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 أحكام السالح يف جرميتي اإليراء والسرقة
  د. نوفل علي عبداهلل الصفو 

 أستاذ القانون اجلنائي املساعد
 كلية احلقوق/ جامعة املوصل 

اغاز املػسع العساقٕ يف قاىٌْ العكْبات اىل االثس املرتتب علٙ اضتدداو اّ محل 
يصْص ارتاص٘ مبعادت٘ الطالح يف جسمييت االٓراٛ ّالطسق٘، ّٓتطح مً خالل حتلٔل ال

 ادتسميتني ّجْد اختالف يف احهاو الطلح بني ادتسميتني.
 1969( لطي٘ 111( مً قاىٌْ العكْبات العساقٕ زقه )413/3اذ ىصت املادٗ )

ّتهٌْ العكْب٘ اذتبظ اذا حدث االٓراٛ باضتعنال  -3املتعلل ظسمي٘ االٓراٛ العندٖ علٙ :)
(.اما فٔنا ٓتعلل اٛ أّ مادٗ ستسق٘ أّ آنل٘ أّ ضازٗ.ضالح ىازٖ أّ آل٘ معدٗ لغسض االٓر
ٓعاقب بالطحً ( عكْبات عساقٕ املتعلل علٙ: )440/3ظسمي٘ الطسق٘ فكد ىصت املادٗ )

اٌ ٓهٌْ أحد -3: ٘لٔاملؤبد أّ املؤقت مً ازتهب ضسق٘ اجتنعت فَٔا العسّف التا
 بني اليصٔني؟ (، فنإٍ اّجُ التنٔٔصحامال ضالحا ظاٍسا أّ شتبأ. لنيالفاع

 -حهاو الطالح اٍنَا:فٔنا ٓتعلل بأْٓجد بني اليصني عدٗ اّجُ اختالف    
( املتعلل ظيخ٘ االٓراٛ العند اغاز اىل اضتعنال الطالح 413/3اٌ ىص املادٗ ) -اّال:

ضالح ىازٖ أّ آل٘ معدٗ لغسض  لتخكل امنْذج ادتسمي٘، اذ البد اٌ ٓتخكل االٓراٛ باضتعنال
، ّال ٓهفٕ زتسد محل الطالح ننا ٍْ اذتال يف ىص مادٗ ستسق٘ أّ آنل٘ أّ ضازٗاالٓراٛ أّ 

( الرٖ ٓهتفٕ لتػدٓد عكْب٘ جسمي٘ الطسق٘ يف ٍرا اليص عنل الطالح ّال 440/3املادٗ )
لْ اضتعنلُ اّ ٍدد باضتعنالُ لتخكل برلو  ألىُٓتطلب اضتعنالُ اّ التَدٓد باضتعنالُ، 

طع ليص اخس. اذا فاليص سف مػدد متنٔص عً ٍرِ اذتال٘ ّخياالنساِ يف الطسق٘ ٍّْ ظ
ٓراٛ تطلب اضتعنال الطالح، يف حني انتفٙ ىص الطسق٘ عنل الطالح ّمل ارتاص باإل

 ٓتطلب اضتعنالُ.
( قد تطلب اضتعنال الطالح لتخكل امنْذج 413/3اٌ املػسع يف ىص املادٗ ) -ثاىٔا:

ىُ ضْف يازٖ بػهل خاص صاذتا لالضتعنال ألالادتسمي٘ فَْ اذا ٓػرتط اٌ ٓهٌْ الطالح 
ٓعترب غسّعا يف ازتهاب اذ  ،ٓطتعنل، فاذا مل ٓهً نرلو ىهٌْ اماو حال٘ غسّع يف ادتسمي٘
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اما لطبب ٓتعلل  رفٔالتي ل٘خٔادتسمي٘ نل فعل صدز بكصد ازتهاب جيآ٘ أّ جيخ٘ مطت
 .اليت اضتعنلت يف ازتهابَا ل٘ضٔمبْضْع ادتسمي٘ أّ بالْ

( فله ٓػرتط االضتعنال ّانتفٙ عنل الطالح 440/3فٔنا ٓتعلل بيص املادٗ )اما 
ٓػرتط صالحٔ٘ الطالح اليازٖ لالضتعنال لتخكل العسف  ضْاٛ ناٌ ظاٍسا او شتبأ، لرلو ال

 املػدد للعكْب٘، يف حني ذٍبت ستهن٘ التنٔٔص يف قساز هلا اىل خالف ذلو اذ جاٛ يف الكساز
 جسمي٘ الطسق٘ محل املتَه بيدقٔ٘ ي ر صاذت٘ للعنل لفكداٌ ال ٓعترب ظسفا مػددا يف)

(. ّحنً ال ىتفل مع ما ذٍبت الُٔ 8/1/1955يف  54ج/ 5/17الرتباع مً بني االتَا()قساز
 -احملهن٘ يف قسازٍا، ّمنٔص يف ٍرا الصدد بني حالتني:

ىُ نال ألحٔتُ لالضتعاذتال٘ االّىل ٍٕ حال٘ محل ضالح ظاٍس، ٍّيا ال ٓتطلب صال -أ 
ضْف ْٓقع السعب يف قلب اجملين علُٔ ّٓطعف مكاّمتُ مبحسد زؤٓتُ للطالح العاٍس 

 ّتتخكل الغآ٘ مً التػدٓد خاص٘ ّاٌ املػسع مل ٓتطلب اضتعنالُ ّانتفٙ عنلُ.
اذتال٘ الجاىٔ٘ ٍٕ حال٘ محل ضالح شتبأ، ّعل٘ تػدٓد العكْب٘ ٍٕ اىُ ٓكْٖ مً عصمي٘  _ب

جملين علُٔ، لرلو ٓتطلب اٌ ٓهٌْ صاذتا لالضتعنال لهٕ ٓػدد الفاعل ّاٌ مل ٓسِ ا
مً عصمي٘ ادتاىٕ ّجيعلُ انجس جسأٗ، ٍّْ ال ٓهٌْ نرلو اال اٌ ناٌ الطالح صاذتا 

مً ي ر املعكْل اٌ خيدع ادتاىٕ ىفطُ عنلُ لطالح ي ر صاحل  ألىُلالضتعنال، 
خكل ظسف التػدٓد اٌ ناٌ ّٓتحسأ علٙ االقداو علٙ الطسق٘ بعصمي٘ ّقْٗ، لرلو ال ٓت

الطالح ي ر صاحل لالضتعنال ّٓعله ادتاىٕ برلو، اذ ضْف ال ٓػعس ادتاىٕ باىُ انجس 
 علٙ ازتهاب ادتسمي٘. لإلقداوقْٗ 

ٓكصد بالطالح )نل اداٗ مً غاىَا لْ اضتعنلت اٌ متظ ضالم٘ ادتطد(، ّالطالح  -ثالجا: 
طبٔعتُ )ٍْ نل اداٗ اعدت خصٔصا ىْعاٌ ضالح بطبٔعتُ ّضالح بالتدصٔص، ّالطالح ب

ضلخ٘ اليازٓ٘ طه ّلٔظ هلا ختصٔص عادٖ اخس ناأللتطتعنل يف االعتداٛ علٙ ضالم٘ ادت
ّالطْٔف(، اما الطالح بالتدصٔص )فَْ اداٗ اعدت لتطتعنل يف يسض ي ر عدّاىٕ ّلهيَا 

 قد تطتعنل عسضا يف االعتداٛ نالطهني ّالعصٙ(.
اٌ ٓهٌْ الطالح اّ االل٘ معدٗ سمي٘ االٓراٛ اغرتط ( املتعلل ظ413/3ّاٌ اليص )

ٓراٛ نالطالح اليازٖ اّ الطٔف ّارتيحس فَْ مل ٓطلل اللفغ ّامنا حدد ىْع الطالح لإل
ٓراٛ اٖ ضالحا بطبٔعتُ، يف حني مل ٓتطلب اليص لإلاملكصْد باٌ ٓهٌْ ضالحا معدا 

اذ اٌ اليص اطلل لفغ الطالح ّمل ٓكٔدِ،  ( املتعلل ظسمي٘ الطسق٘ ذلو يف الطالح440/3)
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ٓػرتط فَٔا اٌ تهٌْ اضلخ٘ بطبٔعتَا معدٗ لغسض االٓراٛ، ّامنا قد تهٌْ اضلخ٘  اذ ال
ّالطهني ّاملفهات ع راٛ نالفأٓتعنال ٍّٕ يف االصل لٔطت معدٗ لإلبالتدصٔص اّ االض

 مطلكا الطالح محل...)بكْهلا املصسٓ٘ اليكض ستهن٘ أندتُ ما ٍّْ، ٓراّٛنل ما ٓصلح لإل
 اليكض ستهن٘ قطاٛ جسٚ التفط ر ٍرا ّعلٙ ّصفُ أّ ليْعُ حتدٓد دٌّ مػددا ظسفا

 -. ّمنٔص يف ٍرِ اذتال٘ بني حالتني:(٦٥٩١/ ٦٠/ ٠٠ يف ٦٠٠١زقه طعً() ّاضتكس
ا بطبٔعتُ ٍّْ الرٖ ٓهٌْ معدا اذتال٘ االّىل اذا محل ادتاىٕ يف جسمي٘ الطسق٘ ضالح -أ

لطالح اليازٖ، فال ٓػرتط اضتعنالُ، ّٓهفٕ زتسد محل ٍرا اليْع مً الطالح ٓراٛ نالإل
( ضْاٛ ناٌ محلُ 440/3لتخكل العسف املػدد لعكْب٘ الطسق٘ ّفكا ليص املادٗ )

بكصد اضتددامُ يف تطَٔل جسمي٘ الطسق٘ اّ لغسض اخس ال ٓتعلل بالطسق٘ ننا لْ ناٌ 
 هلا قساز يف التنٔٔص قد آدت ستنهّ٘ مَيتُ نخازع خاص تكتطٕ محلُ لطالح ىازٖ.

 ّلْ التػدٓد ظسف لتْفس ناف الطسق٘ اثياٛ الطالح محل زتسد )اٌ ٍرا التْجُ فكطت
 ظسفا الطالح محل اعترب الكاىٌْ الٌ ّظٔفتُ عهه ضالحُ حينل غسطٔا الطازم ناٌ

 زتنْع٘.  28/1/1976 يف 17 زقه قساز() حاملُ صف٘ عً اليعس بغض للطسق٘ مػددا
 اليكض ستهن٘ أٓطا أخرت االجتاِ (. ّبَرا. 296ص ، ٧ ، ع٦ع العدلٔ٘، ألحهاوا

 الكاىٌْ ٓعد الطسق٘ ّقت شتبأ أّ ظاٍسا  محل زتسد اٌ) فكطت يف قساز هلا املصسٓ٘
 ضبب ألٖ الطالح حينل اٌ حكُ مً أّ ّاجبُ مً املتَه ناٌ ّلْ للحسمي٘ مػددا ظسفا

 محلُ مً ٓكصد مل ناٌ ّلْ اٖ ادتاٜصٗ، سّع٘املػ األيساض مً يسض أّ األضباب مً
اخس  قساز ، ّيف(24/3/1947 يف ٥٢٩زقه طعً) (ادتسمي٘ يف ّاضتددامُ بُ االضتعاى٘

 ضالحا حينل ادتاىٕ داو ما الطسق٘ جسمي٘ يف املػدد الطالح محل ظسف ٓتْافس) بأىُ
 .....( الحالط هلرا محلُ ضبب ناٌ أٓا لٔال الطسق٘ ازتهاب ّقت( بيدقٔ٘)بطبٔعتُ

 يلغ اجلَا مً اليت العل٘ بأٌ) أخس قساز يف ، ّقطت)21/5/1956 يف ٤٩٤زقه طعً)
 محل زتسد ٍٕ امنا بطبٔعتُ ضالحا حينل مستهبَا ناٌ اذا الطسق٘ علٙ العكاب الػازع

 يف ّاضتددامُ بُ االضتعاى٘ محلُ مً ٓكصد مل ادتاىٕ ناٌ ّلْ -الطالح ٍرا مجل
 تتْافس العل٘ ٍّرِ-علُٔ اجملين ىفظ يف زعب مً محلُ زتسد ٓلكُٔ ملا ّذلو ادتسمي٘

 .(8/2/1960 يف ٦٤١١زقه طعً() لالضتعنال صاحل ي ر أّ فاضدا الطالح ناٌ ّلْ
لتدصٔص ٍّْ الرٖ ال ٓهٌْ اذتال٘ الجاىٔ٘ اذا محل ادتاىٕ يف جسمي٘ الطسق٘ ضالحا با _ب

 -لتني:ٓراٛ ناملطسق٘ ّالدزىفٔظ، ّمنٔص ٍيا بني حامعدا لإل
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اذا اضتعنل ادتاىٕ الطالح يف جسمي٘ الطسق٘ ّمل ٓهتفٕ عنلُ فاٌ العسف املػدد  -1
 ٓتخكل، بل اٌ ظسف االنساِ قد ٓتخكل آطا اٌ تْافست غسّطُ.

اذا ناٌ ادتاىٕ حينل ضالحا بالتدصٔص ّمل ٓطتعنلُ يف جسمي٘ الطسق٘، فاٌ ظسف  -2
كصد اضتعنالُ يف تيفٔر الطسق٘، فال التػدٓد ال ٓتخكل اال اذا ناٌ محل الطالح ب

ٓػرتط االضتعنال ّامنا ٓػرتط تْافس ىٔ٘ االضتعنال يف مػسّعُ االجسامٕ اذا اقتطٙ 
تيفٔر الطسق٘ ذلو، اما اذا محل ادتاىٕ ٍرِ االداٗ اثياٛ ازتهابُ الطسق٘ دٌّ اٌ ٓتحُ 

يحلُ اثياٛ قصدِ اىل اضتعناهلا ّدٌّ اٌ ٓطتعنلَا ناملصازع الرٖ حينل فأضُ اّ م
 اليكض ستهن٘ أندتُ ما ٍّْ الطسق٘، فاٌ العسف املػدد ال ٓتخكل يف ٍرِ اذتال٘،

 محلُ مبدالف٘ لٔظ...مػددا ظسفا  الطالح محل اعتباز يف العربٗ) بكْهلا املصسٓ٘
 األصل معد ٍْ ٍّل الطالح ٍرا بطبٔع٘ تهٌْ ّامنا الطالح ّاحساش محل لكاىٌْ

 أّ الغسض، ٍرا يف الضتددامُ ناٌ بأٌ اال محلُ ٓفطس ال ّعيدٜر اليفظ علٙ لالعتداٛ
 لُ معدٗ تهً مل ّاٌ الفتو حتدث لهْىَا األضلخ٘ مً عسضا تعترب اليت األدّات مً اىُ

 اضتعَست اذا اال عنلَا املػدد العسف ٓتخكل فال -ّاملطْاٗ نالطهني-األصل بطب
 ٦٦٧٩زقه طعً() الطسق٘ ضب٘مليا ناٌ محلَا اٌ التكدٓسٓ٘ ضلطتَا حدّد يف احملهن٘

 .(1979/ 15/٠ يف
 
 
 
 

 
 

 


