمي١ ايطسب أٚ إزداح خسح عُدًا عٔ مجٝع ايٓتا٥ذ احملتٌُ زدٚتٗا 
ْتٝد١ ضًٛن٘ اإلخساَٞ  ٚيٛ ناْ  عٔ طسٜل نري َتاغس َا ت تتداخٌ عٛاٌَ أخٓت١ٝ نري 

                          

مكتبة النيضة  ،2ط االحكام العامة في قانون العقوبات، ،( د. سعيد مصطفى السعيد3)
 .211-212ص ،3731 ،القاىرة ،المصرية

 .213مصدر سابق، ص ،( د. محمد عمي سويمم2)
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 ٫ ٕ َسض اجملين عًٝ٘ َٔ ا٭َٛز ايثا١ْٜٛ اييتإَأيٛف١ تك ع ايطتت١ٝ بني فعً٘ ٚايٓتٝد١  ٚ
 .(1)تك ع زاب ١ ايطتت١ٝ

( 29أَا يف ب٬دْا  فكد زدد املػس، ايعساقٞ َٛقا٘ َٔ اإلضٓاد املادٟ يف املاد٠ )
٫ ٜطأٍ غدص عٔ خسمي١ ت تهٔ ْتٝد١  -1َٔ قإْٛ ايعكٛبا  ٚاييت تٓص ع٢ً: )

يطًٛن٘ اإلخساَٞ يهٓ٘ ٜطأٍ عٔ اؾسمي١  ٚيٛ نإ قد ضاِٖ َع ضًٛن٘ اإلخساَٞ يف 
أَا إذا نإ ذيو ايطتب  -2ٗا ضتب آخس ضابل أٚ َعاتس أٚ ٫زل  ٚيٛ نإ هًٗ٘  إزدات

ٚزدٙ نافًٝا إلزداح ْتٝد١ اؾسمي١  ف٬ ٜطأٍ ايااعٌ يف ٖرٙ اؿاي١ إ٫ عٔ اياعٌ ايرٟ 
 زتهت٘(.ا

ػاٙ املػس، ايعساقٞ يف ٖرا ايٓص َٔ اختً  اياك٘ يف ايعسام زٍٛ ؼدٜد اٚقد 
 ػاٖات٘ يف ٖرا ايػإٔ.ادد  اإلضٓاد املادٟ  ٚتع

عتُد نأضاع ْظس١ٜ ايطتب ا  إ  ايكٍٛ بإٔ املػس، ايعساقٞ قد (2)فكد ذٖب زأٟ
عتتاز َا تٓ ٟٛ عًٝ٘ ْظس١ٜ تعادٍ ا٭ضتاب َٔ ْتا٥ذ  أٟ إٔ امل٥٬ِ ٚأخر بٓظس ا٫

٥ِ عتُاد ايٓظسٜتني َعًا )ايطتب امل٬ا( قد زطِ َٛقا٘ يف 29املػس، ايعساقٞ بٓص املاد٠ )
ٚتعادٍ ا٭ضتاب(  يتاطري ايع٬ق١ بني ايطًٛى اإلخساَٞ ٚايٓتٝد١ اإلخسا١َٝ  ٚزدت٘ يف ذيو 

( َٔ قإْٛ ايعكٛبا  قد أند  يف فكستٗا ا٭ٚ  ع٢ً أْ٘: إذا تظافس  عد٠ 29إٔ املاد٠ )
أضاب ع٢ً إزداح ايٓتٝد١ اؾس١َٝ ٚنإ نٌ ضتب َٓٗا نافًٝا إلزداح ايٓتٝد١  فإٕ َستهب 

ٓٗا ٜعد َط٪٫ًٚ عٔ اؾسمي١  أَا يف فكستٗا ايثا١ْٝ  فكد أند  ع٢ً أْ٘: إذا ناْ  ٖرٙ أٟ َ
إلزداح ايٓتٝد١  فإٕ  زد هعٌ بعطٗا نري تاحل ٫ٚ ناٍف ا٭ضتاب َتتا١ٜٓ ا٭١ُٖٝ إ 

َستهتٗا ٫ ٜهٕٛ َط٪٫ًٚ عٔ اؾسمي١ اييت تٓطب يصازب ايطتب ايهايف  ٚايصاحل 
 َستهب ايطتب نري ايهايف ٖرا عُٓا أفط٢ إيٝ٘ ضًٛن٘ َٔ ْتا٥ذ.إلزداتٗا  ٚإمنا ٜطأٍ 

  إ  ايكٍٛ بإٔ املػس، ايعساقٞ قد أخر تساز١ بٓظس١ٜ (3)يف زني ذٖب زأٟ آخس
( َٔ قإْٛ 29تعادٍ ا٭ضتاب َعٝازًا يًع٬ق١ ايطتت١ٝ يف املطا٥ٌ اؾٓا١ٝ٥ يف ْص املاد٠ )

                          

 .153، ص34، رقم24م النقض س، مجموعة أحكا3773فبراير 31( نقض 3)
؛ ولنفس المؤلف الوسيط في شرح قانون 51مصدر سابق، ص ،( د. ضاري خميل إبراىيم2)

 .42، ص2112، ب.م، 3العقوبات، ط
 ،شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة الزمان ،( د. فخري عبد الرزاق صمبي الحديثي1)

 .211، ص3772 ،بغداد
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ضتاب تكّٛ ع٢ً عٓصسٜٔ: ا٭ٍٚ ٖٛ: إٔ ايعكٛبا   ٚزدت٘ يف ذيو إٔ ْظس١ٜ تعادٍ ا٭
تطٓد ايٓتٝد١ ع٢ً فعٌ اؾاْٞ بصسف ايٓظس عٔ ايعاٌَ ا٭خٓيب ايرٟ تٛضذ بني اياعٌ 
ٚبني ايٓتٝد١  ٚضٝإ نإ ٖرا ايعاٌَ َأيٛفًا أٚ غاذًا  ٚضٛا٤ نإ زاخعًا إ  فعٌ اي تٝع١ 

  غس  إٔ ٜهٕٛ ضًٛى اؾاْٞ أّ اإلْطإ  ضابكًا ع٢ً اياعٌ أٚ َعاتسًا ي٘  أٚ ٫زكًا عًٝ٘
ٖٛ ايعاٌَ ا٭ٍٚ ايرٟ أَد ايعاٌَ ا٭خٓيب بكٛت٘ ايطتت١ٝ  ٖٚرا َا أٚزدٙ املػس، ايعساقٞ 

(  اييت ْص  ع٢ً: "... يهٓ٘ ٜطأٍ عٔ اؾسمي١  ٚيٛ نإ قد 29( َٔ املاد٠ )1يف اياكس٠ )
ٚيٛ نإ َعاتس أٚ ٫زل  أٚ ضاِٖ َع ضًٛن٘ اإلخساَٞ يف إزداتٗا ضتب آخس ضابل

هًٗ٘"  أَا ايعٓصس ايثاْٞ: ٖٛ إٔ ايع٬ق١ تٓعدّ بني ايطًٛى ٚايٓتٝد١  إذا نإ اْعداّ 
ايطًٛى ٫ وٍٛ دٕٚ زدٚتٗا  فاياعٌ يف ٖرٙ اؿاي١ ت ٜهٔ َٔ بني عٛاٌَ ايٓتٝد١ فٗٞ 

اؾاْٞ فعً٘  ٚبعتاز٠ أخس٣ تٓعدّ ع٬ق١  نإ ٫بد أْٗا ٚاقع١ ٚيٛ ت ٜأ ِ نُا زدت 
١ بني اؾاْٞ ٚايٓتٝد١ إذا ضاِٖ َع ضًٛن٘ يف إزداتٗا ضتب أخٓيب ٜهاٞ مباسدٙ ايطتتٝ

( َٔ املاد٠ 2إلزداتٗا ٚنإ ٜطتكٌ بااع١ًٝ ناف١ٝ  ٖٚرا َا قسزٙ املػس، ايعساقٞ يف اياكس٠ )
 ( َٔ قإْٛ ايعكٛبا .29)

إْٛ ( َٔ ق29  إ  ايكٍٛ بإٔ املػس، ايعساقٞ يف املاد٠ )(1)بُٝٓا ذٖب اػاٙ آخس
عتُد ْظس١ٜ تعادٍ اايعكٛبا   ٚيف فاٍ ؼدٜدٙ يكٝاّ ع٬ق١ ايطتت١ٝ بني ايطًٛى ٚايٓتٝد١  

ْتاا٤ ع٬ق١ ايطتت١ٝ بني ايطًٛى اا٭ضتاب َع بعض ايتطٝٝل يف ْ اقٗا  ٚذيو بإٔ قٝد 
اإلخساَٞ ٚايٓتٝد١ اإلخسا١َٝ بػس  ناا١ٜ ايطتب اي از٨ ٚزدٙ  إلزداح ايٓتٝد١ اؾس١َٝ  

ضتك٬ٍ ايطتب ايرٟ تطٝا٘ ْظس١ٜ تعادٍ ا٭ضتاب إ  غس  إ ٜطٝ  إ  ذيو غس  دٕٚ أ
ْتاا٤ ع٬ق١ ايطتت١ٝ بني ايطًٛى ٚايٓتٝد١ اضتٓادًا إ  اايهاا١ٜ  ٚزدت٘ يف ذيو إٔ غس  

ٖرٙ ايٓظس١ٜ ٖٛ تدخٌ ضتب طاز٨ َٚطتكٌ برات٘ يف ؼكٝل ايٓتٝد١  مما ٜعين إٔ غس  
ْتاا٤ ايطتت١ٝ مما ٜكتب عًٝ٘ اتب اي از٨ ضسٚزٜإ َعًا يتسكٝل ضتك٬ٍ ٚايهاا١ٜ يف ايطا٫

إٔ ؼكل ايهاا١ٜ فكذ دٕٚ ا٫ضتك٬ٍ ٫ ٜٓتغٞ قٝاّ ع٬ق١ ايطتت١ٝ ت تٝكًا يٓظس١ٜ تعادٍ 
 (.29( َٔ املاد٠ )2ا٭ضتاب  بٌ ٖٞ قا١ُ٥ َٚتسكك١ ٖٚرا َا ىاي  اياكس٠ )

                          

المبادئ العامة في قانون  ،ود. سمطان عبد القادر الشاوي ( د. عمي حسين الخمف،3)
 .325، ص3762العقوبات، مطابع الرسالة، الكويت، 
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خر ب٘ املػس، أٗٛ اقسب ا  َا ف  ذٖب ايٝ٘ ايساٟ ايثاْٞ َٚٔ خاْتٓا ْ٪ٜد َا
 ( َٔ قإْٛ ايعكٛبا  . 29ايعساقٞ يف املاد٠ )

أَا بايٓطت١ ملٛق  قطا٥ٓا ايعساقٞ  فُٝهٔ ايكٍٛ بأْ٘ ميٌٝ إ  ت تٝل ْظس١ٜ 
تعادٍ ا٭ضتاب يف ؼدٜد ايع٬ق١ ايطتت١ٝ بني ايطًٛى ٚايٓتٝد١  فاٞ زهِ هلا قط  قه١ُ 

تِٗ ٖٛ ايطتب احملسى يًعٛاٌَ ا٭خس٣ املتٓٛع١ اييت أفط  ايتُٝٝص بأْ٘: )إذا نإ فعٌ امل
٭ٕ ايطسب اؿاتٌ تسى   إ  َٛ  اجملين عًٝ٘  فٝهٕٛ املتِٗ َط٪٫ًٚ عٔ ٖرٙ ايٓتٝد١

أضسازًا بطٝ ١ يٝظ َٔ غأْٗا إٔ تهٕٛ ضتتًا يًٛفا٠  َٚٔ ذيو ٜظٗس إٔ ايػد٠ اييت أٚقعٗا 
ٛخٛد٠ فٝ٘ ع٢ً اغتدادٖا ٚتعدٌٝ املٛ  املتِٗ ع٢ً اجملين عًٝ٘ ضاعد  ا٭َساض امل

بٗا  ٚملا نإ فعٌ املتِٗ ٖٛ ايطتب احملسى يًعٛاٌَ ا٭خس٣ املتٓٛع١ اييت أفط  ب سٜل 
 .(1) َتاغس أٚ نري َتاغس إ  َٛ  اجمل٢ٓ عًٝ٘ فٝهٕٛ املتِٗ َط٪٫ًٚ عٔ ٖرٙ ايٓتٝد١(

١َ يًُػس، أٚ نري ًَصػاٖا  اييت طسزٗا اياك٘  ٕ أٟ َٔ تًو ا٫إٚاؿكٝك١ 
ػاٙ دٕٚ ذاى  فٗرٙ َطأي١ تتعًل بايطٝاض١ اؾٓا١ٝ٥ ٜأخر بٗرا ا٫ ايكطا٤ ايرٟ ميهٔ إٔ

ّ ْٚظاَ٘ ايكاْْٛٞ يتسكٝل َتدأ املطاٚا٠ ػاٖ٘ مبا ٜت٤٬ااييت ٜتتعٗا  ٚإمنا ًَصّ بتسدٜد 
ا ايعرب٠ ٚايعداي١  فايعرب٠ يٝظ مبا ٜطًه٘ املػس، أٚ ايكطا٤ َٔ بني تًو ا٫ػاٖا   ٚإمن

بإٔ ٜطًو َٔ بني تًو ا٫ػاٖا  َطًهًا ٜتدرٙ اضاضًا أٚ َعٝازًا يف ؼدٜد ع٬ق١ ايطتت١ٝ  
فإذا نإ ا٫ضٓاد املادٟ َطأي١ َٛضٛع١ٝ عت١ ٜطتكٌ بتكدٜسٖا قاضٞ املٛضٛ، دٕٚ إٔ 

ػاٙ ىطع يف ذيو يسقاب١ قه١ُ ايتُٝٝص  فإٕ ا٭َس يٝظ نريو فُٝا ٜتعًل باملعٝاز أٚ ا٫
ْٗا متًو زل ايسقاب١ ع٢ً قاضٞ املٛضٛ، غصٛص املعٝاز ايرٟ ٜظٗس ذيو ا٫ضٓاد  إذ إ

ايرٟ أخر ب٘  مبع٢ٓ أْ٘ إذا زاد عٔ املعٝاز ايصسٝح يع٬ق١ ايطتت١ٝ  نإ هلا إٔ تسدٙ 
 .(2)ٕ ؼدٜد ٖرا املعٝاز َطأي١ قا١ْْٝٛ ؼهِ أزد عٓاتس املط٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥أعتتاز اايٝ٘ ب

                          

قضاء محكمة تمييز العراق، المجمد الخامس،  37/3/3746في  3463( قرار رقم 3)
، النشرة القضائية، العدد الثالث، 32/6/3751في  1641؛ قرار رقم 413، ص3753

 .152صالسنة الرابعة، 
 .212مصدر سابق، ص ،أشار إلييم د. فخري عبد الرزاق الحديثي     

مصدر  ،؛ د. عمر السعيد رمضان215مصدر سابق، ص  ،د. سعيد مصطفى السعيد( 2)
 .136مصدر سابق، ص  ،؛ د. شريف سيد كامل355 -354سابق، ص 
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ٓاد املادٟ بني ايطًٛى ٚايٓتٝد١ أَس ٫ ن٢ٓ عٓ٘ يف تثتٝ  أزنإ ظٗاز ا٫ضإٚ
إ ٜتني تٛافس ا٫ضٓاد املادٟ بني ضًٛى  باإلدا١ْاملط٪ٚي١ٝ  إذ ًٜصّ يصس١ اؿهِ ايصادز 

  ٚبغري ٖرا ا٫ضٓاد ٫ ميهٔ ْطت١ (1)املتِٗ ٚايٓتٝد١ ا٫خسا١َٝ اييت قسز َط٪ٚيٝت٘ عٓٗا
ا  اْتاا٤ أتس ٖرا ايطًٛى ع٢ً قٝاّ املط٪ٚي١ٝ عٔ تًو  ايٓتٝد١ ا  ايطًٛى مما ٜ٪دٟ

ايٓتٝد١  ٚإٕ نإ ذيو ٫ وٍٛ دٕٚ قٝاّ املط٪ٚي١ٝ عٔ ْتٝد١ اخس٣ ؼكك  بٝٓٗا ٚبني 
ايطًٛى ا٫خساَٞ ع٬ق١ ايطتت١ٝ  ٚيف ٖرا ايطٝام قط  قه١ُ متٝٝص ايعسام بأْ٘ "إذا تت  

تب ايٛفا٠ ْصف دَانٞ َٔ خسا٤ ايطغذ َٔ ايتكسٜس ايتػسوٞ ؾث١ اجمل٢ٓ عًٝ٘ إٔ ض
ايدَٟٛ فتٓتاٞ ايساب ١ ايطتت١ٝ بني ايطسب ٚبني املٛ  ٜٚطأٍ املتِٗ عٔ ايطسب اـاٝ  

 .(2)( عكٛبا "415ٚفل املاد٠ )

 ادلثحث الثالث
 سىاد ادلادي تني السلىن السلثي والىتيجة االجياتيةاإل
ع٢ً أْ٘ وهِ ايع٬ق١ بني  ضٓاد املادٟ ٚفكًا يًُع٢ٓ املتكدّ هب إٔ ٜاِٗاإل

 .ًاأّ ضًتٝ ًاا ايطًٛى اهابٝرايطًٛى ٚايٓتٝد١ ضٛا٤ نإ ٖ

ختً  اياك٘ ٚتتآٜ  َٛاق  ايتػسٜعا  اؾٓا١ٝ٥ ٚايكطا٤ ايعساقٞ اَٚع ذيو فكد 
ضٓاد املادٟ بني ايطًٛى ايطًيب ٚايٓتٝد١ ا٫هاب١ٝ  ٚنإ ٚاملكازٕ زٍٛ َد٣ ؼكل اإل

 .(3)َتٓا،هاب١ٝ ب سٜل ايكى أٚ ا٫َهإ ٚقٛ، اؾسمي١ اإلإ أضاع ٖرا ايتسج ٖٛ َد٣

                          

 .354المصدر السابق، ص  ،د. عمر السعيد رمضان( 3)
العدد الثاني، السنة الخامسة،  ، النشرة القضائية،1/2/3752في  1141قرار رقم ( 2)

 .132ص
ان البحث في عالقة السببية بالنسبة لجرائم االمتناع يقتصر عمى جرائم االمتناع ذات ( 1)

النتيجة دون جرائم االمتناع المجرد، الن ىذه االخيرة تدخل ضمن جرائم النشاط المحض 
ويعاقب عميو دون انتظار نتيجة معينة مترتبة عميو،   التي يجرم فييا االمتناع وحده،

ومن ثم طالما خمت ىذه الجرائم من نتيجة اجرامية فال محل إذن لبحث عالقة السببية 
بكر  النظرية العامة لجرائم االمتناع، اطروحة دكتوراه، جامعة ابو ،فييا. ختير مسعود

 .52ص  ،2132 -2131بمقايد، كمية الحقوق والعموم السياسية، الجزائر، 
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 ادلطلة االول
مىلف التشريعات اجلىائية مه االسىاد ادلادي تني السلىن السلثي 

 والىتيجة االجياتية
ٕ أَتٓا،  لد بايٓطت١ ملٛق  ايتػسٜعا  اؾٓا١ٜ املكاز١ْ  َٔ ايع٬ق١ ايطتت١ٝ ي٬

ٌ ٖرٙ املػه١ً بٓصٛص تسو١ َٚٓٗا ايتػسٜع املصسٟ ا  ز بعض ايتػسٜعا  ت تتصدَ
 ٚايتػسٜع اياسْطٞ.

فاٞ َصس ت ٜتطُٔ قإْٛ ايعكٛبا  املصسٟ ْصٛتًا يف غإٔ ايع٬ق١ ايطتت١ٝ 
 .(1)يف خسا٥ِ ا٫َتٓا،  ٖٚرا ٜعين اْ٘ تسى املػه١ً ٫ختٗاد اياك٘ ٚايكطا٤

قإْٛ ايعكٛبا   ٚنريو اؿاٍ بايٓطت١ ملٛق  املػس، اياسْطٞ  فًِ ٜتطُٔ
  إ٫ اْ٘ خعٌ َٔ ايكى أٚ (2)اياسْطٞ ٖٛ اٯخس ْصًا بػإٔ ايع٬ق١ ايطتت١ٝ يف خسا٥ِ ا٫َتٓا،

 63عدٍ ب٘ املاد٠  1945ْٜٛٝٛ ض١ٓ  26ا٫َتٓا، خسمي١ قا١ُ٥ براتٗا  فكد اتدز تػسٜعًا يف 
انتٛبس  25ادز يف ( َٔ ايكإْٛ املًغٞ ايص4َٔ قإْٛ ايعكٛبا   ٚاضتعاد َٔ خدٜد املاد٠ )

  ٖٚرا ايتػسٜع عاقب نٌ َٔ ٜكدز ع٢ً َٓع خٓا١ٜ أٚ خٓس١ ضد ض١َ٬ غدص 1941ض١ٓ 
ايغري فُٝتٓع عٔ ذيو إذا ت ٜهٔ يف تدخً٘ خ س عًٝ٘ أٚ ع٢ً ايغري  نُا ٜعاقب اٜطاً نٌ 
َٔ ميتٓع عٔ َطاعد٠ غدص آخس َعسض ـ س ْاغ٧ عٔ خسمي١ إذا َا ؼكك  ي٘ ْاظ 

  زً  املاد٠ 1992متٛش  29بصدٚز قإْٛ ايعكٛبا  اياسْطٞ اؾدٜد يف   ٚ(3)ايػسٚ 
( َٔ ايكإْٛ ايكدِٜ  ٚاييت ْص  اياكس٠ ا٫ٚ  َٓٗا ع٢ً )نٌ 63( قٌ املاد٠ )223-6)

َٔ نإ بٛضع٘ باعً٘ اياٛزٟ دٕٚ إ ٜعسض ْاط٘ أٚ نريٙ يًد س  إ ميٓع ٚقٛ، خٓا١ٜ أٚ 
تٓع عُدًا عٔ فعٌ ٖرا ٜعاقب باؿتظ مخظ ضٓٛا  خٓس١ ضد ايط١َ٬ ايتد١ْٝ يػدص ٚاَ

                          

ائية لالمتناع، جرائم االمتناع جرائم االمتناع والمسؤولية الجن ،( د. محمود نجيب حسني3)
 .32ص   ،3764 ،القاىرة ،المسئولية الجنائية عن االمتناع، دار النيضة العربيةو 

 .212مصدر سابق، ص  ،د. نظام توفيق المجالي( 2)
 .261مصدر سابق، ص  ،( د. رؤوف عبيد1)
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  ٚخا٤ يف اياكس٠ ايثا١ْٝ َٓٗا  )ٜعاقب بٓاظ ايعكٛب١ نٌ َٔ (1)فسْو نسا١َ( 000  500ٚ 
ٓع عٔ تكدِٜ املطاعد٠ إ  غدص يف زاي١ اـ س دٕٚ إ ٜعسض ْاط٘ أٚ نريٙ يًد س تمي

 .(2)ٓدد٠(ٚنإ ٜطت ٝع تكدميٗا ايٝ٘ ضٛا٤ باعً٘ ايػدصٞ أٚ ب ًب اي

بُٝٓا ذٖت  بعض ايػسا٥ع إ  زٌ املػه١ً بٓصٛص تسو١ َٚٓٗا قإْٛ 
  ايرٟ زسص ع٢ً ٚضع ْصٛص ٜعاجل فٝٗا ضتت١ٝ 1930ايعكٛبا  ا٫ٜ ايٞ  ايصادز عاّ 

( َٔ ٖرا ايكإْٛ ٚاييت ؼٌُ عٓٛإ )ع٬ق١ ايطتت١ٝ( ْص  يف فكستٗا 40ا٫َتٓا،  فاملاد٠ )
غدص َٔ اخٌ ٚاقع١ اعتربٖا ايكإْٛ خسمي١ إ٫ إذا ناْ  ايٓتٝد١  ا٫ٚ  ع٢ً اْ٘ )٫ ٜعاقب

  ٜٚعين ٖرا (3)ايطاز٠ أٚ اـ س٠ اييت ٜتٛق  عًٝٗا ٚخٛد اؾسمي١ أتسًا ياعً٘ أٚ اَتٓاع٘(
ايٓص إ املػس، ٜتصٛز ع٬ق١ ايطتت١ٝ ٜٚت ًتٗا بني ايٓتٝد١ ٚا٫َتٓا، ع٢ً ذا  ايٓسٛ 

يٓتٝد١ ٚاياعٌ ا٫هابٞ  نُا زدد املػس، ا٫ٜ ايٞ َعٝاز ايرٟ ٜتصٛزٖا ب٘ ٜٚت ًتٗا بني ا
( َٔ قإْٛ ايعكٛبا  ٚاييت تٓص ع٢ً 41ع٬ق١ ايطتت١ٝ يف زاي١ تعدد ا٫ضتاب يف املاد٠ )

)َطا١ُٖ اضتاب ضابك١ أٚ َعاتس٠ أٚ ٫زك١ ع٢ً فعٌ اؾاْٞ أٚ اَتٓاع٘  ٚيٛ ناْ  
ا٫َتٓا، ٚبني ايٓتٝد١  َٚع ذيو فإٕ  َطتك١ً عٓ٘ ٫ تٓاٞ ع٬ق١ ايطتت١ٝ بني اياعٌ أٚ

ا٫ضتاب اي٬زك١ تٓاٞ ع٬ق١ ايطتت١ٝ إذا ناْ  ٚزدٖا ناف١ٝ إلزداح ايٓتٝد١  ٚيف ٖرٙ 
اؿاي١ إذا نإ اياعٌ أٚ ا٫َتٓا، ايطابل ع٢ً ٖرٙ ا٫ضتاب ٜعد يف زد ذات٘ خسمي١ تٛقع 

٫ضتاب ايطابك١ ع٢ً اياعٌ ايعكٛب١ املكسز٠ َٔ اخًٗا  ٚت تل ايٓصٛص ايطابك١ ٚيٛ متثً  ا
 .(4)أٚ ا٫َتٓا، أٚ املعاتس٠ ي٘ أٚ اي٬زك١ عًٝ٘ يف ضًٛى نري َػسٚ، تادز عٔ نري اؾاْٞ(

 ٖٚرا ايٓص ضا٣ٚ بني اياعٌ ا٫هابٞ ٚايطًيب َٔ زٝج اـطٛ، يٓاظ املعٝاز.

                          

القسم العام من قانون  ،د. محمد زكي ابو عامر و د. سميمان عبد المنعم ،نقاًل عن( 3)
 .2، ىامش رقم 113ص  ،2112 ،دار الجامعة الجديدة لمنشر، االسكندرية ،العقوبات

 المصدر نفسو، نفس الصفحة. ،نقاًل عن( 2)
نائية عن االمتناع، د. محمود نجيب حسني، جرائم االمتناع والمسؤولية الج ،( نقاًل عن1)

 .32مصدر سابق، ص
د. محمود نجيب حسني، جرائم االمتناع والمسؤولية الجنائية عن االمتناع،  ،( نقاًل عن2)

. وقد اقتبس ىذا النص قانون العقوبات المبناني، ينظر المادة 33مصدر سابق،  ص 
 (.211وكذلك قانون العقوبات السوري، ينظر المادة ) ،(212)
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ٚيف ذا  ا٫ػاٙ نإ َٛق  املػس، ا٫ملاْٞ  بعد ايتعدٌٜ ايرٟ ادخً٘ ع٢ً قإْٛ 
َٓ٘ ع٢ً إ "َٔ اَتٓع عٔ اؿًٝٛي١  13  إذ ْص  املاد٠ 1975يعكٛبا  يف ا٭ٍٚ َٔ ٜٓاٜس ا

دٕٚ زدٚح ْتٝد١ تٓتُٞ ا  ايعٓاتس اييت وددٖا ْص عكابٞ  ٜعاقب ٚفكًا هلرا ايٓص  إذا 
نإ ضآًَا قاًْْٛا يعدّ زدٚح ٖرٙ ايٓتٝد١  ٚنإ اَتٓاع٘ َعاد٫ً يتسكٝل ايعٓاتس 

( 49مي١ عٔ طسٜل اياعٌ ا٫هابٞ  ٚهٛش إ ؽا  ايعكٛب١ ٚفكًا يًُاد٠ )ايكا١ْْٝٛ يًدس
  ٖٚرا ايٓص ٜعترب ْصًا تسوًا وطِ َػه١ً ايطتت١ٝ يف خسا٥ِ ا٫َتٓا، (1)اياكس٠ ا٭ٚ "
 ذا  ايٓتٝد١.

  إذ تطُٔ يف (2)أَا بايٓطت١ ملٛق  املػس، ايعساقٞ  فكد اخر َٓٗدًا كتًاًا
ْصًا عاًَا أقس فٝ٘ املطاٚا٠ بني اياعٌ ا٫هابٞ ٚا٫َتٓا، َٔ خ٬ٍ تدز قإْٛ ايعكٛبا  

تعسٜا٘ يًاعٌ بأْ٘ )نٌ تصسف خسَ٘ ايكإْٛ ضٛا٤ نإ اهابًٝا أّ ضًتًٝا نايكى ٚا٫َتٓا، 
  مما ٜعين اْ٘ اعكف ي٬َتٓا، برا  ايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ اييت (3)َا ت ٜسد ْص خ٬ف ذيو(

ٙ ضتتًا يًٓتٝد١ ا٫خسا١َٝ  ٚفكًا يرا  املعٝاز ايرٟ ٞ  ٚاعتربعكف بٗا يًطًٛى ا٫هابٜ
ٜطتٓد إيٝ٘ يف اعتتاز ع٬ق١ ايطتت١ٝ َتٛافس٠ بني اياعٌ ا٫هابٞ ٚايٓتٝد١ ا٫خسا١َٝ  اييت 

 ( َٔ قإْٛ ايعكٛبا (.29تطُٓتٗا املاد٠ )

تهٕٛ  إ٫ إٔ املػس، ايعساقٞ  اغك  يف خسا٥ِ ا٫َتٓا، ذا  ايٓتٝد١ ايعُد١ٜ إ
إذا فسض ايكإْٛ  -ايص١ً َتاغس٠ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١ بكٛي٘ )تهٕٛ اؾسمي١ عُد١ٜ ... أ

أٚ ا٫تاام ٚاختًا ع٢ً غدص ٚاَتٓع عٔ ادا٥٘ قاتدًا ازداح اؾسمي١ اييت ْػأ  َتاغس٠ 
 .(4)عٔ ٖرا ا٫َتٓا،(

                          

احكام رابطة السببية في الجرائم العمدية وغير العمدية،  ،عبد الحكيم فودة ،عننقاًل ( 3)
 .64، ص 2114 ،منشأة المعارف باالسكندرية

ىذا النيج اتبعتو التشريعات ذات االصل االنجموسكسوني، مثل قانون العقوبات اليندي ( 2)
والمسؤولية الجنائية جرائم االمتناع  ،وقانون العقوبات السوداني، د. محمود نجيب حسني

 .36عن االمتناع، مصدر سابق، ص
 ( من قانون العقوبات العراقي.2( فقرة )37نص المادة ) ،ينظر( 1)
 ( من قانون العقوبات العراقي.12( المادة )2)
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ٕ تتسكل ٚاعترب فسد ا٫َتٓا، عٔ ايكٝاّ بايٛاخب املاسٚض ع٢ً املُتٓع  دٕٚ ا
ْتٝد١ خس١َٝ َٔ ذيو  خسمي١ َطتك١ً  بكٛي٘ )ٜعاقب َد٠ ٫ تصٜد ع٢ً ض١ٓ أٚ بغسا١َ .... 
نٌ َٔ نإ َهًاًا قاًْْٛا أٚ اتااقًا بسعا١ٜ غدص عاخص بطتب تغس ضٓ٘ أٚ غٝدٛخت٘ أٚ 

 .(1) بطتب زايت٘ ايصس١ٝ أٚ ايٓاط١ٝ أٚ ايعك١ًٝ  فاَتٓع بدٕٚ عرز عٔ ايكٝاّ بٛاخت٘(
نإ َٔ غإٔ ٖرا ا٫َتٓا، إ ٜعسض زٝا٠ اجمل٢ٓ عًٝ٘ يًد س  فدعٌ  أَا إذا

عكٛب١ املُتٓع ٖٞ ايعكٛب١ املكسز٠ ظسمي١ ايطسب املاطٞ إ  املٛ  أٚ ايعا١ٖ  بكٛي٘ )... 
ٜٚعاقب بايعكٛب١ ذاتٗا إذا نإ ايتعسٜض يًد س عسَإ ايصغري أٚ ايعاخص عُدًا عٔ ايتغر١ٜ 

 .(2) زايت٘ َع ايتصاّ اؾاْٞ قاًْْٛا أٚ اتااقًا أٚ عسفًا بتكدميٗا(أٚ ايعٓا١ٜ اييت تكتطٝٗا 
نُا اعترب ا٫َتٓا، عٔ انات١ ًَٗٛف يف نازت١ أٚ ف٢ٓ عًٝ٘ يف خسمي١  خسمي١ 
َطتك١ً ٚعاقب املُتٓع عٓٗا ع٢ً ايسنِ َٔ عدّ ٚخٛد ٚاخب قاْْٛٞ ػاٙ املُتٓع  بكٛي٘ 

٢ْ بدٕٚ عرز عٔ انات١ ًَٗٛف يف نازت١ أٚ ف٢ٓ )ٜٚعاقب بايعكٛب١ ذاتٗا َٔ اَتٓع أٚ تٛا
 .(3)عًٝ٘ يف خسمي١(

فُٔ ٖرا ايٓص ٜاِٗ إ املػس، ايعساقٞ ٜعاقب نٌ َٔ ميتٓع عٔ تكدِٜ َطاعد٠ 
عٔ نازت١ أٚ خسمي١  َٔ دٕٚ إ ٜهٕٛ ع٢ً  ًاْاغ٦ نإ يػدص َعسض يًد س ضٛا٤

ٜكٓٔ ايٛاخب ا٫خ٬قٞ ايرٟ املُتٓع ٚاخب قاْْٛٞ أٚ اتااقٞ بايتدخٌ  ٚنإٔ ٖرا ايٓص 
 هب إ ٜتس٢ً ب٘ املٛاطٔ ػاٙ َثٌ ٖرٙ ايظسٚف.

 
 
 
 
 
 
 

                          

 ( من قانون العقوبات العراقي.153المادة )( 3)
 ( من قانون العقوبات العراقي.161/2المادة )( 2)
 ( من قانون العقوبات العراقي.151/2المادة )( 1)
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 ادلطلة الثاوي
حىل مذي حتمك االسىاد ادلادي تني السلىن السلثي  اخلالف الفمهي

 والىتيجة االجياتية
تتآٜ  َٛاق  اياك٘ ٚتعدد  اػاٖات٘ يف ؼدٜد ا٫ضٓاد املادٟ بني ايطًٛى 

 ا٫هاب١ٝ . ايطًيب ٚايٓتٝد١

  إ  اْهاز ايع٬ق١ ايطتت١ٝ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١ ا٫خسا١َٝ  ٜٚسٕٚ (1)فكد ذٖب زأٟ
ٜٚسٕٚ أْ٘ َٔ نري املتصٛز إ تهٕٛ ٖٓاى زاب ١ ضتت١ٝ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١  ٚزدتِٗ يف 

 ٜصًح يف إ ٜهٕٛ ضتتًا يٓتٝد١ اخسا١َٝ  إذ ٫ ٜٓ ٟٛ ع٢ً ايااع١ًٝ اييت ذيو إ ا٫َتٓا، ٫
  ٭ْ٘ ب تٝعت٘ عدّ ٚايعدّ ٫ ٜٓتذ غ٦ًٝا  فٗٛ ٫ ٜعد إٔ ٜهٕٛ (2)ػعٌ َٔ غأْ٘ ذيو

َٓاضت١ أٚ ظسفًا َٗد يٛقٛ، ايٓتٝد١  ٚإ املػس، عٓدَا اعتد بطتت١ٝ ا٫َتٓا، يف بعض 
خسا٥ِ ا٫ُٖاٍ  امنا تٛضع يف َع٢ٓ ايطتت١ٝ ايكاْْٛٞ ع٢ً َعٓاٖا املادٟ املاّٗٛ يف عًِ 

 .(3)طتب َا ٖٛ إ٫ ايعٌُ املادٟ ايرٟ ٜٓتذ اتسٙاي تٝع١  فاي

                          

 تبنى ىذا الرأي اغمب الفقو الفرنسي، ينظر:( 3)
Garcon، art، 295، no. 14 et suiv ; Garraud، traite the orique et pratique 

de droit penal francais I، no.99. p. 211; Roux، 22. P. 97; Le poitterin، 

note D. 1902. 2.81;Hemard، not S. 1902. 2.305; vidal et Magnol، 

Coursde، droit criminal، I، no. 79-4، p. 135; Donnedieu de vabres traite 

de droit criminal no. 117، p. 72; Merle etvitu. Traite de droit criminal 

I، no. 412، p. 667; Decocq، p. 159. 

م االمتناع والمسؤولية الجنائية عن االمتناع، جرائ ،أشار الييم د. محمود نجيب حسني      
 .24مصدر سابق، ص 

االحكام العامة في  ،د. عمي بدوي ،وقد أيد ىذا االتجاه جانب من الفقو المصري. ينظر     
؛ د. عمي احمد 52، ص 3716القانون الجنائي، الجزء االول، مطبعة النوري، مصر، 

 وما بعدىا. 374مصدر سابق، ص  ،راشد
جرائم االمتناع والمسؤولية الجنائية عن االمتناع، المصدر  ،د. محمود نجيب حسني( 2)

 .23السابق، ص 
 .211مصدر سابق، ص  ،( د. سعيد مصطفى السعيد1)
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َٚ٪د٣ ذيو إ ا٫َتٓا، ٫ ميهٔ إ ٜهٕٛ ضتتًا يٓتٝد١ اخسا١َٝ تتُثٌ بايطسٚز٠ 
 يف تٛز٠ تغٝري يف ايعات اـازخٞ  إ٫ إذا ْص ايكإْٛ ع٢ً ذيو.

فاملٓ ل ٜأب٢ إ تعد ظاٖس٠ ضًت١ٝ ضتتًا يف ظاٖس٠ اهاب١ٝ ٚباْتاا٤ ايع٬ق١ 
تت١ٝ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١ ا٫خسا١َٝ  تٓك ع ايص١ً بني خسمي١ ا٫َتٓا، ذا  ايٓتٝد١ ايط

ٚاؾسمي١ ا٫هاب١ٝ ذا  ايٓتٝد١  ف٬ ٜهٕٛ َتصٛزًا اؿام ا٭ٚ  بايٓص ايرٟ هسّ ايثا١ْٝ  
ذيو إ تٛافس ايع٬ق١ ايطتت١ٝ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١ ا٫خسا١َٝ  غس  يتكسٜس املطاٚا٠ بٝٓ٘ 

  نُا إٔ ػسِٜ املػس، يتعض تٛز (1)بني ايطًٛى ا٫هابٞ ايرٟ َٔ غأْ٘ ازداح ايٓتٝد١ٚ
ا٫َتٓا، مبكتط٢ ْصٛص خات١ ٜك ع بإٔ ا٫َتٓا، ٫ ٜتطا٣ٚ نكاعد٠ عا١َ َع ايطًٛى 
ا٫هابٞ  ٖٚٛ َا ٜتد٢ً ع٢ً ٚخ٘ اـصٛص يف خسمي١ ايكتٌ  فًٛ نإ ا٫َتٓا، َطاًٜٚا 

 .(3()2)ض س املػس، إ  ايتدخٌ يتدسِٜ بعض زا٫  ا٫َتٓا،يًطًٛى ا٫هابٞ ملا ا

نُا إٔ ْصٛص ايتػسٜع ٫ تطُح بٗرٙ املطاٚا٠ ٚاقساز َط٪ٚي١ٝ املُتٓع نُا يٛ 
نإ قد ازتهب اؾسمي١ ا٫هاب١ٝ بطًٛى اهابٞ  ٚايكٍٛ غ٬ف ذيو ٜ٪دٟ إ  ايكٝاع يف 

٫ خسمي١  -١ْٝٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبا فاٍ ايتدسِٜ  ٖٚٛ قٝاع قظٛز ٚفٝ٘ َطاع مبتدأ قاْ
ايرٟ ٖٛ اٍٚ ا٫ضظ اييت ٜكّٛ عًٝٗا ايتدسِٜ يف ايتػسٜعا   -٫ٚ عكٛب١ إ٫ بٓص

                          

 .23المصدر السابق، ص  ،( د. محمود نجيب حسني3)
 ،د. سميمان عبد المنعم، القسم العام من قانون العقوباتد. محمد زكي ابو عامر و ( 2)

 .273مصدر سابق، ص 
في شأن  3676ابريل  37يسترشد انصار ىذا الرأي بالقانون الفرنسي الذي صدر في ( 1)

العقاب عمى افعال العنف والتعدي والقسوة ضد االطفال الذين تقل اعمارىم عن الخامسة 
من قانون العقوبات جرمت  132عشرة، فقد اضاف ىذا القانون فقرة رابعة إلى المادة 

ناع عن تقديم الغذاء والعناية إلى الطفل الذي يقل سنو عن الخامسة عشرة باعتباره االمت
جرحًا عمديًا، أو باعتباره قتاًل عمديًا أو شروعًا في قتل إذا توافرت لدى الممتنع نية 
ازىاق الروح، ويرون ان اضافة ىذه الفقرة تعني في تقدير الشارع ان ىذا االمتناع لم 

د. محمود نجيب  ،ك، اي لم يكن مجرمًا تطبيقًا لمقواعد العامة. ينظريكن مجرمًا قبل ذل
 .24جرائم االمتناع والمسؤولية الجنائية عن االمتناع، مصدر سابق، ص ،حسني
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  فتُكتط٢ ٖرا املتدأ ٜهٕٛ خعٌ ٚخٛد اؾسمي١ ايطًت١ٝ ذا  ايٓتٝد١ زًٖٓا (1)اؾٓا١ٝ٥
 .(2)بٓص ػسِٜ خاص بٗا

ِ ايعُد١ٜ ٚاؾسا٥ِ نري ايعُد١ٜ  نُا ٜرٖب اتساب ٖرا ايسأٟ إ  ايتُٝٝص بني اؾسا٥
َهإ اضتد٬ص قصد باؾسا٥ِ ايعُد١ٜ ضٝك١  ٚيٝظ باإلٚيدِٜٗ إ ايٓصٛص اـات١ 

املػس، َٓٗا يف اقسازٙ املطاٚا٠ بني ايطًٛى ا٫هابٞ ٚايطًٛى ايطًيب  أَا ايٓصٛص 
يكٍٛ بٗرٙ َهإ إ لد يف عتازاتٗا َا ٜربز ااؾسا٥ِ نري ايعُد١ٜ فٛاضع١ ٚباإلاـات١ ب

 .(4()3)املطاٚا٠ يف ؼكٝل ايطًت١ٝ

يصاعٛب١  نُا وتذ ٖرا ايساٟ اٜطاًا يف تربٜاس اْهاازٙ يطاتت١ٝ ا٫َتٓاا،  اْا٘ َأ ا       
ٕ اضتد٬ص ايع٬ق١ ايطتت١ٝ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١ ٚبايتايٞ اتتا  إ ا٫َتٓا، نإ ٖاٛ  اهمب

صعٛب١ عٔ ذيو اضتد٬ص ايكصاد  ايطتب يف ازداح ايٓتٝد١ احملظٛز٠ قاًْْٛا  نُا ٫ تكٌ اي
 . (5)اؾٓا٥ٞ يد٣ املُتٓع ٚبايتايٞ تٛافس ايسنٔ املعٟٓٛ يًدسمي١

 

                          

 .212مصدر سابق، ص  ،د. عمي احمد راشد( 3)
ان يقضى عمى ىذا  إذ يرى انو من االوفق ،52مصدر سابق، ص ،عمي بدوي د.( 2)

راء واالضطراب في االحكام بنص تشريعي يعاقب عمى جريمة االمتناع اآلاالختالف في 
ذات النتيجة في الحاالت الخطيرة كما فعمت بعض التشريعات مثل التشريع االلماني 

 والتشريع االيطالي.
 .155مصدر سابق، ص  ،( د. رؤوف عبيد1)
من قانون العقوبات ( 273يسترشد اصحاب ىذا الرأي بالمقارنة بين عبارة المادتين )( 2)

( من قانون العقوبات المصري، المتين تعرفان القتل العمدي، 212الفرنسي، والمادة )
( مصري المتان 216( فرنسي و )137فتعاقبان من )قتل نفسًا عمدًا( وعبارة المادتين )

تجرمان القتل غير العمدي، فتعاقبان من "قتل نفًس خطأ أو تسبب في قتميا بغير قصد 
االيجابي  يشير من وجية نظرىم إلى الفعل مد"، فتعبير )ارتكب القتل أو )قتل((وال تع

د. محمود نجيب حسني،  ،فقط، اما تعبير "تسبب في القتل" فيتسع كذلك لالمتناع. ينظر
 .26جرائم االمتناع والمسؤولية الجنائية عن االمتناع، مصدر سابق، ص 

 .273مصدر سابق، ص  ،المنعم د. محمد زكي ابو عامر و د. سميمان عبد( 3)
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 .(2)ٚبعض احملانِ املصس١ٜ (1)ٚقد أخر بٗرا ا٫ػاٙ ايكطا٤ اياسْطٞ

ٚقد ٚخٗ  إ  ٖرا ايسأٟ اْتكادا  عد٠ َٓٗا  يٝظ تسٝسًا ايكٍٛ بإٔ ا٫َتٓا، 
باعتتازٙ  ٚخٛدٙ نظاٖس٠ قا١ْْٝٛ اهاب١ٝ  نٝإ قاْْٛٞ ي٘عدّ ٫ٚ ٜٓتذ عٓ٘ غ٦ًٝا  بٌ ٖٛ 

ٜطِ َٔ بني عٓاتسٙ ظاٖس٠ اهاب١ٝ ٖٚٞ ا٫زاد٠  نُا إ ي٘ نريو طتٝع١ َاد١ٜ ٜطتُدٖا 
                          

من أىم االحكام التي حددت االتجاه العام لمقضاء في فرنسا في شأن سببية االمتناع في ( 3)
الجرائم العمدية، حكم محكمة استئناف بواتيو، الذي قضى بأن ترك فتاة بالغة مصابة 

القذارة  باختالل عقمي في غرفة سيئة التيوية واالضاءة وجعميا تنام عمى فراش شديد
عمى مدى سنين عديدة، وفي حالة ال توصف من القذارة، واالمتناع عن تقديم اية رعاية 
أو عناية من أي نوع إلييا، عمى نحو صارت معو حياتيا في خطر، وقد اصيبت من 
جرائو بأضرار صحية بالغة، ىذا السموك ال تقوم بو جريمة الجرح أو الضرب أو العنف 

 والتعدي العمدي.
(Cour de poitiers، 20nov. 1901. D1902.2.81، not Le poiterin، S 1902. 

2.305، note He mard); 

 وقضت محكمة استئناف باريس بأن جريمة خيانة االمانة ال ترتكب باالمتناع.     
(Cour de paris، 19 dec. 1936،Gaz. Palais، 4mars، 1937 Revue de 

science crim. 1937. P. 285، obs، magnol);  

وقضت محكمة النقض الفرنسية بأن جريمة تنظيم بيع اوراق يانصيب غير مرخص 
بو ال تنسب إلى مدير الشركة التي نظمت ىذا البيع لمجرد انو امتنع عن الحيمولة دونو، 

 .Cass. Crim. 24janv)طالما لم يصدر عنو عمل ايجابي لتنظيم ىذا البيع. 
 1936. O.H.1936. 134) جرائم االمتناع  ،ن د. محمود نجيب حسنينقاًل ع

 .45 -44والمسؤولية الجنائية عن االمتناع، مصدر سابق، ص 
ففي حكم ليا قضت محكمة جنايات الزقازيق، ببراءة االم التي تركت وليدىا ييمك بعد ( 2)

 والدتو من تيمة القتل العمد باعتبار انيا لم ترتكب عماًل ايجابيًا يستفاد منو ركن القصد
، رقم 3، مجمة المحاماة س 3723فبراير،  7الجنائي أو العمد. )جنايات الزقازيق، 

336.) 
وقد قضي كذلك بان سكوت ضابط البوليس عما يجري في حضوره من تعذيب المتيم       

لحممو عمى االعتراف ال يجعمو مسؤواًل عن جريمة التعذيب المنصوص عمييا في المادة 
كًا حتى في تيمة الضرب أو احداث الجروح. )حكم ع بل وال يجعمو شري 324

 .(314، ص 35، مجمة الحقوق س 3712مايو سنة  31االستئناف في 
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َٔ ايظسٚف اييت ٜصدز فٝٗا ٜٚطٝ س عًٝٗا ٜٚٛخٗٗا إ  نا١ٜ َع١ٓٝ  ٖٚٛ يف ٖرا ايتسدٜد 
 .(1)ٜصًح ضتتًا يف املديٍٛ ايكاْْٛٞ

ّٛ ٖرا ايسأٟ ع٢ً تٓاقض  فإذا اضتساٍ اعتتاز ا٫َتٓا، ضتتًا يٓتٝد١ نُا ٜك
اخسا١َٝ فُٔ نري املُهٔ أٚ املعكٍٛ ايتطًِٝ بإ ا٫َتٓا، ميهٔ اعتتازٙ ضتتًا هلرٙ ايٓتٝد١ 
عٓدَا ٜٓص املػس، ع٢ً خسمي١ ضًت١ٝ ذا  ْتٝد١ تكّٛ بٗرا ا٫َتٓا،  ذيو إ املػس، ٫ 

١ٝ ٫ ٚخٛد هلا يف عات اؿكا٥ل ٚاملادٜا   ٚامنا دٚزٙ إ ٜطت ٝع إ ىًل ع٬ق١ ضتت
 .(2)ٜعكف بع٬ق١ َٛخٛد٠ فع٬ً  ٚودد َٓٗا ايكدز ايرٟ ٜطتغ عًٝ٘ أ١ُٖٝ قا١ْْٝٛ

اَا ايتاسق١ اييت قسزٖا ٖرا ايسأٟ بني اؾسا٥ِ ايعُد١ٜ ٚاؾسا٥ِ نري ايعُد١ٜ  فإْٗا 
ْ٘  فاذا تح ا٫عكاف بع٬ق١ ايطتت١ٝ ػايف ٚتٓاقض َصًس١ اجملتُع  ٚؼٌُ ع٢ً ب ٬

بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١ ا٫خسا١َٝ يف اؾسا٥ِ نري ايعُد١ٜ فإٕ ٖرا ٜعين إ ا٫َتٓا، ٜصًح يف 
ذات٘ ضتتًا  ف٬ َٓاص بعد ذيو َٔ ا٫عكاف بٗرٙ ايع٬ق١ يف اؾسا٥ِ ايعُد١ٜ  فُُا ٫ ٜتال 

ُد باعتتازٙ قدتًا يًٓتٝد١  فإذا شاد  َع املٓ ل ايكاْْٛٞ إ ٜعاقب املُتٓع نري املتع
 .(3)خ ٛزت٘ ع٢ً اجملتُع بإٔ تٛافس ايعُد يدٜ٘  ف٬ عكاب ٜٛقع عًٝ٘

ٚاخريًا يٝظ َا ٜٓكص َٔ ت٬ز١ٝ ا٫َتٓا، إلزداح ايٓتٝد١ ايكٍٛ بصعٛب١ 
اضتد٬ص ايع٬ق١ ايطتت١ٝ بٝٓ٘ ٚبني ايٓتٝد١  أٚ تعٛب١ اضتد٬ص ايكصد اؾٓا٥ٞ يد٣ 

ْ٘ يٝظ َٔ ايطا٥غ اقساّ َطأي١ ا٫تتا  يف أَس ٜتعًل بايتهٝٝ  ايكاْْٛٞ ٭املُتٓع  
يًطًٛى  ُٖٚا اَسإ خدًا كتًاإ  نُا إٔ تعٛب١ اضتد٬ص ايع٬ق١ ايطتت١ٝ أٚ اتتا  

 .(4)١ٜ زاٍأايكصد اؾٓا٥ٞ ٫ ٜصٌ إ  زد ا٫ضتساي١ ع٢ً 

                          

 .155مصدر سابق، ص  ،( د. رؤوف عبيد3)
د. محمود نجيب حسني، جرائم االمتناع والمسؤولية الجنائية عمى االمتناع، مصدر ( 2)

 .27سابق، ص 
 .155بق، ص د. رؤوف عبيد، المصدر السا( 1)
 .273مصدر سابق، ص  ،( د. محمد زكي ابو عامر و د. سميمان عبد المنعم2)
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٫َتٓا، ٚايٓتٝد١ ٜٚس٣ اْ٘   إ  ا٫قساز بٛخٛد ايطتت١ٝ بني ا(1)بُٝٓا ذٖب زأٟ آخس
٫ تعٛب١ يف ا٫عكاف بع٬ق١ ايطتت١ٝ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١ ا٫خسا١َٝ إذا َا مت اضتظٗاز 
املا١ٖٝ ايكا١ْْٝٛ ي٬َتٓا،  ٖٚرٙ املا١ٖٝ تطتدًص َٔ ايطًٛى ا٫هابٞ ايرٟ ٜاسض٘ 

ٞ يًطًٛى ا٫هابٞ  ايكإْٛ  ٜٚاكض ا٫َتٓا، ا٫زداّ عٓ٘  فا٫َتٓا، ٖٛ املكابٌ ايكاْْٛ
فإتٝإ ٖرا اياعٌ ٖٛ ْكٝض ا٫َتٓا،  نُا إٔ ا٫َتٓا، ٖٛ عدّ اتٝإ ٖرا اياعٌ  فإذا تت  

يف  -٬ق١ ايطتت١ٝ بني اياعٌ ا٫هابٞ ٚايٓتٝد١  فإٕ ذيو ٜعد اتتاتًا هلرٙ ايع٬ق١تٛافس ع
بني ا٫َتٓا، ٖٚرٙ ايٓتٝد١  فإذا تت  اْ٘ يٛ أت٢ اؾاْٞ اياعٌ ا٫هابٞ َا  -ٚخٗٗا اٯخس

زدت  ايٓتٝد١  فُع٢ٓ ذيو إ اياعٌ ضتب يعدّ زدٚح ايٓتٝد١  أٚ ٜكتطٞ ذيو ب سٜل 
ٍٛ بإ ا٫َتٓا، ضتب ؿدٚح ايٓتٝد١  ٚيف تعتري آخس  فإٕ ضتت١ٝ اياعٌ ايًصّٚ ايعكًٞ ايك

يعدّ زدٚح ايٓتٝد١ ٖٞ يف ذا  ايٛق  ضتت١ٝ ا٫َتٓا، ؿدٚح ايٓتٝد١  فايك٫ٕٛ ٚخٗإ 
ؿكٝك١ ٚازد٠  فع٢ً ضتٌٝ املثاٍ  إذا نإ َٔ غإ ازضا، ا٭ّ طاًٗا زدٜج اي٫ٛد٠ أ٫ 

ٚإذا زددْا   إٔ عدّ ازضاع٘ ٖٛ ضتب ٚفات٘–ز٠ بايطسٚ –ؼدح ٚفات٘  فُع٢ٓ ذيو 
ع٢ً املصًس١ أٚ اؿل ايرٟ وُٝ٘  ا ايكاْْٛٞ  اٟ باعتتازٖا اعتدا٤ًايٓتٝد١ يف َديٛهل

ايكإْٛ  ٫تطس  ع٬ق١ ايطتت١ٝ بٝٓٗا ٚبني ا٫َتٓا، ع٢ً ٚخ٘ ٜهاد ٫ ىاي ٘ غو  
ٚبٝإ ذيو إ املػس، ٜٓتظس فا٫َتٓا، ضتب يًعدٚإ ع٢ً املصًس١ اييت وُٝٗا ايكإْٛ  

غإٔ ٖرا اياعٌ َٔ املُتٓع إتٝإ فعٌ اهابٞ َعني ٜٚٛخب عًٝ٘ ذيو  ٜٚاكض إ َٔ 
 ضتب ٖرا ايعدٚإ ٖٛ ذيو ايطًٛى  أٟ ا٫َتٓا،. إٔ   ف٬ غو يفتٝا١ْ تًو املصًس١

ٚع٢ً ٖرا ايٓسٛ ىًص اتساب ٖرا ايسأٟ إ  ا٫عكاف بع٬ق١ ايطتت١ٝ بني 
ايٓتٝد١ ا٫خسا١َٝ  َٚطا٤ي١ املُتٓع عٔ ٖرٙ ايٓتٝد١ َط٪ٚي١ٝ عُد١ٜ أٚ نري ا٫َتٓا، ٚ

                          

د. محمود نجيب حسني: جرائم االمتناع والمسؤولية عن االمتناع، مصدر سابق، ص ( 3)
د. رمسيس بينام، النظرية العامة  ،. وقد أيد ىذا االتجاه جانب كبير من الفقو، ينظر62

؛ د. احمد فتحي 472، ص 3775 ،باإلسكندريةمنشأة المعارف  ،1لمقانون الجنائي، ط
، 3774 ،القاىرة ،الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، دار النيضة العربية ،سرور
شرح قانون العقوبات القسم العام، مصدر  ،؛ د. عمي عبد القادر القيوجي122ص 

ار الشروق، مصر، تعميقات عمى احكام القضاء، د ،؛ د. عوض محمد115سابق، ص 
 .232؛ د. محمد عمي سويمم، مصدر سابق، ص 36، ص 2135
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  ٚقد اخر بٗرا ا٫ػاٙ ايكطا٤ (1)عُد١ٜ  تتعًا ملا إذا نإ َا تٛافس يدٜ٘ ايكصد أٚ اـ أ
  ٚاؿكٝك١ ع٢ً ايسنِ َٔ ٚخا١ٖ ٖرا ايسأٟ (3)  ٚخاْب َٔ ايكطا٤ املصسٟ(2)ا٫ملاْٞ

تت١ٝ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١ ا٫خسا١َٝ ب سٜل َٓ كٞ ٜكتطٝ٘ ايًصّٚ ٚاضتظٗازٙ يًع٬ق١ ايط
ايعكًٞ  إ٫ إٔ َا ٜ٪خر ع٢ً ٖرا ايسأٟ  اْ٘ ت ميٝص بني زا٫  ا٫َتٓا،  ٖرا َٔ خ١ٗ  َٚٔ 
خ١ٗ اخس٣  اْ٘ طسح َعٝازًا ٜكٛد إ  ايتٛضع يف ايع٬ق١ ايطتت١ٝ ٚبايتايٞ يف املط٪ٚي١ٝ  ٖٚٛ 

َع٢ٓ ذيو إ ا٫َتٓا، ضتب  -اؾاْٞ اياعٌ ا٫هابٞ َا زدت  ايٓتٝد١إذا تت  اْ٘ يٛ أت٢ 
  فإذا نإ ٖرا املعٝاز ٜصدم ع٢ً زاي١ ا٫َتٓا، املتصٌ اتصا٫ً َتاغسًا -زدٚح ايٓتٝد١

بايٓتٝد١  نُا يف زاي١ ا٭ّ اييت متتٓع عٔ ازضا، طاًٗا فُٝٛ   فإْ٘ باملكابٌ ٜ٪دٟ إ  
اؿا٫  اييت تهٕٛ فٝٗا ايٓتٝد١ زاخع١ إ  ضًٛى اهابٞ ْتا٥ذ قد تهٕٛ نري َسض١ٝ يف 

تادز عٔ ايغري  نُا يف زاي١ زخٌ ايػسط١ ايرٟ ٜػٗد ٚقٛ، خسمي١ ٚميتٓع عٔ اؿًٝٛي١ 
ْتٗٝٓا إ  َط٪ٚي١ٝ زخٌ ملعٝاز ع٢ً ٖرٙ اؿاي١ ا٫خري٠ ٫دٕٚ ازتهابٗا  فإذا طتكٓا ٖرا ا

ي٫ٛ اَتٓاع٘ ملا زدت  ايٓتٝد١ ٖٚرا تٛضع ع٢ً ايػسط١ عٔ ايٓتٝد١ ا٫خسا١َٝ  باعتتاز إٔ 
 امل ًٛب ٖٚٛ َد٣ ؼكل ا٫ضٓاد املادٟ بني ٖرا ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١ اييت زصً .

                          

جرائم االمتناع والمسؤولية الجنائية عن االمتناع، مصدر  ،( د. محمود نجيب حسني3)
 .61 -62سابق، ص 

تقوم خطة القضاء االلماني عمى االعتراف بعالقة السببية بين االمتناع والنتيجة ( 2)
في ذلك نظرية تعادل االسباب التي أخذ بيا في الجرائم االيجابية، االجرامية، وقد طبق 

واستعان في تطبيقيا بذات الضابط الذي اقره في الجرائم االيجابية، فقد قرر ان عالقة 
السببية تعد متوافرة بين االمتناع والنتيجة االجرامية "إذا ثبت انو لوال االمتناع ما حدثت 

قد وجد القضاء االلماني الحمول التي أقرىا في شان العالقة النتيجة"، وعمى ىذا النحو، ف
السببية بين الجرائم االيجابية وجرائم االمتناع ففي المجالين اعترف بعالقة السببية واقر 

 .51المصدر نفسو، ص  ،فييما ذات النظرية، واستعان بذات الضابط، ينظر
، 512، ص 32)المحاماة س ، 3711فبراير سنة  22ينظر: قرار محكمة دكرنس في ( 1)

(، والذي قضت فيو بإدانة حارس عمى قطن محجوزًا عمييا بتيمة تبديد ىذه 153رقم 
 الزراعة وذلك لمجرد انو تركيا بعد نضجيا ولم يعمل عمى جنييا فاتمفتيا الرياح.
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إ  ا٫عكاف بتسكل ايع٬ق١ ايطتت١ٝ بني ا٫َتٓا،  (1)يف زني ٜرٖب زأٟ آخس
َٓ٘ ا٫َتٓا،  ٚايٓتٝد١ ا٫خسا١َٝ  َت٢ ناْ  ايص١ً َتاغس٠ بُٝٓٗا  ٚإ ايػدص ايرٟ ٚقع

  ٜٚسٕٚ إٔ ا١ُٖٝ ٖرا ايػس  تهُٔ ع٢ً ٚخ٘ (2)ٖٛ احملدح ا٭ٍٚ ٭ضتاب ايٓتٝد١
اـصٛص يف خسمي١ ايكتٌ اييت متثٌ فا٫ً خصتًا ملػه١ً ا٫َتٓا،  َٚ٪د٣ ذيو إ 

يف ازداح ايٓتٝد١   (4)  أٚ ا٫ٍٚ(3)ا٫َتٓا، يدِٜٗ ٜٓتغٞ إ ٜهٕٛ ٖٛ ايطتب املتاغس ايٛزٝد
تهٕٛ ايٓتٝد١ زاخع١ ياعٌ اهابٞ تادز عٔ غدص اخس ٫ دخٌ إلزاد٠ املُتٓع دٕٚ إ 

فٝ٘  نُا يف زاي١ ا٭ّ اييت متتٓع عٔ ازضا، طاًٗا فُٝٛ   ٚاملُسض١ اييت متتٓع عٔ 
اع ا٤ َسٜطٗا ايدٚا٤ فٝكتب ع٢ً ذيو َٛت٘  فاٞ ٖرٙ اؿا٫  ٜطأٍ املُتٓع عٔ قتٌ 

  ٫ٕ ا٫َتٓا، ٖٛ ايطتب املتاغس يًٛفا٠  ٚ٭ٕ املُتٓع عُد اذا تٛافس يدٜ٘ ايكصد اؾٓا٥ٞ
 .(5)ٖٛ احملدح ا٭ٍٚ يًكتٌ

ٚع٢ً خ٬ف ذيو ف٬ ٜعترب املُتٓع َط٪٫ًٚ عٔ خسمي١ َت٢ ناْ  ايٓتٝد١ زاخع١ 
إ  فعٌ اهابٞ تادز عٔ غدص آخس  زت٢ ٚإ نإ ا٫َتٓا، ازادًٜا ٜٚٛخد ع٢ً عاتل 

ذيو  إ زخٌ ايػسط١ ايرٟ ٜػاٖد خسمي١ قتٌ ع٢ً ٚغو املُتٓع ايتصاّ بايتدخٌ  َثاٍ 
ايٛقٛ، فُٝتٓع عٔ ايتدخٌ ازادًٜا أًٜا نإ ايتاعج ع٢ً عدّ تدخً٘  ضٛا٤ اـٛف أٚ يسنت١ 
دف١ٓٝ يف ايتدًص َٔ اجمل٢ٓ عًٝ٘ فٝ ًل ايػدص ايٓاز ع٢ً اجمل٢ٓ عًٝ٘ فريدٜ٘ قت٬ًٝ  

ايصٚر ايرٟ ٜس٣ شٚخت٘ ع٢ً ٚغو  فإٕ زخٌ ايػسط١ ٫ ٜطأٍ عٔ خسمي١ اَتٓا،. ٚنريو
تٓاٍٚ خسع١ َٔ ايطِ قاتد٠ ا٫ْتساز ف٬ ٜتدخٌ يًسًٝٛي١ بٝٓٗا ٚبني تٓاٍٚ ايطِ  أٚ ٜتادز 

                          

؛ د. عمر 111مصدر سابق، ص  ،( د. محمد زكي ابو عامر و د. سميمان عبد المنعم3)
الوافي في التعميق عمى  ،؛ د. عبد الحكيم فودة36مصدر سابق، ص  ،انالسعيد رمض

 .317، ص 2113قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر والقانون لمنشر والتوزيع، 
 .317ص  ،المصدر نفسو ،د. عبد الحكيم فودة( 2)
 .36المصدر السابق، ص  ،د. عمر السعيد رمضان( 1)
دار  ،انون العقوبات القسم العام، قانون العقوبات القسم العامق ،د. محمد زكي ابو عامر( 2)

 .331 -327ص  ،2132 ،الجامعة الجديدة، االسكندرية
 .317المصدر السابق، ص  ،د. عبد الحكيم فودة( 3)
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ضعافٗا بايع٬ر  مما ٜ٪دٟ إ  َٛتٗا  ٫ ٜعد بدٚزٙ َستهتًا ؾسمي١ اَتٓا، زنِ ازاد١ٜ بإ
 .(1)اَتٓاع٘ ٚضتل ٚخٛد ايتصاّ عًٝ٘ بايتدخٌ

ايسأٟ ٫ ىًٛ َٔ ْكد  فع٢ً ايسنِ َٔ أْ٘ َٝص بني زا٫   ٚاؿكٝك١ إٔ ٖرا
ا٫َتٓا، اييت ٜهٕٛ فٝٗا ا٫َتٓا، ٖٛ احملدح ا٭ٍٚ يًٓتٝد١  ٚبني اؿا٫  اييت ٜهٕٛ فٝٗا 
ا٫َتٓا، َطتٛقًا بطًٛى اهابٞ تادز عٔ ايغري  إ٫ أْ٘ ٜ٪خر عًٝ٘  اْ٘ ضٝل َٔ ضتت١ٝ 

غكاط٘ إ ٜهٕٛ ا٫َتٓا، ٖٛ ايطتب املتاغس ايٛزٝد اٚ ا٫َتٓا، ٚبايتايٞ َٔ املط٪ٚي١ٝ  با
ا٫ٍٚ يف ازداح ايٓتٝد١  يف زني إ ايع٬ق١ ايطتت١ٝ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١ قد تتسكل َت٢ 
نإ ا٫َتٓا، َتص٬ً اتصا٫ً َتاغسًا بايٓتٝد١ َٔ دٕٚ إ ٜهٕٛ ٖٛ ايطتب ايٛزٝد اٚ ا٭ٍٚ 

ايرٟ ميتٓع عٔ اضعاف اجمل٢ٓ عًٝ٘ املصاب َٔ يف زدٚتٗا  نُا يف زاي١ زخٌ ا٫ضعاف 
خسا٤ اعتدا٤ غدص آخس عًٝ٘ ظسٚح فتسدح ايٛفا٠  فٗٓا زخٌ ا٫ضعاف يٝظ ٖٛ احملدح 
ا٭ٍٚ ٫ٚ ايٛزٝد يًٓتٝد١  ٚيهٔ اَتٓاع٘ ٖرا ٜعد َتص٬ً اتصا٫ً َتاغسًا بايٓتٝد١  إذا نإ 

ٖرا َٔ خ١ٗ  َٚٔ خ١ٗ اخس٣  فإٕ َٔ غإٔ ٖرا ا٫َتٓا، اْ٘ نإ ايطتب يف زدٚح ايٛفا٠  
ٖرا ايسأٟ اعترب زا٫  ا٫َتٓا، اييت تهٕٛ فٝٗا ايٓتٝد١ زاخع١ ا  ضًٛى اهابٞ تادز عٔ 
ايغري يف زهِ اؿاي١ ايٛازد٠  دٕٚ إ ميٝص بٝٓٗا  ٚأقس بعدّ َط٪ٚي١ٝ املُتٓع عٓٗا بكٛي٘  

ا  فعٌ اهابٞ تادز عٔ  ٫ ٜعترب املُتٓع َط٪٫ًٚ عٔ خسمي١ َت٢ ناْ  ايٓتٝد١ زاخع١
غدص آخس  زت٢ ٚإ نإ ا٫َتٓا، ازادًٜا ٜٚٛخد ع٢ً املُتٓع ايتصاًَا بايتدخٌ  ٖٚرا ايكٍٛ 
ٜ٪دٟ يف انًب زا٫ت٘ ا  ْتا٥ذ نري َكتٛي١  نُا يف ا٫َث١ً اييت ضاقٗا فُٝا ىص زخٌ 

عٔ اؿًٝٛي١ دٕٚ ايػسط١ ايرٟ ميتٓع عٔ اؿًٝٛي١ دٕٚ زدٚح ايٓتٝد١  ٚايصٚر ايرٟ ميتٓع 
ْٚتال  -قٝاّ شٚخت٘ با٫ْتساز اٚ ٫ ٜتادز يف اضعافٗا  فٗٛ ت ٜكس مبط٪ٚيٝتِٗ عٔ ايٓتٝد١

اٚ زت٢ عٔ خسمي١ ا٫َتٓا، احملض زنِ اقسازٙ  -َع٘ ٖٓا فُٝا ٜتعًل بسخٌ ايػسط١
 .(2)بايٛاخب ايكاْْٛٞ املاسٚض عًِٝٗ بايتدخٌ

                          

 .111د. محمد زكي ابو عامر و د. سميمان عبد المنعم، المصدر السابق، ص ( 3)
و عامر و د. سميمان عبد المنعم، في ىذا الشأن، ( يقول االستاذان د. محمد زكي اب2)

يصعب لدينا اعتبار العقاب عمى مجرد االمتناع متوائمًا مع مبدأ شرعية الجرائم 
والعقوبات، وىو األمر الذي يقتضي تدخل المشرع لتجريم ىذا االمتناع، فالقول بعقاب 

 =الممتنع يبدو وكأنواالمتناع متى ثبت توافر )رغبة( او حتى نية تحقيق النتيجة لدى 
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 ادلطلة الثالث
 رأيىا يف ادلىضىع

خاْتٓا فإْٓا ْرٖب إ  ا٫عكاف بطتت١ٝ ا٫َتٓا، َطتٓدٜٔ يف ذيو إ  َا أَا َٔ 
اٚضس٘ ايسأٟ ايثاْٞ يف اضتظٗاز ٖرٙ ايطتت١ٝ َٔ املا١ٖٝ ايكا١ْْٝٛ ي٬َتٓا،  ٚغسطٓا يف 
ذيو إ ٜهٕٛ ا٫َتٓا، ذا ت١ً َتاغس٠ بايٓتٝد١  ضٛا٤ نإ ٖرا ا٫َتٓا، ٖٛ احملدح 

تٝد١  أٚ إٔ ٜهٕٛ َطتٛقًا بطًٛى اخساَٞ آخس  ٚايطابذ يف ايٛزٝد  أّ ا٭ٍٚ ٭ضتاب ايٓ
ا٫َتٓا،؟ فإٕ ناْ  ا٫خاب١  ذيو ٖٛ ايط٪اٍ ايتايٞ  ٌٖ نإ يًٓتٝد١ إ تتدً  ي٫ٛ ٖرا

هاب )ْعِ( ناْ  ايع٬ق١ ايطتت١ٝ َتسكك١ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١ أَا اذا ناْ  ا٫خاب١ باإل
 ٓك ع١ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١.بايٓاٞ  فإٕ ايع٬ق١ ايطتت١ٝ تهٕٛ َ

أَا إذا نإ ا٫َتٓا، نري ذٟ ت١ً َتاغس٠ بايٓتٝد١ فإٕ ايع٬ق١ ايطتت١ٝ تهٕٛ 
َك ٛع١ بُٝٓٗا يف ٖرٙ اؿاي١  ٫ٚ ٜطأٍ املُتٓع عٔ ايٓتٝد١  ٚإ نإ ذيو ٫ وٍٛ دٍٚ 

 ًٞ: تٛضٝح ذيو منٝص بني فسٚض ت٬ح  ٚنُا ٜيقٝاّ َط٪ٚيٝت٘ عٔ ا٫َتٓا، اجملسد  ٚ

 اياسض ا٭ٍٚ: ا٫َتٓا، ٖٛ احملدح ايٛزٝد يًٓتٝد١:

٫ خ٬ف يف إ ايص١ً تهٕٛ َتاغس٠ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١  إذا نإ ا٫َتٓا، ٖٛ 
احملدح ايٛزٝد هلرٙ ايٓتٝد١  ٚبايتايٞ قٝاّ ايع٬ق١ ايطتت١ٝ بُٝٓٗا َٚط٪ٚي١ٝ املُتٓع عٔ 

َتٓا، ازضا، طاًٗا فُٝٛ  خٛعًا  ف٫ًٛ إ ٖرٙ ايٓتٝد١  نُا يف زاي١ ا٭ّ اييت متتٓع عٔ
 ا٭ّ عٔ ا٫زضا، ملا زدت  ايٓتٝد١ ٖٚٞ ٚفا٠ اي اٌ.

 

 

 

                                                             

اختزال لمركن المادي لمجريمة في مجرد النية االجرامية او استغناء عن الركن المادي =
حداث توافر العمم بصالحية االمتناع ال بتوافر الركن المعنوي منظور اليو في معنى

اعاله مؤلفيم، القسم العام من  ستئذانلالتفصيل ىذا الرأي ينظر  النتيجة. لممزيد من
 وما بعدىا. 113انون العقوبات، مصدر سابق، ص ق
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 اياسض ايثاْٞ: ا٫َتٓا، ٖٛ احملدح ا٭ٍٚ يًٓتٝد١:

أَا إذا نإ ا٫َتٓا، ٖٛ احملدح ا٭ٍٚ يًٓتٝد١  ٚت ًٜسل بٗرا ا٫َتٓا، ضًٛى 
١ً َتاغس٠ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١ ٜٚهٕٛ اهابٞ َٔ غأْ٘ ازداح ايٓتٝد١  فٗٓا تتك٢ ايص

 ا٫َتٓا، ٖٓا ٖٛ احملدح ايٛزٝد هلا  نُا يف اياسض ايطابل.

أَا اذا تدخٌ ضًٛى اهابٞ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١ ٚنإ َٔ غأْ٘ إ ٜهٕٛ نافًٝا 
إلزداح ايٓتٝد١  نُا يف زاي١ زازع ايطدٔ ايرٟ ميتٓع عٔ اطعاّ ايٓصٌٜ بكصد قتً٘  

٘ ايصس١ٝ  فٝطتغٌ غدص آخس عدص ايٓصٌٜ  فٝتادز بكتً٘  فٗٓا تٓك ع فتط٤ٛ زايت
ايع٬ق١ ايطتت١ٝ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١  ٚتٓطب ايٓتٝد١ ا  ايطًٛى اي٬زل ع٢ً ا٫َتٓا، ٚ 
ٜطأٍ َستهت٘ عٔ خسمي١ ايكتٌ  ٜٚطأٍ املُتٓع عٔ ايكدز املتسكل َٔ اَتٓاع٘ ٖٚٛ تعسٜض 

تٓاع٘ ٫ ٜعترب غسٚعًا يف ايكتٌ ٚإ نإ قاتدًا ذيو  إذ ٫ اجمل٢ٓ عًٝ٘ يًد س  ذيو إ اَ
 غسٚ، يف ا٫َتٓا،.

ٚنريو اؿاٍ يٛ نإ ايطًٛى اي٬زل ع٢ً ا٫َتٓا، تادزًا َٔ اجمل٢ٓ عًٝ٘  نُا 
يف املثاٍ ايطابل  إ ٜكّٛ ايٓصٌٜ با٫ْتساز ْتٝد١ ٜأض٘ ٚايتدًص َٔ اؾٛ،  فإٕ َط٪ٚي١ٝ 

 تسكل َٔ اَتٓاع٘ ٖٚٛ تعسٜض اجمل٢ٓ عًٝ٘ يًد س.املُتٓع تتسدد بايكدز امل

أَا اذا نإ ايطًٛى اي٬زل ع٢ً ا٫َتٓا، زاخعًا يرا  املُتٓع  نُا يٛ إ املُتٓع 
زأ٣ إ ايٓتٝد١ قد تساخ   فعدٌ بٗا بإٔ اخٗص ع٢ً املٓد٢ عًٝ٘ خٓكًا  فٗٓا ٜطأٍ اؾاْٞ 

 عٔ ايٓتٝد١ نْٛٗا زصً  بطًٛن٘ ايطًيب ٚا٫هابٞ.

اذا ت ٜهٔ َٔ غإٔ ايطًٛى اي٬زل ع٢ً ا٫َتٓا، إ ٜهٕٛ نافًٝا يف ازداح  أَا
ايٓتٝد١  ٚنإ َٔ غإٔ املُتٓع إ ٜطتُس يف اَتٓاع٘ فتسصٌ ايٛفا٠  نُا يٛ اَتٓع  

املسٜض  بإع ا٤املُسض١ عٔ اع ا٤ ايدٚا٤ يًُسٜض ٚزدح إ زطس غدص آخس ٚقاّ 
داح ايٛفا٠  ٚنإ َٔ غإٔ املُسض١ إ تطتُس خسع١ َٔ ايطِ  إ٫ أْٗا ت تهٔ ناف١ٝ إلز

يف اَتٓاعٗا بعدّ تكدِٜ ايدٚا٤ يًُسٜض فتسدح ايٛفا٠ بطتب املسض ٚعدّ تٓاٍٚ ايدٚا٤  
فٗٓا تهٕٛ ايع٬ق١ ايطتت١ٝ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١ َتسكك١  ٜٚطأٍ املُتٓع عٔ ايٓتٝد١  

قاتدًا ذيو  اٚ عٔ ايكدز  ٜٚطأٍ تازب ايطًٛى اي٬زل  عٔ ايػسٚ، يف ايكتٌ  إذا نإ
 املتٝكٔ َٔ ضًٛن٘ إذا ت ٜهٔ قاتدًا ذيو.
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 اياسض ايثايج: ا٫َتٓا، املطتٛم بطًٛى اخساَٞ آخس:

أَا إذا نإ ا٫َتٓا، َطتٛقًا بطًٛى اخساَٞ آخس  فٝٓتغٞ ايتُٝٝص بني ت٬ح 
 زا٫ :

ُتٓع ذات٘  فاٞ ٖرٙ : ٖٚٞ إذا نإ ايطًٛى ايطابل ع٢ً ا٫َتٓا، تادز عٔ املاؿاي١ ا٭ٚ 
غو يهْٛٗا مثس٠ ضًٛن٘ ايطابل ٚاي٬زل يف ْاظ  اؿاي١ تطٓد ايٓتٝد١ ا  املُتٓع ب٬

 ايٛق   َثاٍ ذيو َٔ ٜدٖظ غدص بطٝازت٘ ٚميتٓع عٔ اضعاف٘ ْٚكً٘ ا  املػا٢.

 -نري املُتٓع ٚاجمل٢ٓ عًٝ٘ -إذا نإ ايطًٛى ايطابل تادز عٔ غدص آخس اؿاي١ ايثا١ْٝ:
تصٌ اتصا٫ً املنري تاغسًا بايٓتٝد١ ٚبني ا٫َتٓا، منٝص بني ا٫َتٓا، املتصٌ اتصا٫ً َفٗٓا 

َتاغسًا بٗا  َٔ خ٬ٍ ايتسج يف املا١ٖٝ ايكا١ْْٝٛ هلرا ا٫َتٓا،  أٟ إ َعٝاز ايتُٝٝص يف ذيو 
 ًا٥ٖٝٛ ْٛ، ايٛاخب ايكاْْٛٞ اٚ ا٫تااقٞ املاسٚض ع٢ً املُتٓع ايكٝاّ ب٘  ٚفُٝا إذا نإ ٚقا

  ٜٚتِ ذيو بايٓظس ا  َٛضٛ، ٖرا ايٛاخب  فايٛاخب ايٛقا٥ٞ  َٛضٛع٘ محا١ٜ ًاأّ ع٬خٝ
اجمل٢ٓ عًٝ٘ ٚاؿًٝٛي١ دٕٚ زدٚح ايٓتٝد١  ٚذيو َٔ خ٬ٍ َٓع ازتهاب اؾسمي١  أَا 
ايٛاخب ايع٬خٞ  فُٛضٛع٘ اؿًٝٛي١ دٕٚ ؼكل ايٓتٝد١ ٚذيو َٔ خ٬ٍ تكدِٜ املطاعد٠ 

 يًُد٢ٓ عًٝ٘. ٚايعٓا١ٜ اي٬ش١َ

 ٭ْ٘ٚع٢ً ذيو ٜهٕٛ ا٫َتٓا، عٔ ايٛاخب ايٛقا٥ٞ نري ذٟ ت١ً َتاغس٠ بايٓتٝد١  
 ١ٝ ع٢ً زدٚتٗا  ٚبايتايٞ ٫ ٜعدٜعد إٔ ٜهٕٛ فسد ظسف عازض َطاعد بصٛز٠ ضًت ٫

املُتٓع عٔ تٓاٝر ٖرا ايٛاخب َط٪٫ًٚ عٔ ايٓتٝد١  ٚإ نإ ذيو ٫ وٍٛ دٕٚ َطا٤يت٘ عٔ 
تٓا، احملض  ٚتهٕٛ ايٓتٝد١ اييت زدت  بايٓطت١ ملط٪ٚيٝت٘ نظسف َػدد اٚ خسمي١ ا٫َ

كا  يًعكٛب١ عطب خطاَتٗا  ٚت تٝكًا يريو  فإٕ زخٌ ايػسط١ ايرٟ ٜػاٖد خسمي١ قتٌ 
َط٪٫ًٚ عٔ ايكتٌ  زت٢  دخٌ إلْكاذ اجمل٢ٓ عًٝ٘  ٫ ٜعدع٢ً ٚغو ايٛقٛ، فُٝتٓع عٔ ايت
ايسنِ َٔ اْ٘ نإ عًٝ٘ ٚاخب قاْْٛٞ بايكٝاّ فا٠  فع٢ً يٛٚإ نإ قاتدًا باَتٓاع٘ زدٚح ا

ب املتاغس بعٌُ َعني َٔ غأْ٘ ػٓب زدٚح ايٛفا٠  إ٫ إ ٖرا ا٫َتٓا، ت ٜهٔ ٖٛ ايطت
ا٫زداّ عٔ ايتدخٌ ملٓع زدٚح اؾسمي١  إ٫ إ ٖرا ٫ ٜعين اْ٘ ٫  يًٛفا٠  فدٚزٙ ت ٜتعدَ

 ٜطأٍ عٔ خسمي١ ا٫َتٓا، اجملسد.

خ٬ف ذيو ٜهٕٛ ا٫َتٓا، عٔ ايٛاخب ايع٬خٞ ذا ت١ً َتاغس٠ بايٓتٝد١  ٚع٢ً 
ٚبايتايٞ ٜهٕٛ املُتٓع َط٪٫ًٚ عٔ ايٓتٝد١ إذا نإ َٔ غإٔ اَتٓاع٘ ٖرا إ ٜهٕٛ نافًٝا 



 اإلسناد الجنائي المادي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (66), Year (21) 

008 

َٔ خسا٤  -إلزداتٗا  ٚت تٝكًا يريو  ٜعد اي تٝب ايرٟ ميتٓع عٔ ع٬ر َصاب ظسح ْاشف
٢ً ذيو َٛت٘ َط٪٫ًٚ عٔ خسمي١ قتٌ عُد با٫َتٓا، إذا فٝكتب ع -اعتدا٤ غدص آخس عًٝ٘

 تٛافس يدٜ٘ ايكصد اؾٓا٥ٞ  ٫ٕ ا٫َتٓا، ٖٓا ٖٛ ايطتب املتاغس احملدح يًٛفا٠.

 : إذا نإ ايطًٛى ايطابل ع٢ً ا٫َتٓا، تادزًا عٔ اجمل٢ٓ عًٝ٘:اؿاي١ ايثايث١

 ٠ إيٝ٘ يف ا٫َث١ً.ٚضٓأخر يف ٖرٙ اؿاي١  زادح ا٫ْتساز منٛذخًا يهثس٠ ا٫غاز

ابتدا٤ً زادح ا٫ْتساز  منٛذر َٔ ْٛ، خاص  إذ هتُع فٝ٘ تا١ اؾاْٞ ٚاجمل٢ٓ 
عًٝ٘ يف غدص ٚازد  إ٫ إٔ ٖرا ا٫ختُا، يٝظ َتصآًَا ٚامنا َتعاقتًا  فصا١ اؾاْٞ تطتل 
بايطسٚز٠ تا١ اجمل٢ٓ عًٝ٘  ٚتتسكل تا١ اؾاْٞ عٓد قاٚي١ ا٫ْتساز ٚتتسكل تا١ 

 ٢ عًٝ٘ بعد تٓاٝر ا٫ْتساز.اجملٓ

ٖٛ َهً  بسعاٜت٘  ع٢ً ٚغو تٓاٍٚ خسع١ َٔ ايطِ قاتدًا  ًافُٔ ٜػاٖد غدص
 ٞ ا٫ْتساز  فإٕ املُتٓع ٫ ٜعدا٫ْتساز  فُٝتٓع عٔ اؿًٝٛي١ دٕٚ ذيو  فتسدح ايٓتٝد١ ٖٚ

ٔ ذيو ََط٪٫ًٚ عٔ ايٓتٝد١ ٭ٕ ٖرا ا٫َتٓا، ت ٜهٔ ٖٛ ايطتب املتاغس يًٛفا٠  ٫ٚ ميٓع 
 يت٘ عٔ ا٫َتٓا، اجملسد.َطا٤

تساخ  بعض ايٛق  ٚنإ ٖٓاى أَا يف زاي١ عدّ زصٍٛ ايٓتٝد١ يف اؿاٍ  نإٔ 
ٚنإ َٔ غإٔ ٖرا ا٫ضعاف إ ٜٓكر زٝات٘  فٝهٕٛ ع٢ً املُتٓع  إلضعاف٘يف ايٛق   َتطع

اٚ  تسٜاقًا يف َتٓاٍٚ ٜدٙ َث٬ً  بإع ا٥ٖ٘ٓا ٚاخب ع٬خٞ ٖٚٛ اضعاف اجمل٢ٓ عًٝ٘ 
يف اقٌ ازتُاٍ  فإٕ ٖٛ ازدِ عٔ ذيو ٚنإ قاتدًا َٔ ذيو ؼكٝل  باإلضعافا٫تصاٍ 

ايٓتٝد١ ٖٚٞ ايٛفا٠ فسدت   فٗٓا ٜطأٍ املُتٓع عٔ خسمي١ ايكتٌ ايعُد  ٭ٕ اَتٓاع٘ نإ 
 ٖٛ ايطتب املتاغس يف زدٚح ايٓتٝد١.

طًٛى َٔ نٌ َا ضتل نًص إ  إ ضتت١ٝ ا٫َتٓا، ٫ ؽتً  عٔ ضتت١ٝ اي
ا٫هابٞ  إ٫ يف نٕٛ ا٭ٚ  لد زدٚدٖا يف ايٓظاّ ايكاْْٛٞ ٚيٝظ يف ايعات اي تٝعٞ  ٚذيو 
زاخع إ  طتٝع١ ا٫َتٓا، ايكا١ْْٝٛ  ٚخ٬ف ٖرٙ اي تٝع١ ايكا١ْْٝٛ ٜطتسٌٝ تربٜس ضتت١ٝ 

 ا٫َتٓا،.
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 ةـاخلامت
   ايتاي١ٝ :يف ختاّ عثٓا يف ا٫ضٓاد اؾٓا٥ٞ املادٟ تٛتًٓا ا  ا٫ضتٓتاخا

ٜعد ا٫ضٓاد اؾٓا٥ٞ املادٟ َٔ اِٖ َٛاضٝع ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ٚقد تعدد  ايتعسٜاا   -1
اييت ضاقٗا اياك٘ يف بٝإ ا٫ضٓاد املادٟ عطب ايصا١ٜٚ اييت ٜٓظس ايٝ٘ َٔ خ٬هلا 
ٚاْتٗٝٓا ا  تعسٜا٘ بأْ٘: )ْطت١ ايطًٛى اإلخساَٞ إ  غدص َعني  تِ ْطت١ ايٓتٝد١ 

   ٖرا ايطًٛى ايصادز عٔ ٖرا ايػدص(.اإلخسا١َٝ إ
خٖٛس اإلضٓاد املادٟ يف ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ٖٛ إضاف١ ايٓتٝد١ اييت هسَٗا ايكإْٛ يف  -2

زطاب ايػدص املداطب بايٓصٛص ايعكاب١ٝ متٗٝدًا حملاضتت٘ عًٝٗا  ٚفهس٠ اإلضٓاد 
 بٗرا املع٢ٓ ٖٞ فهس٠ قا١ْْٝٛ عت١ ٫ غدص١ٝ

 ا٭ٚ  ٖٞ: اإلضٓاد املاسد  ٚايثا١ْٝ ٖٞ: نيضٝتأضا نيٕ يسضٓاد املادٟ تٛزتإ -3
ٜٚكتطٞ اإلضٓاد املاسد  ْطت١ ايطًٛى اإلخساَٞ إ  غدص َعني    اإلضٓاد املصدٚر

ٚاملكصٛد َٔ ذيو ْطت١ ايطًٛى اإلخساَٞ إ  َستهت٘  أٟ ايتسكل َٔ إٔ اؿسن١ 
املصدٚر اَا اإلضٓاد   ايعط١ٜٛ اييت تدز  عٔ غدص َعني ناْ  زسن١ إزاد١ٜ

فٝكتطٞ فط٬ً عٔ ْطت١ ايطًٛى إ  َستهت٘  إضٓاد ايٓتٝد١ اإلخسا١َٝ إ  ايطًٛى 
 ذات٘ ٖٚرا َا ٜعرب عٓ٘ يف فك٘ ايكإْٛ بايع٬ق١ ايطتت١ٝ

تعٛب١ إذا نإ ضًٛى اؾاْٞ ٖٛ ايعاٌَ  ٫١ ٜثري ؼكل اإلضٓاد املصدٚر يف اؾسمي١ أٜ -4
ٕ تتٛضذ بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا أٚ تتداخٌ عٛاٌَ ايٛزٝد ايرٟ أد٣ إ  ؼكٝل ايٓتٝد١ دٕٚ أ

ٚيهٔ ا٭َس ىتً  إذا َا أضُٗ  عٛاٌَ أخس٣ َع ضًٛى   أخس٣ تطاِٖ يف إزداتٗا
اؾاْٞ يف إزداح ايٓتٝد١  إذ ضٛف تتعدد أضتابٗا ع٢ً ٚخ٘ ٜصعب َع٘ إضٓادٖا 

 .بدق١ إ  ضتب بعٝٓ٘ َٓٗا
ايطتت١ٝ اييت ع٢ً أضاضٗا عين بعض اياكٗا٤ ٚخات١ً يف أملاْٝا بتسدٜد َت٢ تتسكل   -5

ٜكّٛ اإلضٓاد املادٟ يف زاي١ تدخٌ أضتاب أخس٣ نري ْػا  اؾاْٞ ٚتانٛا عد٠ 
ْٚظس١ٜ تعادٍ   ْٚظس١ٜ ايطتب املتاغس  ْظس١ٜ ايطتب امل٥٬ِ  ْظسٜا  اُٖٗا

 ا٭ضتاب.
فكد ذٖب   اختً  اياك٘ ايعساقٞ يف ؼدٜد َٛق  املػس، ايعساقٞ َٔ ا٫ضٓاد املادٟ -6

  ايكٍٛ بإٔ املػس، ايعساقٞ قد اعتُد نأضاع ْظس١ٜ ايطتب امل٥٬ِ ٚأخر زأٟ  إ
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بٓظس ا٫عتتاز َا تٓ ٟٛ عًٝ٘ ْظس١ٜ تعادٍ ا٭ضتاب َٔ ْتا٥ذ  أٟ إٔ املػس، ايعساقٞ 
( قد زطِ َٛقا٘ يف اعتُاد ايٓظسٜتني َعًا )ايطتب امل٥٬ِ ٚتعادٍ 29بٓص املاد٠ )

ايكٍٛ بإٔ املػس، ايعساقٞ قد أخر تساز١  إ   يف زني ذٖب زأٟ آخس  ا٭ضتاب(
( 29بٓظس١ٜ تعادٍ ا٭ضتاب َعٝازًا يًع٬ق١ ايطتت١ٝ يف املطا٥ٌ اؾٓا١ٝ٥ يف ْص املاد٠ )

َٔ قإْٛ ايعكٛبا    بُٝٓا ذٖب اػاٙ آخس  إ  ايكٍٛ بإٔ املػس، ايعساقٞ يف املاد٠ 
طتت١ٝ بني ايطًٛى ( َٔ قإْٛ ايعكٛبا   ٚيف فاٍ ؼدٜدٙ يكٝاّ ع٬ق١ اي29)

ٚايٓتٝد١  اعتُد ْظس١ٜ تعادٍ ا٭ضتاب َع بعض ايتطٝٝل يف ْ اقٗا .ٚقد اٜدْا ايساٟ 
 ايثاْٞ .

اختً  اياك٘   ٚزٍٛ َد٣ ؼكل ا٫ضٓاد املادٟ بني ايطًٛى ايطًيب ٚايٓتٝد١ ا٫هاب١ٝ -7
 ٚتتآٜ  َٛاق  ايتػسٜعا  اؾٓا١ٝ٥ ٚايكطا٤ ايعساقٞ ٚاملكازٕ فتعطٗا ت ٜتطُٔ
ْصٛتًا بػإٔ ايع٬ق١ ايطتت١ٝ يف خسا٥ِ ا٫َتٓا،  ٖٚرا ٜعين اْ٘ تسى املػه١ً ٫ختٗاد 

بُٝٓا ذٖت  بعض ايػسا٥ع إ  زٌ املػه١ً   اياك٘ ٚايكطا٤ نُا يف فسْطا َٚصس
 بٓصٛص تسو١ َٚٓٗا قإْٛ ايعكٛبا  ا٫ٜ ايٞ  ٚا٫ملاْٞ .

كتًاًا  إذ ضُٔ يف تدز قإْٛ  أَا بايٓطت١ ملٛق  املػس، ايعساقٞ  فكد اخر َٓٗدًا -8
ايعكٛبا  ْصًا عاًَا أقس فٝ٘ املطاٚا٠ بني اياعٌ ا٫هابٞ ٚا٫َتٓا، َٔ خ٬ٍ تعسٜا٘ 
يًاعٌ بأْ٘ )نٌ تصسف خسَ٘ ايكإْٛ ضٛا٤ نإ اهابًٝا أّ ضًتًٝا نايكى ٚا٫َتٓا، َا 

١ْْٝٛ اييت ت ٜسد ْص خ٬ف ذيو( مما ٜعين اْ٘ اعكف ي٬َتٓا، برا  ايك١ُٝ ايكا
ضتتًا يًٓتٝد١ ا٫خسا١َٝ  ٚفكًا يرا  املعٝاز ايرٟ  ٚاعتربٜٙعكف بٗا يًطًٛى ا٫هابٞ  

ٜطتٓد إيٝ٘ يف اعتتاز ع٬ق١ ايطتت١ٝ َتٛافس٠ بني اياعٌ ا٫هابٞ ٚايٓتٝد١ ا٫خسا١َٝ  
إ٫ أْ٘  اغك  يف خسا٥ِ ا٫َتٓا،   ( َٔ قإْٛ ايعكٛبا (29اييت تطُٓتٗا املاد٠ )

ا  ايٓتٝد١ ايعُد١ٜ إ تهٕٛ ايص١ً َتاغس٠ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١ بكٛي٘ )تهٕٛ ذ
إذا فسض ايكإْٛ أٚ ا٫تاام ٚاختًا ع٢ً غدص ٚاَتٓع عٔ ادا٥٘  -اؾسمي١ عُد١ٜ ... أ

 .قاتدًا ازداح اؾسمي١ اييت ْػأ  َتاغس٠ عٔ ٖرا ا٫َتٓا،(
ضٓاد املادٟ بني ايطًٛى ايطًيب تتآٜ  َٛاق  اياك٘ ٚتعدد  اػاٖات٘ يف ؼدٜد ا٫ -9

فكد ذٖب زأٟ  إ  اْهاز ايع٬ق١ ايطتت١ٝ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١   ٚايٓتٝد١ ا٫هاب١ٝ
يف   بُٝٓا ذٖب زأٟ آخس  إ  ا٫قساز بٛخٛد ايطتت١ٝ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١  ا٫خسا١َٝ

ا، ٚايٓتٝد١ إ  ا٫عكاف بتسكل ايع٬ق١ ايطتت١ٝ بني ا٫َتٓ  زني ٜرٖب زأٟ آخس
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ٚإ ايػدص ايرٟ ٚقع َٓ٘ ا٫َتٓا، ٖٛ  ا٫خسا١َٝ  َت٢ ناْ  ايص١ً َتاغس٠ بُٝٓٗا
ٚقد نإ يٓا زأٟ يف ٖرا املٛضٛ، َاادٙ ا٫عكاف   احملدح ا٭ٍٚ ٭ضتاب ايٓتٝد١

بطتت١ٝ ا٫َتٓا، ٚنإ غسطٓا يف ذيو إ ٜهٕٛ ا٫َتٓا، ذا ت١ً َتاغس٠ بايٓتٝد١  
ا، ٖٛ احملدح ايٛزٝد  أّ ا٭ٍٚ ٭ضتاب ايٓتٝد١  أٚ إٔ ٜهٕٛ ضٛا٤ نإ ٖرا ا٫َتٓ

َطتٛقًا بطًٛى اخساَٞ آخس  ٚايطابذ يف ذيو ٖٛ ايط٪اٍ ايتايٞ  ٌٖ نإ يًٓتٝد١ إ 
)ْعِ( ناْ  ايع٬ق١ ايطتت١ٝ  باإلهابتتدً  يٛ ٫ ٖرا ا٫َتٓا،؟ فإٕ ناْ  ا٫خاب١ 

٫خاب١ بايٓاٞ  فإٕ ايع٬ق١ ايطتت١ٝ تهٕٛ َتسكك١ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١ أَا اذا ناْ  ا
 َٓك ع١ بني ا٫َتٓا، ٚايٓتٝد١.

إ ضتت١ٝ ا٫َتٓا، ٫ ؽتً  عٔ ضتت١ٝ ايطًٛى ا٫هابٞ  إ٫ يف نٕٛ ا٭ٚ  لد  -10
زدٚدٖا يف ايٓظاّ ايكاْْٛٞ ٚيٝظ يف ايعات اي تٝعٞ  ٚذيو زاخع إ  طتٝع١ ا٫َتٓا، 

 .ا١ْْٝٛ ٜطتسٌٝ تربٜس ضتت١ٝ ا٫َتٓا،ايكا١ْْٝٛ  ٚخ٬ف ٖرٙ اي تٝع١ ايك

 ادرـادلص
 :/ ايهتبا٫ًٚ
ع٬ق١ ايطتت١ٝ يف قإْٛ ايعكٛبا   داز ايٓٗط١    إبساِٖٝ قُد إبساِٖٝ قُد د.  -1

 .2006/2007َصس    ايعسب١ٝ  ايكاٖس٠
  ايٛضٝذ يف قإْٛ ايعكٛبا  ايكطِ ايعاّ  داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ  محد فتسٞ ضسٚزأ د. -2

 .1996  ايكاٖس٠
  َهتت١ ايطٓٗٛزٟ  بغداد  2أزهاّ املط٪ٚي١ٝ اؾصا١ٝ٥     مجاٍ إبساِٖٝ اؿٝدزٟ د. -3

 .2013ايعسام  
داز ايهتب ا٫يكا١ْْٝٛ   قٝٛد ا٫ضٓاد يف املٛاد اؾٓا١ٝ٥  ديػاد عتد ايسمحٔ ايربٜاهاْٞ -4

 .2016ا٫َازا     َصس  ٚ داز غتا  يًٓػس ٚايربفٝا 
َٓػأ٠ املعازف   3يعا١َ يًكإْٛ اؾٓا٥ٞ    ايٓظس١ٜ ا زَطٝظ بٗٓاّ  د. -5

 .1997  هٓدز١ٜضبا٫
 .1966  َ تع١ ايٓٗط١  َصس  2ايطتت١ٝ يف ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ     ز٩ٚف عتٝد د. -6
َهتت١ ايٓٗط١   2ا٫زهاّ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبا       ضعٝد َص ا٢ ايطعٝد د. -7

 .1953  ايكاٖس٠  املصس١ٜ
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يعكٛبا  ايكطِ ايعاّ   امل٪ضط١ اؾاَع١ٝ يًدزاضا  غسح قإْٛ ا  مسري عاي١ٝ د. -8
 .2002  بريٚ   ٚايٓػس ٚايتٛشٜع

 .2002  ب.ّ  1ايٛضٝذ يف غسح قإْٛ ايعكٛبا      ضازٟ خًٌٝ قُٛد  د. -9
  ايٛخٝص يف غسح قإْٛ ايعكٛبا  ايكطِ ايعاّ   داز ايكادض١ٝ   ضازٟ خًٌٝ قُٛد د. -10

 ع .-ب  بغداد  يً تاع١
ازهاّ زاب ١ ايطتت١ٝ يف اؾسا٥ِ ايعُد١ٜ ٚنري ايعُد١ٜ  َٓػأ٠    ِ فٛد٠عتد اؿهٝ د. -11

 .2006  املعازف با٫ضهٓدز١ٜ
ايٛايف يف ايتعًٝل ع٢ً قإْٛ ايعكٛبا  ايكطِ ايعاّ  داز اياهس   عتد اؿهِٝ فٛد٠  د. -12

 .2005 َصس ٚايكإْٛ يًٓػس ٚايتٛشٜع  
 ايتأيٝ َ تع١ ؾ١ٓ   2    1ر   َتاد٨ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ  عًٞ أمحد زاغد د. -13

 .1950  ٚايكمج١ ٚايٓػس  ايكاٖس٠
ا٫زهاّ ايعا١َ يف ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ  اؾص٤ ا٫ٍٚ  َ تع١ ايٓٛزٟ    عًٞ بدٟٚ د. -14

 .1938َصس  
املتاد٨ ايعا١َ يف قإْٛ   عًٞ زطني اـً   ٚد. ضً إ عتد ايكادز ايػاٟٚ د. -15

 .1982ايعكٛبا   َ ابع ايسضاي١  ايهٜٛ   
غسح قإْٛ ايعكٛبا  ايكطِ ايعاّ  َٓػٛزا  اؿًيب   عًٞ عتد ايكادز ايكٗٛخٞ .د -16

 ع. -ب  بريٚ   اؾكٛق١ٝ
  داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ  غسح قإْٛ ايعكٛبا  ايكطِ ايعاّ  عُس ايطعٝد زَطإ د. -17

 . 1986  ايكاٖس٠
 .2017تعًٝكا  ع٢ً ازهاّ ايكطا٤  داز ايػسٚم  َصس    عٛض قُد د. -18
غسح قإْٛ ايعكٛبا   ايكطِ ايعاّ  َ تع١   تد ايسشام تًيب اؿدٜثٞفدسٟ ع د. -19

 .1992  بغداد  ايصَإ
  َاٖس عٝد ايػٜٛؼ ٚد. قُد ضًُٝإ ا٭محد  ٚاحملاَٞ ٖٝثِ زاَد املصاٚز٠ د. -20

  اؿاَد يًٓػس ٚايتٛشٜع  عُإ  1ْظس١ٜ تعادٍ ا٭ضتاب يف ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ   
 .2000ا٭زدٕ  
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  َهتت١ 1ايٓظس١ٜ ايعا١َ يًدسا٥ِ ا٫ختُاع١ٝ     اهلٝثُٞ قسٚع ْصاز د. -21
 .2011ايطٓٗٛزٟ  بغداد  ايعسام  

  ايكطِ ايعاّ َٔ قإْٛ ايعكٛبا   قُد شنٞ ابٛ عاَس ٚ د. ضًُٝإ عتد املٓعِ د. -22
 .2002  داز اؾاَع١ اؾدٜد٠ يًٓػس  ا٫ضهٓدز١ٜ

  قإْٛ ايعكٛبا  ايكطِ ايعاّ قإْٛ ايعكٛبا  ايكطِ ايعاّ   قُد شنٞ ابٛ عاَس د. -23
 . 2012  داز اؾاَع١ اؾدٜد٠  ا٫ضهٓدز١ٜ

دزاض١ تأت١ًٝٝ ؼ١ًًٝٝ َكاز١ْ  –ا٫ضٓاد يف املٛاد اؾٓا١ٝ٥   قُد عًٞ ضًِٜٛ د. -24
 .2006ا٫ضٓهٓدز١ٜ    داز امل تٛعا  اؾاَع١ٝ  -

ايكطِ املٛضٛع١ اياك١ٝٗ ٚايكطا١ٝ٥ غسح قإْٛ ايعكٛبا    قُٛد أمحد ط٘ د. -25
 -َصس   داز ايهتب ايكا١ْْٝٛ ٚ داز غتا  يًٓػس ٚايربفٝا   اؾسمي١  2ر   ايعاّ

 . 2014ا٫َازا   
خسا٥ِ ا٫َتٓا، ٚاملط٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ي٬َتٓا،  خسا٥ِ   قُٛد لٝب زطين د. -26

 .1986  ايكاٖس٠  ا٫َتٓا، ٚ املط٦ٛي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ عٔ ا٫َتٓا،  داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ
  3غسح قإْٛ ايعكٛبا  ايكطِ ايعاّ ايًتٓاْٞ      لٝب زطين قُٛد د. -27

 ب . ع .  بريٚ   َٓػٛزا  اؿًيب اؿكٛق١ٝ
ع٬ق١ ايطتت١ٝ يف قإْٛ ايعكٛبا   داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ    قُٛد لٝب زطين د. -28

 .1983ايكاٖس٠  َصس  
از ايٓظاّ اؾٓا٥ٞ اإلض٬َٞ  ايكطِ ايعاّ  د  َص ا٢ قُد عتد احملطٔ د. -29

 .2007ايٓٗط١ ايعسب١ٝ  َصس  ايكاٖس٠  
  داز ايثكاف١ يًٓػس 1غسح قإْٛ ايعكٛبا  ايكطِ ايعاّ     ْظاّ ايٛفٝل اجملايٞ د. -30

 .2005  ا٭زدٕ  ٚايتٛشٜع  عُإ 
 / ايسضا٥ٌ ٚا٫طازٜح تاًْٝا
 بهس بًكاٜد  ٛبايٓظس١ٜ ايعا١َ ؾسا٥ِ ا٫َتٓا،  اطسٚز١ دنتٛزاٙ  خاَع١ ا  ختري َطعٛد -1

 .2014 -2013  ن١ًٝ اؿكٛم ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ  اؾصا٥س
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 / ايدٚزٜا  ٚايتسٛحتايثًا
اإلضٓاد ٚا٭دْاب ٚاملط٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥  ف١ً ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ   أمحد تتسٞ ايع از د. -1

 . 32ع     ايعددإ ا٭ٍٚ ٚايثا1990ْٞٚا٫قتصاد١ٜ  ٜٓاٜس ٜٚٛيٝٛ 

 / ايٓػسا  ايكطا١ٝ٥زابعًا
ايعدد   َصس  تصدز عٔ ايٓكاب١ ايعا١َ يًُساَنيف١ً قا١ْْٝٛ فص١ًٝ   اَا٠ف١ً احمل -1

 .1925  5ايط١ٓ   ا٫ٍٚ
 .1934  14ايط١ٓ   ايعدد ا٫ٍٚ  ف١ً احملاَا٠ -2
 .1971اجملًد اـاَظ    اتداز ٚشاز٠ ايعدٍقطا٤ قه١ُ متٝٝص ايعسام   -3
١ُ متٝٝص هتب اياين مبسهتصدز عٔ امل  ايٓػس٠ ايكطا١ٝ٥  ايعدد ايثايج  ايط١ٓ ايسابع١ -4

 .1975  ايعسام
 .1976ايٓػس٠ ايكطا١ٝ٥  ايعدد ايثاْٞ  ايط١ٓ اـاَط١   -5
 .1995  46ايط١ٓ   ايصادز٠ عٔ ايدٚا٥س اؾٓا١ٝ٥ املصس١ٜ  فُٛع١ أزهاّ ايٓكض -6

 / ايكٛاْنيخاَطًا
 .1930 عاّ ايصادز ا٫ٜ ايٞ ايعكٛبا  قإْٛ -1
 .1943 ١يطٓ 430 زقِ ايًتٓاْٞ ايعكٛبا  قإْٛ -2
 .1949يط١ٓ  48قإْٛ ايعكٛبا  ايطٛزٟ زقِ  -3
 .1969يط١ٓ  111قإْٛ ايعكٛبا  ايعساقٞ زقِ  -4
 .1973 يط١ٓ 58 زقِ املصسٟ ايعكٛبا  قإْٛ -5
 .1975قإْٛ ايعكٛبا  ا٫ملاْٞ ايصادز عاّ  -6
 .1991قإْٛ ايعكٛبا  ايطٛداْٞ يط١ٓ  -7

  

 

 

 

 


