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ادلستخلص
 غرلٍٚ اٛٓتر عٓ٘ إضساّ ايٓاز يف َاٍ َٓكٜ ىًٛ نٌ ضٞ٥هسّ املػسع اؾصا
 ايٓاع٠اٝض سٜ َا نإ َٔ غإٔ ذيو تعس٢ َت،نا ملطسّ ايٓازًٛ نإ ممٛيٚ ٢ٍ ستَٛٓك
ٞ٥ ًْشغ إ املػسع اؾصا،١ٝ٥ اؾٓا١ٝ ؾاضتٓادا اىل َبدأ ايػسع، ممتًهاتِٗ يًدطسٚا
ٍٚ اٛل يف َاٍ َٓكٜ اضساّ اؿس٢ً عٟٛٓطٜ ىًٛ نٌ ضٙزد ْصا دسّ مبكتطاٚ اٞايعساق
١ٝيٚ٪دب املطٛل تٜادخ اؿسٍٛ إٔ سَٛٔ ٖرا املٓطًل ميهٔ ايكٚ ،ٍٛغرل َٓك
ٚ ا، ٠ كتاز٠ سس٠ ضبكت٘ إزادَٞى إدساًٛ عٔ ض١٦ادخ ْاغٛ ناْت تًو اؿ٤اٛ ض،١ٝ٥اؾٓا
.اؿرزٚ ١طٝادبات اؿٍٛ ب٬ ضبك٘ اخَٞى إدساًٛعٔ ض
.ل غرل َتعُدٜ سس،ل َتعُدٜ سس،١ٝ٥ دٓا١ٝيٚ٪ َط:١ٝايهًُات املؿتاس

Abstract
The criminal moratorium criminalizes every behavior that
results in setting fire to movable or immovable property even if it
is owned by the torchbearer, whenever that would endanger the
life of people or their property. According to the principle of
criminal legality, we note that the Iraqi penal legislator
mentioned a criminal text according to it. Every behavior that
involves setting fire to movable or immovable property, and from
this standpoint it can be said that fire accidents necessitate
criminal responsibility, whether these accidents result from
criminal behavior preceded by a free and select will, or from
criminal behavior preceded by a violation of the duties of
prudence and caution.
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ادلقذهـت
اَ :٫ٚدخٌ تعسٜؿ:ٞ
سٛادخ اؿسٜل تٛدب املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ،١ٝ٥ضٛا ٤ناْت تًو اؿٛادخ ْاغئ ١٦عئٔ
ضًٛى إدساَ ٞضبكت٘ إزاد ٠سس ٠كتاز ،٠أ ٚضًٛى إدساَ ٞضبك٘ اخ ٍ٬بٛادبئات اؿٝطئ١
ٚاؿرز .ؾاملػسع اؾصا ٞ٥هسّ نٌ ضًٛى ٜٓئتر عٓئ٘ إضئساّ ايٓئاز يف َئاٍ َٓكئ ٍٛا ٚغئرل
َٓك ٍٛست ٢ي ٛنإ ممًٛنا ملطسّ ايٓازَ ،تَ ٢ا نإ َٔ غإٔ ذيو تعسٜض سٝئا ٠ايٓئاع
ا ٚممتًهاتِٗ يًدطس٬ٜٚ ،سغ إٔ املػسع اؾصا ٞ٥ايعساقئ ٞبئٖ ٛئر ٙايصئٛز َئٔ ايطئًٛى
ؼت َا ٜطُ ٢بئ "اؾسا ِ٥ذات اـطس ايعاّ" ٚذيو ضُٔ اسهئاّ ايؿصئٌ اَ ٍٚ٫ئٔ ايبئا
ايطابع َٔ ايهتا ايجاْ َٔ ٞقاْ ٕٛايعكٛبات زقِ  111يطئٓ 1969 ١ايٓاؾئرٚ ،ذيئو ؾطئاَ١
اـطس ايرٜ ٟذلتب عً ٢ازتها دسا ِ٥اؿسٜئل بصئٛزت ٘ٝاملتعُئد ٚغئرل املتعُئدٚ ،اخئرلا
٬ٜسغ إٔ املػسع اؾصاٜ ٞ٥تػدد يف املعاًَ ١ايعكاب ١ٝملستهب ٖر ٙايصٛز َٔ ايطًٛى تبعا
يًُهإ اير ٟمت إضساّ ايٓاز ؾ ،٘ٝا ٚتبعا ؾطاَ ١ايٓتئا٥ر املذلتبئ ١عًٝئٖ٘ٚ ،ئَ ٛئا ضئٓكـ
عً ٘ٝعٓد دزاض ١غل اؾصا ٤يف إطاز ايُٓٛذز ايكاْ ْٞٛؾسا ِ٥اؿسٜل.
ثاْٝاْ :طام ايبشح:
ٜٓشصئئس ْطئئام ٖئئرا ايبشئئح يف دزاضئئ ١ا٫سهئئاّ املٛضئئٛع ١ٝيًُطئئٚ٪ي ١ٝاؾٓاٝ٥ئئ١
ايٓاغ ١٦عٔ سٛادخ اؿسٜل بصٛزتٗٝا ايعُدٚ ١ٜغرل ايعُدٚ ،١ٜذيو يف إطاز ايُٓٛذز ايكاْْٞٛ
ؾسمييت اؿسٜل املتعُد ٚاؿسٜل غرل املتعُد يف ظٌ اسهاّ قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞايٓاؾر
ٚبعض ايكٛاْني املكازْ.١
ثايجا :ؾسض ١ٝايبشح:
ٜٓطًل ٖرا ايبشح َئٔ ؾسضئَ ١ٝؿادٖئا إٔ املػئسع اؾصا٥ئ ٞايعساقئٚ ٞؾئس اٜئ١
دٓا ١ٝ٥ناؾ ١ٝؿٝا ٠ا٫غداص ٚممتًهاتِٗ يف َٛادٗ ١مجٝع صٛز ايطًٛى اييت تٓط ٟٛعً٢
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إضساّ ايٓاز يف َاٍ َٓك ٍٛا ٚغرل َٓكٚ ٍٛي ٛنإ ممًٛنا يًذاْٚ ، ٞضٛا ٤نإ ذيو بصٛز٠
عُد ١ٜاّ غرل عُد ،١ٜبعد إ ٚصـ ٖرا ايٓٛع َٔ اؾسا ِ٥بئ " اؾسا ِ٥ذات اـطس ايعاّ".
زابعا :اغهاي ١ٝايبشح:
تجرل اغهاي ١ٝايبشح عددا َٔ ايتطا٫٩ت:
 َا املصًش ١املعتدل ٠يف ػس ِٜسٛادخ اؿسٜل ايعُدٚ ١ٜغرل ايعُد١ٜ؟ ملاذا صٓـ املػسع اؾصا ٞ٥ايعساق ٞدسا ِ٥اؿسٜل ضُٔ دسا ِ٥اـطس ايعاّ؟ َا ٖ ٛاملعٝاز ايؿاصٌ يف متٝٝص دسا ِ٥اؿسٜل عٔ دسا ِ٥ات٬ف اَٛ٫اٍ؟ َاٖ ٞاملعاٜرل اييت اعتُد عًٗٝا املػسع يف تػدٜد عكٛبات سٛادخ اؿسٜل؟خاَطاَٗٓ :ذ ١ٝايبشح:
اعتُدْا يف نتابٖ ١را ايبشح عً:٢
 َٓٗر اضتكساٚ :ٞ٥ذيو َٔ خ ٍ٬ايٛقٛف عٓد ايُٓٛذز ايكاْ ْٞٛؾسا ِ٥اؿسٜل ٚاضتكسا٤َا ٚزد ؾٗٝا َٔ اسهاّ.
 َٓٗر ؼًٚ :ًٞٝذيو َٔ خ ٍ٬ؼً ٌٝايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛاييت ْعُت اسهاّ املطٚ٪ي١ٝاؾٓا ١ٝ٥عٔ سٛادخ اؿسٜل يف ظٌ اسهاّ قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ  111يطٓ١
 1969ايٓاؾر.
خاَطاٖٝ :هً ١ٝايبشح:
ازتأٜٓا إ ْبشح يف َٛضٛع ٖر ٙايدزاضٚ ١ؾل اـط ١اٯتَ :١ٝبشح متٗٝدٟ
املبشح اَ :ٍٚ٫ؿٗ ّٛاملطٚ٪ي ١ٝاؾٓا١ٝ٥
املطًب ا: ٍٚ٫ايتعسٜـ باملطٚ٪ي ١ٝاؾٓا١ٝ٥
املطًب ايجاْ :ٞعٓاصس املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا١ٝ٥
املبشح ايجاْ :ٞاسهاّ املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايعُد ١ٜعٔ سٛادخ اؿسٜل
املطًب اَ :ٍٚ٫اٖ ١ٝدسمي ١اؿسٜل املتعُد
ايؿسع اَ :ٍٚ٫ؿٗ ّٛدسمي ١اؿسٜل املتعُد
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ايؿسع ايجاْ :ٞاملصًش ١املعتدل ٠يف ايتذسِٜ
املطًب ايجاْ :ٞايُٓٛذز ايكاْ ْٞٛؾسمي ١اؿسٜل املتعُد
ايؿسع ا :ٍٚ٫ازنإ اؿسم املتعُد
ايؿسع ايجاْ :ٞعكٛب ١دسمي ١اؿسٜل املتعُد
املبشح ايجايح  :اسهاّ املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥غرل ايعُد ١ٜعٔ سٛادخ اؿسٜل
املطًب ا :ٍٚ٫اـطأ غرل ايعُد ٟنأضاع يًُطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥عٔ سٛادخ اؿسٜل
ايؿسع اَ :ٍٚ٫ؿٗ ّٛاـطأ غرل ايعُدٚ ٟعٓاصسٙ
ايؿسع ايجاْ :ٞصٛز اـطأ غرل ايعُدٟ
املطًب ايجاْ :ٞايعكٛبات املكسز ٠ؿٛادخ اؿسٜل غرل ايعُدٟ
ايؿسع ا :ٍٚ٫عكٛب ١سٛادخ اؿسٜل غرل ايعُد ٟيف منٛذدٗا ايبطٝط
ايؿسع ايجاْ :ٞعكٛب ١سٛادخ اؿسٜل غرل ايعُد ٟيف منٛذدٗا املكذلٕ بعسف َػدد.
ادلبحج االول

هفهىم ادلسؤوليت اجلٌائيت
ازتأٜٓا إ ْبشح َؿٗ ّٛاملطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥يف إطاز ايكٛاعد ايعاَ ١يف ايتػسٜع
اؾٓا ٞ٥ضُٔ َبشح متٗٝد َٔ ،ٟخ ٍ٬بٝإ َدي ٍٛاملطٚ٪ي ١ٝاؾٓا َٔ ١ٝ٥ايٓاس ١ٝايًػ١ٜٛ
ٚا٫صط٬سٚ ،١ٝنريو بٝإ ايعٓاصس اييت تك ّٛعًٗٝا املطٚ٪ي ١ٝيف إطاز ايتػسٜع اؾٓا،ٞ٥
ٚذيو متٗٝدا يبٝإ اسهاّ املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥عٔ سٛادخ اؿسٜلٚ .ذيو ٜكتط ٞتكطٖ ِٝرا
املبشح اىل َطًبنيْ ،هسع املطًب ا ٍٚ٫يًتعسٜـ باملطٚ٪ي ١ٝاؾٓاْٚ ،١ٝ٥بشح يف املطًب
ايجاْ ٞعٓاصسٖا.
ادلطلب االول

التعريف بادلسؤوليت اجلٌائيت
يًٛقٛف عًَ ٢عٓ ٢املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا٫ ١ٝ٥بد إ ْبني َعٓ ٢املطٚ٪ي ١ٝاؾٓأَ ١ٝ٥
ايٓاس ١ٝايًػ ١ٜٛا ،٫ٚثِ ْكـ عٓد َعٓاٖا يف ا٫صط٬حٚ ،ذيو يف ؾسعنيْ ،بني يف ايؿسع اٍٚ٫
تعسٜـ املطٚ٪ي ١ٝيػٚ ،١يف ايؿسع ايجاْ ٞتعسٜؿٗا اصط٬سا.
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الفرع االول

ادلسؤوليت اجلٌائيت لغت
ملا ناْت "املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا "١ٝ٥نًَُ ١سنبَ ١ه َٔ ١ْٛدص٥ني ،تعني عًٓٝا إ
ْسدع نٌ دصَٗٓ ٤ا اىل درزٖا ايًػٚ ،ٟٛنُا ٜأت:ٞ
ا : ٫ٚاملطٚ٪ي : ١ٝيف ايًػ ١ايعسبَ :١ٝطٚ٪ي ١ٝاضِ  :ساٍ أَ ٚصؿُٜ َٔ ١طِأٍَُ عٔ أَ َِسٕ تكع
عً ٘ٝتبعَتَُ٘ ،طٚ٪ي ١ّٝقاْ : ١ّْٝٛايتصاّ بإص٬ح اـطأ ايٛاقع عً ٢ايػرل طبكا يًكاْ ،ٕٛأيك٢
املطٚ٪ي َ١َّٝعً ٢عاتك٘  ً٘ٓ :إَّٜاٖاَ ،طٚ٪ي ١ّٝأخ٬ق : ١ّٝايتصاّ ايػّدص مبا ٜصدز عٓ٘
ق ّ٫ٛأ ٚعَُ ،ّ٬طٚ٪ي ١ّٝمجاع : ١ّٝايتصاّ تتشًُّ٘ اؾُاع ،١ايَ ٖ٬طٚ٪ي : ١َّٝغعٛز املس ٤بأْ٘
غرل ًَصَّ بعٛاقب أعُاي٘.
(َطٚ٪ي ١ٝؾعٌ) " :ضأٍ ٜطأٍ ض٪اَٚ ٫طأي ،١ؾٗ ٛضا ،ٌ٥ضأٍ ؾ ٕ٬ساضب٘ ،ؾاملطٚ٪ي١ٝ
َصدز َٔ املطَ .ٍٚ٪طٚ٪يَ :١ٝا ٜه ٕٛب٘ اإلْطإ ًَصَا َٚطايبا بعٌُ ٜكّٛ
بَ٘ .طٚ٪ي :١ٝإٔ ٜٛدب اإلْطإ عًْ ٢ؿط٘ اـطٛع ملا ٜػتٌُ عً ٘ٝايكاْ َٔ ٕٛعكٛبات
ٚمٖٛاَ .طٚ٪ي ١ٝيف اؿهِ  :إٔ ٜه ٕٛاؿانِ َطايبا مبا ٜك ّٛب٘ َٔ أعُاٍ ،أَاّ ايسٝ٥ظ
ا٭عً ٢يًب٬د ،أ ٚأَاّ اجملًظ ايٓٝاب ،ٞأ ٚم ٛذيو (.)1
ٚيف ايكسإَ ايهس ِٜمل تسد نًُ ١املطٚ٪ي ١ٝبٗرا ايػهٌ بٌ مبعاَْ ٞسادؾ ١نُا يف ا ١ٜ٫ايهسمي١

طُٛ٦يّا)( ،)2ا ٟإ اْ٫طإ َط ٍٚ٪عٔ نٌ
(إَّٕ ايطَُِّعَ َٚايِبَصَسَ َٚايِؿَُ٪ادَ نٌُُّ أُٚيَِ٦وَ نَإَ عَ ُِٓ٘ ََ ِ
()3
تصسؾات٘ٚ ،نريو يف اٯ(( ١ٜيَا ُٜطِأٍَُ عََُّا َٜؿِعٌَُ ُٜ َُِِٖٚطِأَيُٚ ، ))َٕٛيف اؿدٜح ايٓبٟٛ
ايػسٜـ (نًهِ زاع َٚط ٍٚ٪عٔ زعٝت٘) ،تأت ٞمبعين نٌ غدص َط ٍٚ٪عٔ املهًؿني
بسعاٜتِٗ( ،)4إ َعين نًُ ١املطٚ٪ي ١ٝنُا َٖ ٛبني بإ ايػدص ٜتشٌُ نٌ ايعٛاقب اييت
( )1نقال عغ :مػقع السعاني ،مأخػذ مغ معاجع وقػاميذ المغة العخبية (معجع السعاني
الجامع – معجع عخبي عخبي ،السعجع الػسيط لمغة العخبية السعاصخة ،الخائج ،لدان
العخب ،القامػس السحيط ،قامػس عخبي عخبي) ،متػفخ عمى السػقع االلكتخوني:

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/تاريخ الديارة .8216/4/88
( )8سػرة االسخاء ،اآلية (.)63
( )6سػرة االنبياء ،اآلية (.)86
( )4صحيح البخاري ومدمع.
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تصدز َٓ٘ َٚا َٖ ٛهًـ ب٘  َٔٚايٓاس ١ٝايكاْٜ ١ْٝٛعاقب ايػدص املط ٍٚ٪عٔ اؾعاي٘ يف
ساي ١اضساز ا ٟغدص ضٛا ٤نإ َادٜا اَ ٚعٜٓٛا.
ثاْٝا  :اؾٓا : ١ٝ٥يف ايًػ ١ايعسب" :١ٝدِٓا : ٞ٥اضِ َٓط ٛإىل دِٓا : ١ٜعكٛب ١دٓا،١ّٝ٥
قهُ ١دٓا : ١ٝ٥قاْ ٕٛدٓاَ : ٞ٥ا ىص اؾٓاٜات َٔ أسهاّ ٚقٛاعد"(َ ٖٛٚ ،)1صطًح
ؾًطؿ ٞاضتددَ٘ ؾكٗا ٤ايكاْ ٕٛيف نٌ َا ىص اؾساٚ ِ٥ايعكٛباتٚ .يف ايًػ ١اْ٫هًٝص١ٜ
. Criminal
ؾاملطٚ٪ي ١ٝاؾٓا :١ٝ٥يف ايًػ ١ايعسب ١ٝإذٕ ٖ ٞنًَُ ١سنب ١تته َٔ ٕٛدص٥ني ٚزدت يف
ايكاْ ٕٛايٛضعٚ ،ٞتعين َطٚ٪ي ١ٝايػدص عٔ اؾعاي٘ ٜٚعاقب عً ٘ٝايكاْ ،ٕٛضد نٌ
غدص ٜٓتٗو ايكاْ ٕٛسطب ايتػسٜعات ايعكاب ١ٝايصادز َٔ ٠املػسع ٚؼدد ؾٗٝا َطٚ٪ي١ٝ
نٌ غدص عٔ ؾعً٘ اؾسَٚ ٞؾل ايعكٛب ١املكسز ٠هلا.
الفرع الثاًي

ادلسؤوليت اجلٌائيت اصطالحا
تعددت ايتعازٜـ اييت اٚزدٖا ايؿك٘ اؾٓا ٞ٥ملصطًح "املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا،"١ٝ٥
ؾعسؾت بأْٗا  ":ا٫يتصاّ بتشٌُ ايٓتا٥ر ايكاْ ١ْٝٛاملذلتب ١عً ٢تٛاؾس ازنإ اؾسمي،١
َٛٚضٛع ذيو ا٫يتصاّ ٖ ٛاؾصا ٤اؾٓا ،)2("ٞ٥ا ٟإ نٌ ؾسد ٜتشٌُ عٛاقب اؾعاي٘ يف ساي١
ازتها ضًٛى ٜتطابل َع ايُٓٛذز ايكاْ ْٞٛإلسد ٣اؾسا ِ٥ايٛازد ٠يف ايتػسٜع ايعكاب ،ٞاٟ
اْ٘ ٜعاقب بايعكٛب ١املكسز ٠هلا قاْْٛاٚ .يف تعسٜـ اخس املطٚ٪ي ١ٝاؾصا ٖٞ :١ٝ٥ا٫يتصاّ
بتشٌُ ايٓتا٥ر ايكاْ ١ْٝٛاملذلتب ١عً ٢تٛاؾس ازنإ اؾسميَٛٚ ،١ضٛع ٖرا ا٫يتصاّ ٖٛ
ايعكٛب ١ا ٚايتدبرل ا٫سذلاش ٟايرٜٓ ٟصي٘ ايكاْ ٕٛباملط ٍٚ٪عٔ اؾسميٜ ،١تبني َٔ ٖرا
ايتعسٜـ إ املطٚ٪ي ١ٝيٝطت زنٓا َٔ ازنإ اؾسمي ١بٌ ٖ ٞأثس ٬ٜسل نٌ غدص ٜستهب
دسمي ١بأزناْٗا ٚعٓاصسٖا ناؾ ١يف ٖر ٙاؿايٜ ١عتدل ايػدص َٛضع املطا٤ي ١ايكاْ،)3(١ْٝٛ
( )1نقال عغ  :مػقع السعاني ،مرجر سابق ،ص.1

( ) 8د .عبجالقادر صابخ جخادة ،القزاء الجشائي الجولي ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة،
 ،8222ص .666

( )6د .محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػن العقػبات ،القدع العام ،مشذػرات حمبي الحقػقية،
لبشان ،بال سشة شبع ،ص.346
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ؾؿ ٞساي ١اْتؿا ٤ا ٟزنٔ َٔ ازنإ اؾسميٜ ٫ ١تشكل ايٛدٛد ايكاْ ْٞٛهلا ،بطبب ؽًـ

أسد ازناْٗا(ٚ ،)1بايتايٜٓ ٞعدّ ا٫ثس املذلتب عًٗٝا ٚاملتُجٌ باملطٚ٪ي ١ٝاؾٓاٚ .١ٝ٥عسؾت
املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥اٜطا بأْٗا ":سل ايدٚي ١يف َعاقبَ ١ستهيب اؾسا ِ٥اؾصاٚ ،١ٝ٥قٝاَٗا
بتطبٝل اسهاّ ايكاْ ٕٛاؾٓا ٞ٥عل َستهيب ٖر ٙاؾساٖٚ ،ِ٥ر ٙاملطٚ٪ي ١ٝتكع عً ٢عاتل
َستهب اؾسمي ١اير ٟازتهب ايطًٛى بإزاد ٠كتاز ،٠ا ٟاْ٘ ازتهب ايطًٛى املدايـ
يًكاَْ ٖٛٚ ٕٛتُتع بعكً٘ ٚازادت٘ٚ ،مل ٜهٔ ؼت تأثرل عكاقرل كدز ٠اَ ٚطهس ٠اعطٝت ي٘
زغِ ازادت٘ ٚد ٕٚقبٖٚ ،)2"َ٘ٓ ٍٛرا ايتعسٜـ ٜهسع َؿَٗ ّٛبدأ غسع ١ٝاؾساِ٥
ٚايعكٛبات ،ؾايدٚيٚ ١سدٖا هلا اؿل يف ؼدٜد اؾساٚ ِ٥ايعكٛبات املكسز ٠هلا َٔ ،خٍ٬

ايتػسٜع اؾٓاٚ ،ٞ٥بايتاي ٞيٝظ يًكاض ٞػس ِٜؾعٌ ا ٚاَتٓاع َُٗا نإ َٓاؾٝا يًُصًش ١اٚ
اٯدا ايعاََ ،١امل ٜسد ْص بتذسمي٘(.)3
ٜٚعسؾٗا ايبعض باْٗا( :ؼٌُ ايػدص تبع ١سهِ ايكاْْ ٕٛتٝذ ١اقداَ٘ عً٢
ازتها دسميَٓ َٔ ١طًل تٛاؾس اإلدزاى يد٬ٜٚ ،)4()ٜ٘سغ إ ٖرا ايتعسٜـ اتصـ بايٛضٛح
يف ايصٝاغٚ ،١ابسش بػهٌ ٚاضح عٓاصس املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥املتُجً ١باإلدزاى ٚاإلزاد.٠
بعد اضتعساض ايتعازٜـ اييت اٚزدٖا ايؿك٘ اؾٓا ٞ٥ملصطًح "املطٚ٪ي١ٝ
اؾٓا ،"١ٝ٥ميهٓٓا إ ْٛزد هلا ايتعسٜـ اٯت :ٞأثس ٬ٜشّ نٌ غدص ازتهب بإزادَ ٠دزن١

( )1د .اسامة كامل ،السطاىخ الخارجية في القانػن الجشائي ،دراسة مقارنة ،بال مكان
شبع ،8226،ص ص.144-146

( )8لخحاري عبجالحق ،السدؤولية الجشائية عغ جخيسة التعحيب دراسة مقارنة بيغ التذخيعات
االسالمية والقانػن الػضعي ،اشخوحة دكتػراه ،كمية العمػم االندانية واالجتساعية والعمػم

االسالمية ،جامعة الحاج لخزخ -باتشة ،الجدائخ ،8214 ،ص .6نقال عغ  :د .عبجهللا

سميسان ،شخح قانػن العقػبات ،قدع العام ،الجدء االول ،الجخيسة ،دار اليجى ،الجدائخ،
 ،1665ص.184

( )6د .عمي حديغ خمف و د .سمصان عبجالقادر الذاوي ،مبادئ العامة في قانػن العقػبات،
السكتبة القانػنية ،بغجاد ،بال سشة شبع ،ص.62

( )4د .عبجالدتار البدركان ،قانػن العقػبات-القدع العام بيغ التذخيع والفقو والقزاء ،بال
مكان شبع وال سشة نذخ ،ص.642
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ٚكتاز ٠ضًٛنا ٜتطابل َع ايُٓٛذز ايكاْ ْٞٛإلسد ٣اؾسا ِ٥ايٛازد ٠يف ايتػسٜع ايعكاب،ٞ
ٖٚرا ا٫ثس ٜتُجٌ بايعكٛب ١ا ٚايتدبرل ا٫سذلاش.ٟ
ادلطلب الثاًي

عٌاصر ادلسؤوليت اجلٌائيت
تٓٗض املطٚ٪ي ١ٝيف إطاز ايكاْ ٕٛاؾٓا ٞ٥عٓدَا ٜستهب غدص بإزاد ٠كتاز٠
ضًٛنا ٜتطابل َع ايُٓٛذز ايكاْ ْٞٛإلسد ٣اؾسا ِ٥ايٛازد ٠يف ايتػسٜع ايعكابٚ ،ٞهب إ
ٜهٖٓ ٕٛاى ع٬ق ١ضبب ١ٝبني ذيو ايطًٛى ٚايٓتٝذ ١اؾسَ ١ٝاملذلتب ١عًٖٚ .٘ٝرا ٜعين اْ٘
ٜػذلط يكٝاّ املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥تٛاؾس عٓصسَ ٜٔت٬شَني ُٖٚا :اإلدزاى ٚاإلزاد ٠املدتاز٠
ٚقت ازتها ايطًٛى اإلدساَٖ َٔ .ٞرا املٓطًل ازتأٜٓا إ ْبشح ٖر ٜٔايعٓصس ٜٔيف ؾسعني
َطتكًنيْ ،بني يف ايؿسع ا٭ ٍٚاإلدزاى ٚيف ايؿسع ايجاْ ٞاإلزاد.٠
الفرع االول

االدراك
"ا٫دزاى"" ،ايتُٝٝص"" ،ايٛع ،"ٞنًٗا َصطًشات َٚؿاَٖ ِٝذلادؾ ١تعطَ ٞعٓٚ ٢اسد،
 ٖٞٚعًُ ١ٝعكً ١ٝتطاعد اْ٫طإ عً ٢ؾِٗ َا ٜصدز َٓ٘ َٔ اؾعاٍ ٚتكدٜس َا ٜتٛيد عٓٗا
َٔ ْتا٥ر ٖٞٚ ،عًَُ ١ٝستبط ١بعكٌ اْ٫طإ َٔ خ٬هلا ٜطتطٝع إ ميٝص طبٝع ١ايتصسؾات

اييت تصدز عٓ٘ ،باْتٗاى قاعد ٠قآْٜٚ ١ْٝٛبػ ٞإ ته ٕٛازاد ٠ايػدص ازادٚ ٠اعٚ .)1(١ٝيف
تعسٜـ ا٫دزاى "ٖ ٛايػعٛز ٚايتُٝٝص بني اـرل ٚايػس ،ا ٟبني َا َٖ ٛباح َٚا ٖٛ

قعٛز"(ٚ ،)2ذيو مبعسؾ ١اْ٫طإ بإ ٖرا ايطسٜل ٪ٜد ٟاىل اـرل ا ٚايػسٜٚ ،عًِ َا ٖٛ
َباح َٚا ٖ ٛقعٛز ٚيف ساي ١قٝاَ٘ بٗرا ايؿعٌ ؾاْ٘ ضٛف ٜعاقب عً .٘ٝإ اْ٫طإ
ٜطتطٝع إ ميٝص بني ا٫عُاٍ املػسٚعٚ ١غرل َػسٚعَٚ ،١ا ٜذلتب عً َٔ ٘ٝاثاز ْٚتا٥ر عٔ

( )1د .فخخي عبجالخزاق الحجيثي ،االعحار القانػنية السخففة لمجخيسة( ،ب.م) ،بغجاد،
 ،1646ص.22

( )8مخزوق فيج بغ مخزوق السصيخي ،اثخ االكخاه عمى السدؤولية الجشائية في جخيسة الدنا
بيغ الذخيعة والقانػن وتصبيقاتيا في السسمكة العخبية الدعػدية ،رسالة ماجدتيخ قدع
العجالة الجشائية ،جامعة نايف لمعمػم االمشية ،الخياض ،8224 ،ص.83
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تصسؾ٘ با٫عتدا ٤عً ٢املصًش ١ا ٚاؿل اير ٟوُ ٘ٝايكاْ َٔ ،)1(ٕٛخ ٍ٬قاعد ٠قاْ ١ْٝٛيف
ْصٛص َهتٛبٚ ١إ ا٫عتدا ٤عًٗٝا ٜؿسض دصاَ ّ٤ادٜاّ َٔ قبٌ ايطًط ١ايعاَ ١اييت تطُٔ
بٗا ايدٚي ١قٛاْٗٓٝا ٚادزاى غاٜتٗا(.)2
ٚا٫دزاى هب إ ٜه ٕٛخايٝا َٔ ا ٟعٝب ٜعدََ٘ ٖٛٚ ،ا اخر ب٘ املػسع ايعساقٞ
يف املاد َٔ )60( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايٓاؾرٜ ٫( :طأٍ دصاٝ٥ا َٔ نإ ٚقت ازتها اؾسمي١
ؾاقد ا٫دزاى أ ٚاإلزاد ٠ؾٓ ٕٛأ ٚعاٖ ١يف ايعكٌ أ ٚبطبب ن ْ٘ٛيف ساي ١ضهس أ ٚؽدٜس ْتذت
عٔ َٛاد َطهس ٠أ ٚكدز ٠أعطٝت ي٘ قطساّ أ ٚعً ٢غرل عًِ َٓ٘ بٗا ،أ ٚ٭ ٟضبب آخس
ٜكسز ايعًِ أْ٘ ٜؿكد اإلدزاى أ ٚاإلزادٜ .)3()...٠تطح َٔ َطُٖ ٕٛرا ايٓص إٔ ا٫دزاى
بٛصؿ٘ اسد عٓاصس املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥هب إ ٜه ٕٛخايٝا َٔ ا ٟعٝب ٜعدَ٘ ،ؾاذا غا
اإلدزاى عٝب ناؾٓ ٕٛا ٚايطهس َج ،٬اْتؿت املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥يتدًـ اسد عٓاصسٖا.
ٚيف تعسٜـ اخس ملؿٗ ّٛا٫دزاىٜ ،عسؾ٘ باْ٘ "املكدز ٠عً ٢ؾِٗ ايؿعٌ ٚطبٝعت٘
ٚتٛقع اَ٫ثاز اييت َٔ غأْ٘ اسداثٗا ،تٓصسف ٖر ٙاملكدز ٠اىل َادٜات اؾسميٚ ١نٌ َا
ٜتعًل بهٝإ ٚعٓاصس ٚخصا٥ص ايؿعٌ اؾسَ ٞاير ٟدسَ٘ ايكاْ ،ٕٛملا هلا َٔ اثاز ضًب١ٝ
عٓد ا٫عتدا ٤عً ٢اؿل ا ٚاملصًش ١اييت وُٗٝا ايكاْ ،ٕٛست ٢ي ٛثبت دًٗ٘ بايكاْٚ ٕٛذيو
يٛدٛد َبدأ إ اؾٌٗ بايكاْ٪ٜ ٫ ٕٛد ٟاىل اْتؿا ٤املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا.)4("١ٝ٥
ددٜس بايرنس إٔ ضٔ اإلدزاى يف ايتػسٜع اؾصا ٞ٥ايعساق ٞسدد يف باد ٨اَ٫س ٚؾكا
٭سهاّ املاد َٔ )64( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞبئ (متاّ ايطابعٚ ،)١بصدٚز قاْ ٕٛزعا١ٜ
ا٫سداخ زقِ  76يطٓ 1983 ١اصبح ٖرا ايطٔ (متاّ ايتاضعٚ )١ؾكا ٭سهاّ املادَٔ )3( ٠
ٖرا ايكاْٚ .ٕٛيف اقً ِٝنٛزدضتإ-ايعسام اصبح ٖرا ايطٔ (متاّ اؿاد ١ٜعػسٚ )٠ذيو
بصدٚز قاْ ٕٛتعد ٌٜضٔ املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥زقِ  14يطٓ 2001 ١عٔ بسملإ نٛزدضتإ.

( )1معتد حسجهللا ابػ سػيمع ،السدؤولية الجدائية عغ جخائع محتسمة ،رسالة ماجدتيخ ،كمية
الحقػق ،جامعة الذخق االوسط ،8214 ،ص ص.81-82

( )8د .عبجالباقي البكخي ود .زىيخ البذيخ ،السجخل لجراسة القانػن ،شخكة العاتظ-قاىخة،
والسكتبة القانػنية –بغجاد ،1656،ص.42

( )6السادة ( )32مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح رقع  111لدشة .1636
( )4د .محسػد نجيب حدشي ،مرجر سابق ،ص ص.338-331
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ٖٚهرا ؾإ ا٫دزاى ا ٚايتُٝٝص ا ٚايٛعَ ٞاٖ ٞاإل َؿاَٖ ِٝذلادؾ ١تعدل عٔ اسد
عٓاصس املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ،١ٝ٥ؾإدزاى ايػدص يطبٝع ١ؾعً٘ ٚخطٛزت٘ عً ٢املصاحل اييت
وُٗٝا قاْ ٕٛايعكٛباتٚ ،تٛقع َا ميهٔ إ ٜذلتب عًْ َٔ ٘ٝتا٥رٜ ،عد اؾاْب اؾٖٛسٟ
ٚا٫ضاع يف قٝاّ املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥يريو ايػدص.
الفرع الثاًي

االرادة
اإلزاد ٠أ ٚسس ١ٜا٫ختٝاز ،تعد ايعٓصس ايجاْ َٔ ٞعٓاصس املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا،١ٝ٥
ٚتعسف اإلزاد ٠بأْٗا (تطًٝط ايٓػاط ايرٖين عً ٢اَس َعني ٚؼكٝك٘ ٚي ٛنإ َٔ ٜسٜد ٖرا
اَ٫س غرل َدزى ملا ٜأتَ ٫ٚ ٘ٝكدزا يٓتا٥ذ٘ ،ؾاملصا باؾٓ ٕٛتتذ٘ ازادت٘ ٫زتها ايؿعٌ
ٚيهٓ٘ ٜ ٫دزى َاَٖ ١ٝا ٜؿعً٘  ٫ٚميٝص َا هٛش ؾعً٘ َٚا سسَ٘ ايكاْ ٕٛعًٚ ،٘ٝايصيب ايرٟ
مل ٜهٌُ ايطابع َٔ ١عُسٜ ٙسٜد َا ٜؿعٌ ٚيهٔ ايكاْ ٕٛاؾذلض ؾ ٘ٝعدّ ايكدز ٠عً٢

ايتُٝٝص)(ٚ ،)1قد اغاز املػسع ايعساق ٞاىل ٖرا ايعٓصس صساس ١ضُٔ ا٭سهاّ اييت دا٤ت بٗا
املاد َٔ )60( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات.
إ َا ميٝص ا٫زاد ٠بني ا٫غداص ٖ ٛا٫خت٬ف َٔ سٝح ايعسٚف ٚايعٛاٌَ اييت
ت٪ثس عً ٢نٌ ؾسدَ ،جٌ ايعسٚف ا٫ضسٚ ١ٜا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝا٫قتصادٚ ١ٜايطٝاض١ٝ
ٚايد ١ٜٝٓنًٗا عٛاٌَ تًعب دٚزا يف ايهػـ عٔ ضًٛى اجملسّٚ ،إ سس ١ٜا٫ختٝاز ْٖ ٞطب١ٝ
ٚعً ٢دزد َٔ ١ايتؿاٚت ٚايطابع ا٫خ٬ق ٞيًؿسد عٓد ازتها اؾسمي ١ؾتبني املطٚ٪ي١ٝ
اؾٓاٚ ١ٝ٥ايعكٛب ١اييت ٜطتشل(ٚ ،)2هب إ ته ٕٛازاد ٠اؾاْ ٞكتاز ،٠ؾٝذب إ ٜهٕٛ
غرل َهس ٙعً ٢ازتها اؾسميٚ ،١ا ٫اْتؿت املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥عك٘ (.)3
ؾاإلزاد( ٠سس ١ٜا٫ختٝاز) إذٕ ٖ ٞايعٓصس اؾٖٛس ٟا٫ضاع ايجاْ ٞيكٝاّ
املطٚ٪ي ١ٝاؾٓاٚ ،١ٝ٥تكاع ٖر ٙاإلزاد ٠بكدز ٠ايػدص عً ٢ايتشهِ بأؾعاي٘ ٚتٛدٗٗٝا
( )1عبجالدتار البخزكان ،مرجر سابق ،ص.642

( )8سيجي دمحم الحسميمي ،الدياسة الجشائية بيغ االعتبارات التقميجية لمتجخيع والبحث العمسي
في مادة الجخيسة ،اشخوحة دكتػراه ،كمية القانػن والعمػم الدياسية ،جامعة ابػ بكخ بمقايج
– تمسدان ،الجدائخ ،8218 ،ص.824

( )6لخحاري عبجالحق ،مرجر سابق ،ص.12
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بايٓش ٛايرٜ ٟست ٘ٝ٦ضٛا ٤م ٛاؾاْب املٛاؾل يًكاْ ٕٛاّ املدايـ يَ٘ ،اداّ مل ٜهٔ ٖٓاى
ٚدٛد يعٛاٌَ ا ٚظسٚف ت٪ثس يف سس ١ٜاختٝاز ،ٙناإلنساٚ ٙساي ١ايطسٚزَ ٠ج.٬
ادلبحج األول

احكام ادلسؤوليت اجلٌائيت العوذيت عي حىادث احلريق
صٓـ املػسع اؾصا ٞ٥ايعساق ٞدسمي ١اؿسٜل املتعُد ضُٔ اؾسا ِ٥ذات اـطس
ايعاّْٚ ،عِ اسهاَٗا ضُٔ اسهاّ ايؿصٌ ا َٔ ٍٚ٫ايبا ايطابع َٔ ايهتا ايجأَْ ٞ
قاْ ٕٛايعكٛبات ايٓاؾر  .ؾشٛادخ اؿسٜل ايعُد ١ٜتػهٌ عدٚاْا عً ٢اؿٝاٚ ٠اَٛ٫اٍٚ ،ست٢
ايب ، ١٦ٝؾٗ ٞتدَس َطاسات ٚابٓ ١ٝدَازا غاَ .٬يرا ضٓهسع ٖرا املبشح يدزاضَٓٚ ١اقػ١
نٌ َا اٚزد ٙاملػسع اؾصا ٞ٥ايعساق َٔ ٞاسهاّ بصدد املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥عٔ دسمي١
اؿسٜل املتعُد َٔ خ ٍ٬بٝإ ايُٓٛذز ايكاْ ْٞٛهلر ٙاؾسميٚ ١بٝإ املصًش ١املعتدل ٠يف
ػسميٗاٚ ،اخرلا ايٛقٛف عً ٢ايعكٛبات اييت قسزٖا املػسع يف ٖرا اإلطاز يبٝإ َا إذا ناْت
ناؾ ١ٝيتشكٝل ايسدع ٚايصدس يف َٛادٗ ١سٛادخ اؿسٜل املتعُدٖٓ َٔٚ .ا ازتأٜٓا إ ْكطِ
ٖرا املبشح اىل َطًبنيْ ،بني يف املطًب اَ ٍٚ٫اٖ ١ٝدسمي ١اؿسٜل املتعُد اَا يف املطًب
ايجاْ :ٞايُٓٛذز ايكاْ ْٞٛؾسمي ١اؿسٜل املتعُد.
ادلطلب االول

هاهيت جرميت احلريق ادلتعوذ
قًٓا إ املػسع اؾصا ٞ٥ايعساق ٞصٓـ ٖئر ٙاؾسميئ ١ضئُٔ اؾئسا ِ٥ذات اـطئس
ايعاّٚ ،ؾكا ٭سهاّ املاد َٔ )342( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايٓاؾر .ؾإضساّ اؾاْ ٞيًٓئاز يف َئاٍ
َٓك ٍٛا ٚغرل َٓكٚ– ٍٛإٕ نإ ممًٛنا ي٘ -بكصد سئسم غئدص ا ٚممتًهاتئ٘ تعتئدل َئٔ
اؾسا ِ٥اييت هلا خطٛز ٠عً ٢اجملتُع ،ؾُجٌ ٖرا ايطًٛى ىًل ساي َٔ ١ايرعس تئ٪ثس بػئهٌ
نبرل عً ٢ا َٔ٫ايداخً ،ٞؾط ٬عُا ؽًؿ٘ َٔ آثاز َدَس ٫ ٠ميهٔ ددلٖا يف أغًب ا٫سٝإ.
ٖٓ َٔٚا نسضٓا ٖرا املطًب يًٛقٛف عًَ ٢ؿٗئٖ ّٛئر ٙاؾسميئ ،١ثئِ بٝئإ املصئًش ١ايئيت
دؾعت املػسع اؾصا ٞ٥اىل ػسَ ِٜجٌ ٖرا ايطًٛى ضُٔ اسهاّ ايتػئسٜع ايعكئابٚ ،ٞذيئو يف
ؾسعنيْ ،بني يف ايؿسع اَ ٍٚ٫ؿٗئ ّٛدسميئ ١اؿسٜئل املتعُئد ،اَئا يف ايؿئسع ايجئاْ ٞؾطئٓبني
املصًش ١املعتدل ٠يف ايتذس.ِٜ
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الفرع االول

هفهىم جرميت احلريق ادلتعوذ
دسمي ١اؿسٜل ،يف ايًػ ١اْ٫هًٝصٚ ،Fire Crime ١ٜيف ايًػ ١ايعسبَ ٖٞ ١ٝصطًح
تته َٔ ٕٛدص٥ني ،اؿسٜل ،سسَمَ َٜشسُم ٚوسٔم ،سَسِقّا ،ؾٗ ٛسازٔم ٚسَسٜلٚ ،املؿعٍٛ

ََشِسٚم ٚسسٜل(.)1
ٚاؿسٜل اصط٬سا ٖ"ٛاضساّ ايٓاز يف َٛاد قابً ١ي٬غتعاٍ ْتٝذ ١تؿاعٌ عٛاٌَ
نُٝٝا َٔ ١ٝ٥اهلٛاٚ ٤ا٫نطذني ٚايٓاز َع َٛاد َٓكٛي ١ا ٚغرل َٓكٛي ،)2("١ؾشٛادخ اؿسٜل
تكع ْتٝذ ١تؿاعٌ نُٝٝاٜ ٞ٥ػٌُ ا٫نطد ٠ايطسٜع ١يًُٛاد ايكابً ١ي٬غتعاٍٖٚ ،ر ٙاؿٛادخ
()3

 ٫تكع َامل تتٛاؾس عٓاصس ا٫غتعاٍ ايج٬ثٚ ،١اييت تطُ ٢مبجًح ا٫غتعاٍٖٞٚ ،

 -1ايٛقٛد (املاد ٠ايكابً ١ي٬غتعاٍ)ٚ :قد سدد املػسع ايعساقٖ ٞر ٙاملاد ٠بئ (املاٍ
املٓكٚ ٍٛغرل املٓك ،)ٍٛبكٛي٘ َٔ...( :اغعٌ ْازا عُدا يف َاٍ َٓك ٍٛا ٚغرل َٓكٍٛ
ٚي ٛنإ ممًٛنا ي٘.)4()...
 -2اٚ٫نطذني :ؾذُٝع املٛاد ؼتاز ٖرا ايعٓصس يه ٞتػتعٌ.
 -3اؿسازَ( ٠صادز ا٫غتعاٍ) ٖٞٚ :عباز ٠عٔ ايطاق ١املطًٛب ١يصٜاد ٠دزد ١سساز ٠املاد٠
ايكابً ١ي٬غتعاٍ اىل اؿد اير٪ٜ ٟد ٟاىل سدٚت ا٫غتعاٍ.
ٚاضتٓادا اىل َبدأ ايػسع ١ٝاؾٓاٜ ١ٝ٥كتطٚ ٞدٛد ْص بايطًٛى اجملسّ ٜٛضع
ٜٚصاؽ َٔ قبٌ ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝاملدتص ،١بػهٌ َهتٜٚ ٛه ٕٛي٘ صؿ ١ا٫يصاّ ،يرا

( )1احسج مختار العسخ ،معجع المغة العخبية السعاصخة ،عالع الكتب ،القاىخة،8225 ،
ص.444

( )8عبجالدتار البخزكان ،مرجر سابق ،ص.8
( )6انطخ :الحخيق ،مقالة مشذػرةhttp// specialties.bayt.com ،
( )4السادة ( )648مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح.
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ًْشغ إ املػسع اؾصا ٞ٥ايعساق ٞاٚزد ْصا دسّ مبكتطا ٙنٌ ضًٛى ٜٓط ٟٛعً ٢اضساّ

اؿسٜل يف َاٍ َٓك ٍٛا ٚغرل َٓك. 1(ٍٛ
ٚيف ايػسٜع ١ا٫ض ١َٝ٬سدد ايكسإ ايهسَ ِٜا هب عً ٢اْ٫طإ ايكٝاّ ب٘ ٚنريو
َا ميٓع عٓ٘ ا ٫ ٚهٛش ايكٝاّ ب٘ َٔ ايتصسؾات ٚا٫ؾعاٍ ايطاز ٠باٯخسٚ ،ٜٔاؾصا٤ات
ايدْٚ ١ٜٛٝا٭خس ١ٜٚيف  ّٜٛايكٝاَٚ ،١إ نٌ غدص َط ٍٚ٪عٔ تصسؾات٘ نُا يف اٯ١ٜ
ايهسمي( ١نٌُُّ َْ ِؿظٕ بَُِا نَطَبَتِ زَِٖ ،)2()ْ١َٓٝاٜ ٟطأٍ نٌ غدص عٔ اؾعاي٘ ٜٚتشٌُ تبع١
تصسؾات٘ٚ ،ميهٔ اعتباز اؿسٜل املتعُد أسد ايتصسؾات ٚا٫ؾعاٍ ايطاز ٠باٯخس ٜٔيف ٖرا
اإلطاز.
نًص مما تكدّ إٔ دسمي ١اؿسٜل املتعُد ٖ ٞعباز ٠عٔ ضًٛى وكل اغعاٍ
ايٓاز –بعد تٛاؾس عٓاصس ا٫غتعاٍ ايج٬ث ١اييت اغسْا ايٗٝا -يف َاٍ َٓك ٍٛا ٚغرل َٓكٍٛ
ٚي ٛنإ ممًٛنا يًذاْ َٔ ،ٞغأْ٘ إ ٜٗدد باـطس سٝا ٠ا٫غداص ا ٚممتًهاتِٖٗٞٚ ،
تًشل با٭غداص ٚباجملتُع آثاز َدَس ٫ ٠ميهٔ ددلٖا يف اغًب ا٫سٝإ ،يريو اٚزدٖا
املػسع اؾصا ٞ٥يف ايعسام ضُٔ َا تطُ ٢بئ "اؾسا ِ٥ذات اـطس ايعاّ".
الفرع الثاًي

ادلصلحت ادلعتربة يف التجرين
إ اضاع تدخٌ املػسع يف اجملتُع ٚتكٝٝد ٙيًشسٜات ايؿسد ٖٛ ١ٜايطسٚز٠
ا٫دتُاعٚ ١ٝاملصًش ١املعتدل ٠يف ايتذس ،ِٜهب إ تٛؾل بني َكتطٝات سل ايدٚي ١ا١ٜ
ايكٚ ِٝاملصاحل اؾٖٛس ١ٜيًُذتُع بايعكا َٓٚع اؾساٚ ِ٥بني سل اْ٫طإ يف اؿس ،١ٜؾإ
ايتذس ِٜبٛصؿ٘ َطاضا باؿكٛم ٚاؿسٜات ٜعد ادسا ٤غرل َدلز َامل تهٔ ٖٓاى ضسٚز٠
تكتطٗٝا ا ١ٜتًو ايكٚ ِٝاملصاحل اؾٖٛسٚ ١ٜا٫ضاض ١ٝيًُذتُع ٕ٫ ،ايتذسٜٛ ِٜؾس
(.)3
اقص ٢دزدات اؿُا ١ٜيًُصًش ١ايعاَ َٔ ١خ ٍ٬عكٛبات دصا ١ٝ٥ا ٚتدابرل اسذلاش١ٜ
( )1انطخ :د .دمحم صبحي نجع ،قانػن العقػبات القدع العام الشطخية العامة لمجخيسة ،دار
الثقافة ،االردن ،8222 ،ص.28

( )8سػرة السجثخ ،اآلية (.)65
( )6انطخ :أحسج مرصفى عمي ،العجالة الجشائية دراسة مقارنة ،اشخوحة دكتػراه ،كمية
الحقػق جامعة السػصل ،8214 ،ص.634
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ؾذسا ِ٥اؿسٜل تطبب اضسازا باجملتُع ٚعٝا ٠ا٫ؾساد ٚممتًهاتِٗ ؾتصٝب
املصًش ١ا٫ضاض ١ٝيف اجملتُع ٚخطٛزٖ ٠ر ٙاؾسمي ١قد متتد يعدَ ٠بإ ٚ٭َٝاٍ
َٚطاسات غاضع ١قد  ٫متهٔ ايطٝطس ٠عًٗٝا ،ؾتػهٌ ْٛعا َٔ ايرعس ٚاـٛف ٚتٗدٜدا
يًُذتُع نً٘ نٌ فتُع ٜك ّٛعُا ١ٜايكٚ ِٝاملصاحل ا٫ضاض ١ٝيٮؾساد َٔ خ ٍ٬عد٠
خطٛط ٚضٝادات دؾاعٚ ١ٝذيو بتذس ِٜنٌ ا٫ؾعاٍ اييت تطبب ضسزا ذا ع٬ق ١بٗا ،ؾشُا١ٜ
سل اؿٝا ٠يٮغداص َٖ ٞصًش ١اضاع يف اجملتُع ٚذيو بتذس ِٜدسمي ١ايكتٌ( ،1نريو
دسمي ١اؿسٜل ايعُد ٟاييت ت٪د ٟاىل ات٬ف املباْٚ ٞا٭َ٬ى ٚاملباْٚ ٞايػابات َٚطاسات
غاضع َٔ ١احملاص ٌٝايصزاعَٚ ١ٝطتٛدعات ا٫غرٚ ١ٜامل٬بظ ٚا٭ضًش ..١اخل ،ؾٗرٙ
اؾسمي ١تػهٌ خطسا عً ٢املصًش ١ايعاَ ،١٭ْٗا تطس با٫قتصاد ايٛطينٚ ،ؽًل سائَ ١
ايؿٛضٚ ٢عدّ ايػعٛز با٭َإ ٚا٫ضتكساز ،ؾاملصًش ١املعتدل ٠يف ػس ِٜاؿسا٥ل اْٗا ت٪دٟ
اىل اضساز ايدٚيٚ ١ا٫غداص ضٛا ٤غدص طبٝع ٞا ٚاملعٓٚ ٟٛا٫ضساز باملصًش ١ايعاَ١
ٚاـاصٚ ١ا َٔ٫ايك.َٞٛ
ادلطلب الثاًي

الٌوىرج القاًىًي جلرميت احلريق ادلتعوذ
٫عتباز ضًٛى َا دسميٚ ١ؾكا ٭سهاّ ايتػسٜع ايعكاب ،ٞهب إ ٜتطابل ذيو َع
ايُٓٛذز ايكاْ ْٞٛإلسد ٣اؾسا ِ٥املٓصٛص عًٗٝا يف قاْ ٕٛايعكٛبات ٚايكٛاْني املهًُ ١ي٘،
ٖٚر ٖٞ ٙؾهس( ٠املطابك ١اؾٓا ،)١ٝ٥ؾًهٌ دسمي ١منٛذز قاْ ْٞٛودد املػسع اؾصا ٞ٥يف
إطازَ ٙهْٛات َٚكَٛات ايطًٛى اجملسّ ،يٝطع بني ٜد ٟايكاض ٞاؾٓا ٞ٥امنٛذدا قاْْٝٛا
عاَا فسدا ،ست ٢إذا َا طسست اَاَ٘ سايَ ١ع ١ٓٝبايرات ٚ ٚددٖا تٓط ٟٛعً ٢ذات
املهْٛات  ٚاملكَٛات اييت اٚزدٖا املػسع يف ذيو ايُٓٛذز ،اَهٓ٘ إٔ ٜعًٔ عٔ ٚدٛد
دسميٖٚ ،١را ٜعين إ املػسع اؾٓاٜ ٫ ٞ٥عذلف ظسا ِ٥مل ٜطع هلا ضًؿا امنٛذدا

قاْْٝٛا(.)2

( )1انطخ :د .دمحم بغ السجني بػساق ،اتجاىات الدياسة الجشائية السعاصخة والذخيعة
االسالمية؟ اكاديسية نايف العخبية لمعمػم االمشية ،الخياض ،8228 ،ص.21
() 8

د .عبجالفتاح مرصفى الريفي ،السصابقة في مجال التجخيع ،ط ،8دار الشيزة
العخبية ،القاىخة ،1661 ،ص ص .42- 66
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ٖ َٔٚرا املٓطًل ٫بد إ ْكـ عٓد ايُٓٛذز ايكاْ ْٞٛؾسمي ١اؿسٜل املتعُد،
باعتبازٖا اسد ٣صٛز ايطًٛى اجملسّ ٚؾكا ٭سهاّ قاْ ٕٛايعكٛبات ايٓاؾر ،يٓبني املهْٛات
ٚاملكَٛات اييت تطُٓٗا ٖرا ايُٓٛذزٚ ،ذيو َٔ خ ٍ٬بٝإ ا٫زنإ اييت تك ّٛعًٗٝا ٖرٙ
اؾسمي ١نُا ٚزدت يف غل ايتهًٝـ ،ثِ ما ٍٚإ ْكـ عٓد ايعكٛب ١نُا ٚزدت يف غل اؾصا٤
ضٛا ٤بايٓطب ١يًُٓٛذز ايبطٝط هلر ٙاؾسمي ،١أّ بايٓطب ١يًُٓٛذز املكذلٕ بعسف َػدد،
ٚذيو يف ؾسعنيْ ،تٓا ٍٚيف ا ٍٚ٫ازنإ دسمي ١اؿسٜل املتعُد اَا ايجاْ ٞؾطتهسض٘ يعكٛب١
دسمي ١اؿسٜل املتعُد.
الفرع االول

اركاى جرميت احلريق ادلتعوذ
ذنسْا ؾُٝا ضبل إ ايُٓٛذز ايكاْ ْٞٛيهٌ دسميٜ ١تطُٔ املكَٛات اييت سددٖا
املػسع ٫عتباز ايطًٛى دسميٚ ،١دسمي ١اؿسٜل املتعُد ٚؾكا يُٓٛذدٗا ايكاْ ْٞٛايٛازد
ضُٔ اسهاّ املاد َٔ )342( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞايٓاؾر ،هلا َهْٛات َٚكَٛات ٖٞ
مبجاب ١ازنإٜ ٫ ،ه ٕٛيًذسميٚ ١دٛد بدْٗٚا ،ؾإذا خًت ايٛاقع ١املعسٚض ١اَاّ ايكاضٞ
اؾٓا َٔ ٞ٥اسد ٖر ٙا٫زنإ ،مل ٜهٔ ؾسمي ١اؿسٜل املتعُد ٚدٛد قاْ ،ْٞٛيعدّ قٝاّ
املطابك ١بني تًو ايٛاقعٚ ١املهْٛات ٚاملكَٛات اييت اٚزدٖا املػسع يف اطاز ايُٓٛذز
ايكاْ ْٞٛهلر ٙاؾسمي.١
ٚبايسدٛع ايْ ٞص املاد َٔ )342( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ،ٞلد إ دسمي١
اؿسٜل املتعُد تك ّٛعً ٢زنٓنيُٖ ،ا :ايسنٔ املادٚ ٟايسنٔ املعْٓ ،ٟٛبشجُٗا تباعا.
ا :٫ٚايسنٔ املاد ٟؾسمي ١اؿسٜل املتعُد:
ايسنٔ املاد ٟيًذسمي ١بػهٌ عاّ َٖ ٛادٜاتٗا ،ؾٗ ٛايطًٛى املاد ٟاـازد ٞايرٟ
ٜصدز َٔ ايػدص(ٜٚ ،)1ته َٔ ٕٛعٓاصس َادًَُٛ ١ٜض ١ميهٔ ادزانٗا باؿٛاع ٖٚرٙ
ايعٓاصس تتُجٌ بايطًٛى اإلدساَٚ ٞايٓتٝذ ١اإلدساَٚ ١ٝايع٬ق ١ايطببٚ .)2(١ٝقد عدل املػسع
اؾصا ٞ٥ايعساق ٞعٔ ايسنٔ املاد ٟصساس ١بكٛي٘" :ضًٛى إدساَ ٞبازتها ؾعٌ دسَ٘

( )1انطخ د .عمي حديغ خمف و د .سمصان عبجالقادر الذاوي ،مرجر سابق ،ص.165

( )8د .سميسان عبجالسشعع ،الشطخية العامة لقانػن العقػبات-القدع العام ،مشذػرات الحمبي
الحقػقية ،بيخوت ،8226 ،ص.424-423
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ايكاْ ٕٛا ٚاَ٫تٓاع عٔ ؾعٌ اَس ب٘ ايكاْٚ .)1("ٕٛيبشح ٚدزاض ١ايسنٔ املاد ٟؾسمي ١اؿسٜل
املتعُد٫ ،بد َٔ اؿدٜح عٔ ضًٛى ا٫غعاٍ ٚقٌ ا٫غعاٍ ،عً ٢ايتٛايٞ
 /1ضًٛى ا٫غعاٍ ( إضساّ ايٓاز):
ايطًٛى اإلدساَ ٞبػهٌ عاّ ٖ ٛنٌ تصسف دسَ٘ ايكاْ ٕٛضٛا ٤نإ اهابٝا اّ
ضًبٝا نايذلى ٚاَ٫تٓاعَ ،امل ٜسد ْص عً ٢خ٬ف ذيو(ٖٚ .)2هرا ؾإ ايطًٛى اإلدساَٞ
امله ٕٛيًسنٔ املاد ٟؾسمي ١اؿسٜل املتعُد ٜته َٔ ٕٛا ٟؾعٌ ا ٚاَتٓاع وكل إغعاٍ

ايٓاز ،ؾايسنٔ املاد ٟهلر ٙاؾسمي ١ميهٔ إ ٜتشكل بطًٛى إدساَ ٞاهاب( ٞايكٝاّ بؿعٌ)،
ا ٚبطًٛى إدساَ ٞضًيب (اَ٫تٓاع عٔ ؾعٌ).
ٚايطًٛى اإلدساَ ٞاإلهاب ٞيف ٖرا اإلطاز ميهٔ إ ٜطًل عً ٘ٝاصط٬ح "ؾعٌ" أٚ
اصط٬ح "ْػاط"ٖٚ ،را ايؿعٌ ا ٚايٓػاط ٜ ٫سق ٢اىل سد ايطًٛى اإلدساَ ٞامله ٕٛيًسنٔ
املاد ٟؾسمي ١اؿسٜل املتعُدَ ،امل ٜهٔ إزادٜا ،ؾايطًٛى اإلهاب ٞيف إطاز ٖر ٙاؾسمي١
هب إ ٜتصـ بايصؿ ١اإلزاد .)3(١ٜؾؿٖ ٞر ٙايصٛز ٠يًطًٛى اإلدساَ ٞتباغس ايك٣ٛ
ايٓؿط ١ٝيًؿسد آثازا عً ٢اؾٗاش ايعصيب ايرٜ ٟدؾع بدٚز ٙعط٬ت اؾطِ اىل اؿسن١
ايعط ١ٜٛبطسٜك ١تتؿل ٚإزادت٘( ،)4بعباز ٠ادم ميهٔ ايك ٍٛإ ٖٓاى صً ١ضبب ١ٝبني اإلزاد٠
ٚاؿسن ١ايعط ،١ٜٛؾا٭ٚىل ٖ ٞضبب ايجاْ ،١ٝؾإذا اْتؿت ٖر ٙايصً ١اإلزادٚ ٠اؿسن ،١ق ٌٝإ
اؿسن ١ايعط ١ٜٛغرل إزادٜٚ ،١ٜذلتب عً ٢ذيو اْتؿا ٤ايبٓا ٤املاد ٟيًذسميٚ ١إ تستب عً٢
ذيو سدٚخ ايٓتٝذ ١احملعٛز ٠قاْْٛا(ٚ ،)5املتُجً ١باؿسٜل يف إطاز ٖر ٙايدزاض.١
ٚعًٖ ٢را ا٫ضاع ميهٔ ايك :ٍٛإٕ ضًٛى اؾاْ ٞيف اغعاٍ ايٓاز يف ظٌ ٖرٙ
ايصٛز ٠يًطًٛى اإلدساَ ٞهب إ ٜتٛاؾس ؾ ٘ٝغسطإ ،إلَهإ ا٫عتداد ب٘ نطًٛى َهٕٛ
يًسنٔ املاد ٟؾسمي ١اؿسٜل املتعُدُٖٚ ،ا:

( )1السادة ( )85مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح.

( )8الفقخة ( )4مغ السجة ( )16مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح.
( )6يشطخ د .سميسان عبجالسشعع ،السرجر الدابق ،ص .431

( )4يشطخ د .مأمػن دمحم سالمة ،قانػن العقػبات – القدع العام ،ج ،6ط ،1سالمة لمشذخ
والتػزيع ،مرخ ،8214 ،ص ..141
( )2يشطخ د .سميسان عبجالسشعع ،السرجر الدابق ،ص .438-431
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(أ) اؿسن ١ايعط :١ٜٛا ٟهب إ ٜصدز عٔ اؾاْ ٞؾعٌ اهاب ٞاْ ٚػاط وكل إغعاٍ اٚ
إضساّ ايٓاز ،أٜا ناْت ايٛض ١ًٝاييت اضتعًُٗا يف إتٝإ ذيو ايؿعٌ ا ٚايٓػاط.
( ) ايصؿ ١اإلزاد ١ٜيًشسن ١ايعطٜ ٫ :١ٜٛهؿ ٞيتشكل ايطًٛى اإلدساَ ٞؾسمي ١اؿسٜل
املتعُد ،صدٚز سسن ١عط ١ٜٛعٔ اؾاْ ،ٞبٌ ٜٓبػ ٞؾط ٬عٔ ذيو ،إ ته ٕٛإزادت٘
َصدزا يتًو اؿسن ،١ا ٟهب إ تتٛاؾس صً ١بني ازاد ٠اؾاْٚ ٞاؿسن ١ايعط ،١ٜٛأَا
بايٓطب ١يًطًٛى اإلدساَ ٞايطًيب (اَ٫تٓاع) يف ٖرا اإلطاز ،ؾُٝهٔ ايك ٍٛإٔ يٝظ نٌ
اَتٓاع ميهٔ إ ٜدخٌ يف ته ٜٔٛايسنٔ املاد ٟيًذسمي ،١بٌ ٜكتصس ؾكط عً ٢اسٛاٍ
َع ١ٓٝسددٖا املػسع ًٜصّ ؾٗٝا اؾاْ ٞبإتٝإ ضًٛى اهابَ ٞعني(ٖٚ .)1را َا اغاز
اي ٘ٝاملػسع ايعساق ٞصساس ١بكٛي٘ ( :ته ٕٛاؾسمي ١عُد ... ١ٜأ -إذا ؾسض ايكإْٛ
ا ٚا٫تؿام ٚادبا عً ٢غدص ؾاَتٓع عٔ ادا ٘٥قاصدا اسداخ ايٓتٝذ ١اييت ْػأت
َباغس ٠عٔ ٖرا اَ٫تٓاع) (.)2
ٚعًٖ ٢را ا٫ضاع ميهٔ ا٫عتداد بايطًٛى ايطًيب (اَ٫تٓاع) ،نطًٛى َهٕٛ
يًسنٔ املاد ٟؾسمي ١اؿسٜل املتعُد ،إذا تٛاؾست ايػسٚط اٯت:١ٝ
(أ) اَ٫تٓاع عٔ اداٚ ٤ادب قاْ ْٞٛا ٚاتؿاق :ٞؾٝػذلط ا٫ ٫ٚعتباز اَ٫تٓاع ضًٛنا َهْٛا
يًسنٔ املاد ٟؾسمي ١اؿسٜل املتعُدٚ ،دٛد ٚادب قاْ ْٞٛا ٚاتؿاقًَ ٞك ٢عً ٢عاتل
ايػدص ،ؾُٝتٓع ذيو ايػدص عٔ ادا .٘٥نشازع كصٕ أضًش ١تابع يٛشاز ٠ايدؾاع،
عٓدَا ٜتػاؾٌ عٔ دخ ٍٛبعض ا٫غداص اىل ذيو املدصٕ ؾٝطسَ ٕٛايٓاز ؾ٫ٚ ،٘ٝ
وسى اؿازع ضانٓا ،ؾٗرا اَتٓاع ٚاضح عٔ اداٚ ٤ادب َؿسٚض عً ٘ٝقاْْٛا ٖٛٚ
سساض ١كصٕ ايط٬ح ٚعدّ ايطُاح باؿام ا ٟضسز ب٘.
ٚقد ٜه ٕٛذيو ايٛادب اتؿاقٝا ،نإٔ ٜتعاقد صاسب سكٌ يًكُح َع آخس ؿساضت٘
عٓد قس َٛضِ اؿصاد ملٓع سدٚخ ا ٟسسٜل ،ؾٝتػاؾٌ ا٭خرل عٔ قٝاّ بعض ا٫غداص
بإضساّ ايٓاز يف ذيو اؿكٌ.
( )1انطخ د .مأمػن دمحم سالمة ،السرجر الدابق ،ص .145
( )8السادة ( )64مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح.
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ددٜس بايرنس إ ٖٓايو اَتٓاع فسّ مبكتطْ ٢ص خاص – ٜ ٫دخٌ يف اطاز
دزاضتٓا ٕ٫ -اؾاْٜ ٫ ٞطأٍ عٔ دسمي ١اؿسٜل ،بٌ ٜطاٍ عٔ دسمي ١اَ٫تٓاع عٔ اإلغاث،١
ٚذيو عٓدَا ميتٓع ايػدص بد ٕٚعرز عٔ تكد ِٜاملع ١ْٛملٛظـ اَ ٚهًـ غدَ ١عاَ ،١إذا
طًبٗا ا٫خرل عٓد سص ٍٛسسٜل(.)1
ايصؿ ١اإلزاد ١ٜيَ٬تٓاعٜ ٫ :هؿ٫ ٞعتباز اَ٫تٓاع ضًٛنا َهْٛا يًسنٔ املاد ٟؾسمي١
اؿسٜل املتعُد ،فسد ٚدٛد ايٛادب ٚؼكل اَ٫تٓاع ،بٌ هب ؾط ٬عٔ ذيو إ ٜتشكل
ذيو اَ٫تٓاع بصؿ ١إزاد ،١ٜا ٟإ ٜه ٕٛزادعا اىل ازاد ٠اؾاْ ،ٞنُا ي ٛغب سسٜل بطٝط يف
اؿكٌ ايعا٥د ٍ "ع" ٚ ،يهٔ سازع اؿكٌ اغؿٌ إمخاد ٙمما اد ٣اىل خسٚز اؿسٜل عٔ
ايطٝطس.٠
( ) قصد إسداخ ايٓتٝذ :١ؾٝذب إ ٜه ٕٛقصد اؾاْ َٔ ٞاَتٓاع٘ اإلزاد ٟعٔ ادا٤
ايٛادب املًك ٢عً ٢عاتك٘ –قاْْٝٛا نإ اّ اتؿاقٝا ٖٛ ،-اسداخ اؿسٜلَ ٖٛٚ ،ا عدل
عٓ٘ املػسع صساس ١يف املاد َٔ )34( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايٓاؾر ،بكٛي٘( :قاصدا اسداخ
ايٓتٝذ ١اييت ْػأت َباغس ٠عٔ ٖرا اَ٫تٓاع.)...
ٚايٓتٝذ ١املذلتب ١عٔ ضًٛى ا٫غتعاٍ بصٛزت ٘ٝاإلهاب ٞا ٚايطًيب تتُجٌ بتعسٜض
سٝا ٠ايٓاع ا ٚاَٛاهلِ يًدطسَ ٖٛٚ ،ا عدل عٓ٘ املػسع صساس ١بكٛي٘( :إذا نإ َٔ غإٔ

ذيو تعسٜض سٝا ٠ايٓاع ا ٚاَٛاهلِ يًدطس)(ٜٚ ،)2ساد باـطس يف إطاز ايتػسٜع اؾٓا:ٞ٥
سايٚ ١اقع ،١ٝأ ٟفُٛع َٔ ١اٯثاز ٜٓػأ بٗا استُاٍ سدٚخ اعتدآٜ ٤اٍ اؿلٜٚ ،كدز
اـطس بايٓطب ١إىل ْتٝذَ ١ع ١ٓٝمل ؼدخ ٚيٝظ سدٚثٗا قككاّ ٚإمنا ٖ ٛقتٌُ(ٚ .)3قد

( )1تشز الفقخة (أ) مغ السادة ( )642مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح( :يعاقب بالحبذ
مجة ال تديج عغ ستة اشيخ وبغخامة ال تديج عغ  882222ديشار او بإحجى ىاتيغ
العقػبتيغ كل مغ امتشع او تػانى بجون عحر عغ تقجيع معػنة شمبيا مػضف او مكمف

بخجمة عامة مختز عشج حرػل حخيق او غخق او كارثة اخخى).

( )8الفقخة ( )1مغ السادة ( )648مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح.

( )6انطخ د .حدشيغ السحسجي ،الخصخ الجشائي ومػاجيتو ،مشذأة السعارف ،اإلسكشجرية،
بجون سشة ،ص ص.122 ،146
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ته ٕٛايٓتٝذ ١املذلتب ١عً ٢ضًٛى اإلغعاٍ أنجس َٔ فسد تعسٜض سٝا ٠ايٓاع ا ٚاَٛاهلِ

يًدطسٚ ،ذيو اذا تستب عً ٢اؿسٜل َٛت إْطإ(.)1
ٖٓٚا قد ودخ اـًط بني دسمي ١اؿسٜل املتعُد  ٚدسمي ١ا٫ت٬ف اييت ْعِ املػسع
ايعساق ٞاسهاَٗا يف املٛاد ( َٔ )480-477قاْ ٕٛايعكٛبات ايٓاؾرٚ ،يهٔ بتُشئٝص ٖئرٙ
ايٓصٛص ٜتطح ايؿسم بني ٖاتني اؾئسميتني َئٔ ٚدئ ٙٛعئد :٠ؾُئٔ دٗئ ١صئٓـ املػئسع
ايعساق ٞدسمي ١اؿسٜل املتعُد َٔ دسا ِ٥اـطس ايعاّ ،ا ٟاْ٘ ٜهؿ ٞيكٝاّ اؾسمي ١تعئسٜض

املصاحل احملُ ١ٝيًدطس د ٕٚاغذلاط ؼكل ضسز ؾعً ،)2(ٞيف سئني صئٓـ دسميئ ١ا٫تئ٬ف
ضُٔ دسا ِ٥ايطسز ،إذ ٜ ٫هؿ ٞيتشكل ا٫ت٬ف فسد تعسٜض املصاحل احملُ ١ٝيًدطس ،بٌ
٫بد َٔ ٚقٛع ضسز ؾعًٜ ٞتُجٌ بإت٬ف املاٍ أ ٚدعً٘ غرل صاحل ي٬ضئتعُاٍ(َ .)3ئٔ دٗئ١
اخس٬ٜ ٣سغ إ قٌ دسمي ١اؿسٜل املتعُد َٖ ٛئاٍ َٓكئ ٍٛا ٚغئرل َٓكئٜٚ ٍٛطئت ٟٛإ

ٜه ٕٛممًٛنا يًػرل اّ ممًٛنا يًذاْْ ٞؿط٘( ،)4اَا يف دسميئ ١ا٫تئ٬ف ؾٗئَ ٛئاٍ َٓكئ ٍٛاٚ
غرل َٓك ٍٛممًٛى يًػرل(ٖٚ ،)5را ٜعين إ دسمي ١ا٫ت٬ف  ٫ميهٔ إ تتشكئل اذا نئإ املئاٍ
ممًٛنا يًػدص ،بعهظ دسمي ١اؿسٜل املتعُد اييت تتشكل ٚإ ناٍ املاٍ ممًٛنا يًذاْ.ٞ
ٚاخرلا ؽتًـ اؾسميتإ َٔ سٝح َد ٣ا٫عتداد بايسضا يف إباس ١ايطًٛى ،ؾايسضا يف إطئاز
دسمي ١اؿسٜل املتعُد ٜ ٫بٝح ايؿعٌ ،ؾذسميئ ١اؿسٜئل تكئع ٚإ نئإ إضئساّ ايٓئاز يف َئاٍ

( )1الفقخة ( )4مغ السادة ( )648مغ القانػن ذاتو.

( )8وىػ ما عبخ عشو السذخع بشز الفقخة ( )1مغ السادة ( )648مغ قانػن العقػبات
الشافح ،بقػلو ...( :إذا كان مغ شأن ذلظ تعخيس حياة الشاس أو امػاليع لمخصخ).

( )6وىػ ما عبخ عشو السذخع العخاقي بشز الفقخة ( )1مغ السادة ( )444مغ قانػن
العقػبات الشافح بقػلو ...( :مغ ىجم او خخب او اتمف عقا ار او مشقػال غيخ مسمػك لو او
جعمو غيخ صالح لالستعسال او اضخ بو او عصمو باي كيفية كانت).

( )4وىػ ما عبخ عشو السذخع العخاقي بشز الفقخة ( )1مغ السادة ( )648مغ قانػن
العقػبات الشافح بقػلو ...( :مال مشقػل او غيخ مشقػل ولػ كان مسمػكا لو .)...

( )2وىػ ما عبخ عشو السذخع العخاقي بشز الفقخة ( )1مغ السادة ( )444مغ قانػن
العقػبات الشافح بقػلو ...( :عقا ار او مشقػال غيخ مسمػك لو .)...
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ممًٛى يًذاْ ،ٞأَا يف إطاز دسمي ١ا٫ت٬ف ؾئ٬ٝسغ إ زضئا صئاسب املئاٍ بؿعئٌ ا٫تئ٬ف

ٜبٝح ذيو ايؿعٌ(.)1
 /2قٌ اإلغعاٍ:

سدد املػسع اؾصا ٞ٥ايعساق ٞقٌ دسمي ١اؿسٜل املتعُد بأْ٘ َاٍ َٓك ٍٛا ٚغرل
َٓك ٍٛضٛا ٤نإ ممًٛنا يًػرل اّ ممًٛنا يًذاْْ ٞؿط٘ٚ ،ذيو بكٛي٘ َٔ ...( :اغعٌ ْازا
عُدا يف َاٍ َٓك ٍٛا ٚغرل َٓكٚ ٍٛي ٛنإ ممًٛنا ي٘.)2()...
ٚاملاٍ يف اصط٬ح ايكاْ" ٖٛ ٕٛنٌ سل ي٘ قَ ١ُٝاد ،)3("١ٜا ٟاْ٘ نٌ غ ٤ٞقابٌ

يًتًُو اـاصٚ ،املاٍ اَا إ ٜهَٓ ٕٛك ٫ٛا ٚغرل َٓك ،٫ٛؾاملاٍ املٓك ٍٛيف اصط٬ح
ايكاْ" :ٕٛنٌ غ ٤ٞميهٔ ْكً٘ ٚؼ ًٜ٘ٛد ٕٚتًـ ؾٝػٌُ ايٓكٛد ٚايعسٚض ٚاؿٛٝاْات
ٚامله٬ٝت ٚاملٛشْٚات ٚغرل ذيو َٔ ا٫غٝا ٤املٓكٛي ،)4("١أَا املاٍ غرل املٓك( ٍٛايعكاز):
" نٌ غ ٤ٞي٘ َطتكس ثابت عٝح  ٫ميهٔ ْكً٘ ا ٚؼ ًٜ٘ٛد ٕٚتًـ ؾٝػٌُ ا٫زض ٚايبٓا٤
()5
ٚايػساع ٚاؾطٛز ٚايطدٚد ٚاملٓادِ ٚغرل ذيو َٔ ا٫غٝا ٤ايعكاز"١ٜ

ثاْٝا :ايسنٔ املعٓ ٟٛؾسمي ١اؿسٜل املتعُد:
ٜ ٫هؿ٫ ٞنتُاٍ ايُٓٛذز ايكاْ ْٞٛؾسمي ١اؿسٜل املتعُد ،إتٝإ ايػدص يطًٛى
ا٫غعاٍ أ ٚإضساّ ايٓاز ،بٌ ٜٓبػ ٞؾط ٬عٔ ذيو تٛاؾس صًْ ١ؿط ١ٝبني ايؿاعٌ َٚادٜات
دسميتٖ٘ٚ ،ر ٙايصً ١يف اطاز ٖر ٙاؾسمي ١تأخر صٛز( ٠ايكصد اؾسََ ٖٛٚ ،)ٞا أغاز
اي ٘ٝاملػسع صساس ١يف ايؿكس َٔ )1( ٠املاد )342( ٠بإٜساد ٙيعباز َٔ( :٠اغعٌ ْازا عُدا).

( )1وىػ ما يسكغ استشباشو مغ نز السادة ( )468ونز السادة ( )444مغ قانػن
العقػبات العخاقي الشافح.

( )8الفقخة ( )1مغ السادة ( )468مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح.

( )6السادة ( )32مغ القانػن السجني العخاقي رقع  42لدشة  1621الشافح.
( )4الفقخة ( )8مغ السادة ( )38مغ القانػن السجني العخاقي الشافح.
( )2الفقخة ( )1مغ السادة ( )38مغ القانػن السجني العخاقي الشافح.
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ٚايكصد اؾسَٚ ٞؾكا يًكٛاعد ايعاَ ١يًتػسٜع اؾصاٜ ٞ٥تشكل عٓدَا ٜك ّٛاؾاْٞ

بتٛد ٘ٝإزادت٘ م ٛايؿعٌ امله ٕٛيًذسمي ١بٗدف ؼكٝل ْتٝذتٗا( ٖٛٚ ،)1بريو ٜك ّٛعً٢
عٓصسُٖ ٜٔا :ايعًِ ٚا٫زادَ ٖٛٚ ،٠ا ضٓٛضش٘ تباعا:
 -1ايعًِ:
ايعًِ ٖ ٛسايْ ١ؿط ١ٝتك ّٛيف ذٖٔ اؾاْ ٞدٖٛسٖا ايٛع ٞعكٝك ١ا٫غٝاٚ ٤ايٛقا٥ع
املعتدل ٠عٓاصس ٚاقع ١ٝدٖٛس٫ ١ٜشَ ١قاْْٛا يكٝاّ اؾسمي ،)2(١ؾُدي ٍٛايعًِ ٖٓا إذٕ
ٜٓصسف إىل عًِ اؾاْ ٞبعٓاصس اؾسميٖٚ ،١را ايعًِ ٜػهٌ اؾاْب املؿذلض يًذسميَٚ ١ا
هب إ ٜتٛقع٘ اؾاْ َٔ ٞاسداخ تذلتب عً ٢ضًٛن٘ اإلدساَٚ ،)3(ٞايعٓاصس اييت هب إ
ٜٓصسف عًِ اؾاْ ٞايٗٝا ٖ ٞايعٓاصس اؾٖٛس ١ٜايٛاقعٚ ١ٝسدٖا د ٕٚايكاْٚ ،١ْٝٛتػٌُ
ضا٥س ايٛقا٥ع املاد ١ٜاييت تػهٌ ايبٓا ٤ايكاْ ْٞٛيًذسمي ١يهْٗٛا عٓاصس اضاضَ ١ٝػذلن ١يف

ا ١ٜدسمي ١نُشٌ اؾسمي ١ايرٜ ٟسد عً ٘ٝايعدٚإٚ ،صً ١ايطببٚ ،١ٝايٓتٝذ ،)4(١ؾٝذب إ
ٜٓصسف عًِ اؾاْ ٞإىل إ ضًٛن٘ ٜػهٌ اعتدا ّ٤عً ٢اسد ٣املصاحل احملُ ١ٝمبٛدب
قاْ ٕٛايعكٛباتٚ ،هب إ ٜعًِ إٔ َٔ غأْ٘ إ ٜعسض سٝا ٠ا٫غداص ٚممتًهاتِٗ يًدطس
ئ ا ٟهب إ ٜعًِ غطٛز ٠ضًٛن٘ ٜٚتٛقع اٯثاز اييت ميهٔ تذلتب عًَ _٘ٝا ايعًِ بايٛقا٥ع
ايكاْ ١ْٝٛأ ٟايعًِ بايتهٝٝـ ؾٗ ٛأَس َؿذلض( ،)5ؾإغعاٍ ايٓاز يف َاٍ َٓك ٍٛا ٚغرل َٓكٍٛ
ٚي ٛنإ ممًٛنا يًػدص ٖ ٛضًٛى ٜعاقب عً ٘ٝاملػسع اؾصاٚ ،ٞ٥عًِ اؾاْ ٞبريو ٖ ٛاَس
َؿذلض ٚيٝظ ٜكٝٓٝا ٕ٫ ،ايعًِ بأسهاّ قاْ ٕٛايعكٛبات اَس َؿذلض ٚؾكا ٭سهاّ ايؿكس٠
( )1املاد )37( ٠اييت تٓص ( يٝظ ٫سد إ وتر ظًٗ٘ بأسهاّ ٖرا ايكاْ ٕٛا ٚا ٟقإْٛ
عكاب ٞاخس َامل ٜهٔ قد تعرز عًُ٘ بايكاْ ٕٛايرٜ ٟعاقب عً ٢اؾسمي ١بطبب ق ٠ٛقاٖس.)٠

( )1الفقخة ( )1مغ السادة ( )66مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح.
( )8انطخ :د .سميسان عبجالسشعع ،السرجر الدابق ،ص .216

( )6انطخ :د .ندخيغ عبجالحسيج نبيو ،الدمػك االجخامي ،دار الجامعة الججيج ،االسكشجرية،
 ،8225ص ص .34-36
( )4انطخ :د .سميسان عبجالسشعع ،السرجر الدابق ،ص .281
( )2انطخ :د .محسػد نجيب حدشي ،السرجر الدابق ،ص .244
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 -2ا٫زاد:٠
اإلزاد ٖٞ ٠ايعٓصس ايجاْ ٞامله ٕٛيًكصد اؾسَ ٞؾسمي ١اؿسٜل املتعُد ،إذ ٫
ٜهؿ ٞيتشكل ايكصد يف داْب َطسّ ايٓاز تٛاؾس فسد ايعًِ بعٓاصس اؾسمي ،١بٌ هب ؾٛم
ذيو إ تٓصسف إزادت٘ م ٛؼكٝل تًو ايعٓاصس.
ؾٛؾكا يًكٛاعد ايعاَ ١يًتػسٜع اؾصاًٜ ٞ٥صّ يتٛاؾس ايكصد اؾسَ ٞيف داْب اؾاْٞ
إٔ تطٝطس اإلزاد ٠ضٝطس ٠تاَ ١عًَ ٢ادٜات اؾسميٚ ،١ذيو بإٔ تتذ٘ اىل ايطًٛى ٚاىل
ايٓتٝذ ١املذلتب ١عًٚ .)1(٘ٝإذا ناْت اإلزاد ٖٞ ٠عباز ٠عٔ ْػاط ْؿطٜ ٞصدز عٔ ٚعٞ
ٚإدزاى ٜٚتذ٘ اىل ؼكٝل غسض َعني عٔ طسٜل ٚضَ ١ًٝع ،١ٓٝؾإْ٘ ميهٔ ايك ٍٛبإٔ ا٫زاد٠
تؿذلض ايعًِ ٚيٝظ ايعهظ ،ؾٗ ٞباعتبازٖا ْػاط ْؿط ٞصدز عٔ ٚعٚ ٞإدزاى تؿذلض
عًُا بايػسض املطتٗدف ٚبايٛض ١ًٝاييت ٜطتعإ بٗا يبًٛؽ ذيو ايػسض(. )2
ٚعًٖ ٢را ا٭ضاع ميهٔ ايك ٍٛإ اػا ٙإزاد ٠اؾاْ ٞإىل اغعاٍ ايٓاز يف َاٍ
َٓك ٍٛا ٚغرل َٓكٚ ٍٛي ٛنإ ممًٛنا ي٘ ،تؿذلض ضبل عًُ٘ بايعٓاصس ايٛاقع ١ٝاؾٖٛس١ٜ
امله ١ْٛملادٜات دسمي ١اؿسٜل املتعُد.
الفرع الثاًي

عقىبت جرميت احلريق ادلتعوذ
ْٓتكٌ اٯٕ يػل اؾصا ٤يف ايٓصٛص اييت دسَت اؿسٜل املتعُد ،يٓكـ عٓد
ايعكٛب ١اييت قسزٖا املػسع ايعساق ٞهلر ٙاؾسمي ١ضٛا ٤يف منٛذدٗا ايبطٝط أّ يف منٛذدٗا
املكذلٕ بعسف َػدد ،نُا ٜأت:ٞ
ا :٫ٚعكٛب ١دسمي ١اؿسٜل املتعُد يف منٛذدٗا ايبطٝط
صٓـ املػسع دسمي ١اؿسٜل املتعُد ضُٔ اؾٓاٜات يف إطاز ايتكط ِٝايج٬ثٞ
يًذساٚ ،ِ٥ذيو ـطٛزتٗا عً ٢سٝا ٠ا٫غداص ٚممتًهاتِٗ عً ٢سد ضٛا ،٤ؾشدد عكٛبٖ ١رٙ
اؾسمي ١يف منٛذدٗا ايبطٝط -غرل املكذلٕ بعسف َػدد -بايطذٔ َد ٫ ٠تصٜد عٔ ()15

ضٓ .)3(١ددٜس بايرنس يف ٖرا اجملاٍ اْ٘ بايٓعس اىل اـطس اير ٟتػهً٘ ٖر ٙاؾسمي ١عً٢
( )1انطخ :د .مأمػن دمحم سالمة ،السرجر الدابق ،ص .634
( )8انطخ :د .محسػد نجيب حدشي ،السرجر الدابق ،ص .238

( )6انطخ :الفقخة ( )1مغ السادة ( )648مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح.
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اَٛ٫اٍ بػهٌ خاص٬ٜ ،سغ إ املػسع يف إطاز سل ايدؾاع ايػسع ٞعٔ املاٍ أداش
املػسع إ تصٌ ايك ٠ٛاييت ًٜذأ ايٗٝا املداؾع يًدؾاع عٔ َاي٘ أَ ٚاٍ غرل ٙاىل سد إسداخ
ايكتٌ ،إذا تٛاؾست مجٝع غسٚط ايدؾاع ايػسع.)1(ٞ
ثاْٝا :عكٛب ١دسمي ١اؿسٜل املتعُد يف منٛذدٗا املكذلٕ بعسف َػدد
باضتكسا ٤ايؿكسات اييت تطُٓتٗا املاد َٔ )342( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايٓاؾر٬ٜ ،سغ
إ املػسع اؾصا ٞ٥ايعساق ٞغدد عكٛب ١دسمي ١اؿسٜل املتعُد إذا اقذلْت بعسف َػدد،
ٖٚر ٙايعسٚف َٓٗا َا ٖ ٛزادع اىل املهإ ايرٜ ٟستهب ؾ ٘ٝاؿسٜلَٗٓٚ ،ا َا ٖ ٛزادع اىل
ايباعح عً ٢ازتها اؾسميَٗٓٚ ،١ا َا ٖ ٛزادع اىل ٚض ١ًٝازتهابٗاٚ ،اخرلا َٓٗا َا ٖٛ
زادع اي ٞايطسز  ٚدطاَ ١ايٓتا٥ر املذلتب ١عً ٢اؾسمي٬ٜٚ .١سغ إ املػسع مل ٜذلى
ؼدٜد ايعكٛب ١يٓص املاد َٔ )136( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ،بٌ سدد ايعكٛب ١يف نٌ سائَ ١
سا٫ت ايتػدٜدٚ ،ايصّ ايكاض ٞبٗا د ٕٚا ١ٜضًط ١تكدٜسٚ ،١ٜنُا ٜأت:ٞ
 :1ايعسٚف املػدد ٠ايسادع ١اىل َهإ ازتها اؾسمي:١
دعٌ املػسع ايعساق ٞاملهإ اير ٟتستهب ؾ ٘ٝدسمي ١اؿسٜل املتعُد ظسؾاّ يف
تػدٜد عكٛبتٗا ،ؾأٚزد ضُٔ ايؿكس( ٠ايجاْ َٔ )١ٝاملاد )342( ٠بعض اَ٫انٔٚ ،دعٌ
ازتها اؿسٜل يف أَٗٓ ٟا ظسؾا َػددا يعكٛبٖ ١ر ٙاؾسمي ١يتصٌ اىل ايطذٔ امل٪بد اٚ
املٛقتٖٚ ،ر ٙاَ٫انٔ ٖ:ٞ
(أ) َصٓع اَ ٚطتٛدع يًرخا٥س ا ٚا٫ضًش ١اًَ ٚشكات٘ ا ٚيف كصٕ عطهس ٟاَ ٚعدات
عطهس.١ٜ
( ) َٓذِ ا ٚب٦س يًٓؿط.
(ز) َطتٛدع يًٛقٛد ا ٚاملٛاد ايكابً ١ي٬يتٗا ا ٚاملؿسقعات.
(د) قط ١يًك ٠ٛايهٗسبا ١ٝ٥ا ٚاملا ١ٝ٥أ ٚايرز.١ٜ

( )1فجاء في نز السادة ( )44مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح( :ق الجفاع الذخعي عغ
السال ال يبيح القتل عسجا إال إذا اريج بو دفع احج االمػر التالية -1 :الحخيق عسجا.)...
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( )ٙقط ١يًطهو اؿدٜد ١ٜاَ ٚانٓ ١قطاز ا ٚعسب ١ؾٗٝا غدص أ ٚيف عسب ١ضُٔ قطاز ؾ٘ٝ
اغداص ا ٚيف َطاز أ ٚيف طا٥س ٠أ ٚسٛض يًطؿٔ ا ٚيف ضؿ.١ٓٝ
(َ )ٚبَٓ ٢طه ٕٛا ٚقٌ آٌٖ ظُاع َٔ ١ايٓاع.
(ش) َبَٓ ٢ػػ َٔ ٍٛدا٥س ٠ززل ١ٝا ٚغب٘ ززل ١ٝأ٪َ ٚضط ١عاَ ١أ ٚذات ْؿع عاّ.
ٚميهٔ ايك :ٍٛإٕ اؿهُ ١اييت دعت املػسع يتػدٜد ايعكٛب ١يف مجٝع ٖر ٙا٫سٛاٍ ،تهُٔ
يف دطاَ ١اـطس ايرٜ ٟذلتب عً ٢إضساّ ايٓاز يف اٖ َٔ ٟر ٙاَ٫انٔ ،ؾط ٬عٔ اتطاع
زقع ١ايطسز إذا َا ْػب اؿسٜل يف َجٌ ٖر ٙاَ٫انٔ.
 :2ايعسٚف املػدد ٠ايسادع ١اىل ايباعح عً ٢ازتها اؾسمي:١
ايكاعد ٠ايعاَ ١يف ايتػسٜع اؾصا ٖٞ ٞ٥عدّ ا٫عتداد بايباعح عً ٢ازتها اؾسمي،١
َامل ٜسد ْص غ٬ف ذيوَ ٖٛٚ ،ا اغاز اي ٘ٝاملػسع ايعساق ٞصساس ١بكٛيٜ٘ ٫( :عتد
بايباعح عً ٢ازتها اؾسميَ ١امل ٜٓص ايكاْ ٕٛعً ٢خ٬ف ذيو)(٬ٜٚ .)1سغ إ املػسع
خسز عٔ ٖر ٙايكاعد ٠يف إطاز دسمي ١اؿسٜل املتعُدٚ ،دعٌ يًباعح عً ٢ازتها اؾسمي١
دٚزا يف تػدٜد ايعكٛب ،١ؾذعٌ عكٛب ١اؿسٜل املتعُد ايطذٔ امل٪بد إذا نإ ايػسض َٔ

اؿسٜل تطٗ ٌٝازتها دٓا ١ٜا ٚدٓش ١أ ٚإخؿا ٤آثازٖا(.)2
 :3ايعسٚف املػدد ٠ايسادع ١اىل ٚض ١ًٝازتها اؾسمي:١

غدد املػسع اؾصا ٞ٥ايعساق ٞعكٛب ١اؿسٜل املتعُد بايٓعس اي ٞايٛض ١ًٝاييت
اضتددَٗا اؾاْ ٞيف اغعاٍ اؿسٜل ،ؾذعٌ ايعكٛب ١ايطذٔ امل٪بد إذا ؾأ اؾاْ ٞإىل اغعاٍ
.

اؿسٜل باضتدداّ َؿسقعات اَ ٚتؿذسات

 :4ايعسٚف املػدد ٠ايسادع ١اىل ايطسز ٚدطاَ ١ايٓتا٥ر املذلتب ١عً ٢اؾسمي:١
اٚزد املػسع اؾصا ٞ٥ايعساق ٞسا٫ت غدد ؾٗٝا عكٛب ١اؿسٜل املتعُد بايٓعس اىل
سذِ ايطسز ٚدطاَ ١ايٓتا٥ر اييت تذلتب عً ٢اغعاٍ اؿسٜلٖٚ ،ر ٙاؿا٫ت ٖ:ٞ

( )1السادة ( )65مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح.

( )8الفقخة ( )6مغ السادة ( )648مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح.
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(أ) قٝاّ اؾاْ ٞبتعط ٌٝآ٫ت اإلطؿا ٤بعد اغعاٍ اؿسٜل:
إذا قاّ اؾاْ ٞبعد ازتهاب٘ يطًٛى اغعاٍ ايٓاز بتعط ٌٝآ٫ت ٚادٚات اطؿا٤

اؿسٜل ،ته ٕٛايعكٛب ١ايطذٔ امل٪بد(ٚ .)1سهُ ١ايتػدٜد ٖٓا تهُٔ يف إٔ تعط ٌٝآ٫ت اٚ
ٚضا ٌ٥اطؿا ٤اؿسٜل ٖ ٛضًٛى ٜٛضع َٔ سذِ ايطسز ايٓاغ ٧عٔ اغعاٍ اؿسٜلٚ ،عًٖ ٢را
ا٫ضاع اعتدل املػسع َجٌ ٖرا ايطًٛى ظسؾا َػددا يعكٛب ١اؿسٜل املتعُد.
( ) ْػ ٤ٛعاَٖ ١طتدمي٫ ١سد ا٫غداص بطبب اؿسٜل:
إذا تستب عً ٢اغعاٍ اؿسٜل إسداخ عاَٖ ١طتدمي ١٭سد ا٫غداصْ ،ه ٕٛاَاّ
ساي ١اخس َٔ ٣سا٫ت تػدٜد عكٛب ١اؿسٜل املتعُد اييت ْص عًٗٝا املػسع ،يتصبح

عكٛبتٗا ايطذٔ امل٪بد(.)2
ٚيتشدٜد َؿٗ ّٛايعاٖ ١املطتدمي ١يف ٖرا اإلطاز ،ميهٔ ايسدٛع اىل ْص ايؿكس)1( ٠
َٔ املاد َٔ )412( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞايٓاؾر ،اييت اٚزدت عباز ٠ميهٔ ا٫ضتٓاد ايٗٝا
يف تهٝٝـ ايعاٖ ١ايٓاػ ١عٔ اؿسٜل املتعُد باْٗا َطتدمي ،١إذ دا ٤يف ايؿكس ٠املرنٛز( : ٠
ٚ ...تتٛؾس ايعاٖ ١املطتدمي ١إذا ْػأ عٔ ايؿعٌ ...أ ٚتػ ٜ٘ٛدطٜ٫ ِٝسد ٢شٚاي٘ ا ٚخطس
ساٍ عً ٢اؿٝا ،)٠باعتباز إ اؿسٜل يف اغًب ا٫سٛاٍ ٜتطبب يف إسداخ تػ ٜ٘ٛدطِٝ
ؾطِ اجملين عً ،٘ٝأٜ ٚعسض سٝات٘ ـطس ساٍ.
(ز) َٛت إْطإ بطبب اؿسٜل:
ٖٚر ٙساي ١اخس َٔ ٣سا٫ت تػدٜد عكٛب ١دسمي ١اؿسٜل املتعُد ،ؾإذا اؾط٢

اؿسٜل اىل َٛت إْطإ ته ٕٛايعكٛب ١اإلعداّ أ ٚايطذٔ امل٪بد(ٖٓٚ .)3ا ٬ٜسغ إ املػسع
اؾصا ٞ٥ؾأ اىل ْعاّ ايعكٛبات ايتدٝرل ١ٜيف تكدٜس ايعكٛب ،١ؾأعط ٢يًكاض ٞضًط ١تكدٜس١ٜ
يف ؾسض ا َٔ ٟعكٛبيت اإلعداّ ا ٚايطذٔ امل٪بد.
ٚمٔ ْس ٣اْ٘ َٔ املطتشطٔ تكدٜس عكٛب ١اؿسٜل املتعُد يف ٖر ٙاؿاي ١باإلعداّ
سصسا ،ؾًٝظ َٔ املٓطل اعطا ٤ايكاض ٞاؾٓا ٞ٥ضًط ١اؿهِ بايطذٔ امل٪بد ضٛاْ ٤ػأ
عٔ اؿسٜل عاَٖ ١طتدمي ١أّ َٛت اْطإ.
( )1الفقخة ( )6مغ السادة ( )648مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح.
( )8الفقخة ( )6مغ السادة ( )648مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح.
( )6الفقخة ( )4مغ السادة ( )648مغ القانػن ذاتو.
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ادلبحج الثالج

احكام ادلسؤوليت اجلٌائيت غري العوذيت عي حىادث احلريق
إٕ املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥عٔ سٛادخ اؿسٜل  ٫تٓٗض ؾكط يف صٛز ٠ايعُد ،بٌ
تٓٗض يف صٛز ٠غرل عُد ١ٜاٜطاٚ ،ذيو عٓدَا ٜه ٕٛاؿسٜل أ ٚإغعاٍ ايٓاز ْاػا عٔ
تكصرل َٓط ٛاىل اؾاْ ،ٞضٛا ٤نإ ذيو ايتكصرل اُٖا ٫أّ زع ١ْٛأّ عدّ اْتبا ٙأّ عدّ
استٝاط أّ عدّ َساعا ٠ايكٛاْني ٚاْ٫عُٚ ١اٚ٫اَس.
ٖ َٔٚرا املٓطًل ؾإْٓا ضٓهسع ٖرا املبشح يبٝإ اسهاّ املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥غرل
ايعُد ١ٜعٔ سٛادخ اؿسٜلٚ ،ذيو َٔ خ ٍ٬ايٛقٛف عً ٢ؾهس ٠اـطأ غرل ايعُد ٟنأضاع
يًُطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥يف ٖرا اإلطاز َٔٚ ،ثِ بٝإ ايعكٛبات اييت قسزٖا املػسع يف ٖرا اجملاٍ،
ٖٚرا ٜكتط ٞتكطٖ ِٝرا املبشح اىل َطًبنيْ ،هسع ا ٍٚ٫يًبشح يف اـطأ غرل ايعُدٟ
نأضاع يًُطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥عٔ سٛادخ اؿسٜل ،أَا ايجاْ ٞؾطٓعاجل يف إطاز ٙايعكٛبات
املكسز ٠ؿٛادخ اؿسٜل غرل املتعُد ،نُا ٜأت:ٞ
ادلطلب االول

اخلط غري العوذ ك ساش للوسؤوليت اجلٌائيت عي حىادث احلريق
ضٓكـ يف ٖرا املطًب عً ٢ؾهس ٠اـطأ غرل ايعُد ٟنأضاع يًُطٚ٪ي ١ٝاؾٓا١ٝ٥
عٔ سٛادخ اؿسٜلٚ ،ذيو َٔ خ ٍ٬بٝإ َدي ٍٛاـطأ غرل ايعُدٚ ٟعٓاصسٚ ٙصٛز،ٙ
ٚذيو يف ؾسعنيْ ،بني يف ايؿسع اَ ٍٚ٫ؿٗ ّٛاـطأ غرل ايعُدٚ ٟعٓاصس ،ٙاَا يف ايؿسع ايجاْٞ
صٛز اـطأ غرل ايعُد.ٟ
الفرع االول

هفهىم اخلط غري العوذ
مل تٛزد اغًب ايتػسٜعات اؾٓا ١ٝ٥تعسٜؿا يًدطأ غرل ايعُدٚ ,ٟمل ؼاٖ ٍٚرٙ
ايتػسٜعات ست ٢بٝإ عٓاصس ٙبٌ انتؿت باإلغاز ٠إىل بٝإ صٛزٖ َٔٚ .ٙر ٙايتػسٜعات
املػسع ايعساق ,ٞإذ دا ٤يف املاد َٔ )35( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات اؿاي ٞعً ٢أْ٘( :تهٕٛ
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اؾسمي ١غرل عُد ١ٜإذا ٚقعت ايٓتٝذ ١اإلدساَ ١ٝبطبب خطأ ايؿاعٌ ضٛا ٤نإ ٖرا
اـطأ ،).....ؾاملػسع ٖٓا انتؿ ٢بإٜساد َصطًح "اـطأ" د ٕٚإ ٜٛزد تعسٜؿا ي٘.
أَا عً ٢صعٝد ايؿك٘ ,ؾكد تعددت ايتعازٜـ اييت أٚزدٖا ايؿكٗا ٤يًدطأ غرل ايعُد,ٟ
ؾٝعسؾ٘ ايبعض بأْ٘ (نٌ ؾعٌ ا ٚاَتٓاع إزاد ٟتذلتب عًْ ٘ٝتا٥ر مل ٜكصدٖا ايؿاعٌٚ ,يهٔ
نإ يف ٚضع٘ ا َٔ ٚايٛادب عً ٘ٝإ ٜتذٓبٗا)(ٜٚ ,)1عسؾ٘ ايبعض اٯخس بأْ٘ (تكصرل ٜٓطب
إىل اؾاْ ٞيعدّ اؽاذَ ٙا ًٜصّ َٔ اؿٝطٚ ١اؿرز يتٛقع ا ٚيتذٓب ايٓتا٥ر ايطاز ٠اييت
تذلتب عً ٢تصسؾ٘ إذا نإ ذيو باضتطاعت٘)(٬ٜٚ .)2سغ إٔ ٖر ٙايتعازٜـ ؼدد عٓاصس
اـطأ اؾٓا ٞ٥املتُجً ١يف اإلخ ٍ٬بٛادبات اؿٝطٚ ١اؿرز ٚايع٬ق ١ايٓؿط ١ٝبني اإلزاد٠
ٚايٓتٝذ ١اإلدساَ ,١ٝسٝح إٕ اإلزاد ٠تعتدل عٓصسا يف اـطأ ,مبعٓ ٢إٔ اإلزاد ٫ ٠ته ٕٛآةم١
ؾكط يف ساي ١ايعُد بٌ ته ٕٛآةم ١أٜطا يف ساي ١اـطأ غرل ايعُد ,ٟيهٔ ايؿسم بني اؿايتني
َتُجٌ يف إ اإلزاد ٠يف ساي ١ايعُد تتذ٘ إىل ايطًٛى ٚايٓتٝذ ,١يف سني ته ٕٛاإلزادَ ٠تذٗ١
إىل ايطًٛى د ٕٚايٓتٝذ ١يف ساي ١اـطأ غرل ايعُد.ٟ
يرا ٜٓبػ ٞعدّ اـًط بني اْعداّ ايكصد ٚاْعداّ اإلزاد ,٠ؾاإلزاد ٠اٯةم ١غسط
يًُطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥يف مجٝع اؾسا ِ٥عُد ١ٜناْت أّ غرل عُدٜٚ ١ٜذلتب عً ٢اْتؿاٗ٥ا اَتٓاع
املطٚ٪ي ١ٝيف ايؿسضني َعا ,أَا ايكصد اؾٓا ٞ٥ؾٗ ٛغئسط يًُطٚ٪ي ١ٝيف اؾسا ِ٥ايعُد١ٜ

د ٕٚغئرل ايعُد.)3(١ٜ

ٚاـطأ غرل ايعُد ٟإَا إٔ ٜه ٕٛخطأ د ٕٚتٛقع ،ا ٚخطأ َع ايتٛقع  .ؾؿ ٞايصٛز٠
اٚ٫ىل ٜ ٫تٛقع اؾاْ ٞسدٚخ ايٓتٝذ ,١ؾٜ ٬برٍ دٗدا يًشًٛٝي ١دْٗٚا يف سني نإ ذيو يف
( )1د .حدننغ عننػدة زعننالأ الخصننأ الصبنني فنني نصنناق السدننؤولية الجدائيننة غيننخ العسجيننةأ بحننث
مشذػر في مجمنة ال اخفنجيغ لمحقنػقأ ع 4أ كمينة القنانػن – جامعنة السػصنلأ 1666أ ص

.826

( )8د .منناىخ عبننج شننػير الننجرةأ ااحكننام العامننة فنني قننانػن العقػبننات أ دار الحكسننة لمصباعننة
والشذخأ جامعة السػصلأ 1662أ ص .613
( )6انطخ :د .رؤوف عبيجأ الدببية الجشائية بيغ الفقو والقزناءأ مرنجر سنابقأ ص .184؛
د .أكخم نذأت إبخاهيعأ مرجر سابقأ ص .854
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اضتطاعت٘ ٚنإ َٔ ٚادب٘ٚ ،يريو تطُٖ ٢ر ٙايصٛز ٠بئ (اـطأ غرل ايٛاع ،)ٞأَا يف
ايصٛز ٠ايجاْ ١ٝؾٝتٛقع اؾاْ ٞإَهإ سدٚخ ايٓتٝذٚ ١يهٔ إزادت٘  ٫تتذ٘ إىل ذيو بٌ ٜسغب
عٓٗا ٜٚأٌَ يف عدّ سدٚثٗا ٜٚتٛقع َعتُداّ ا ٚغرل َعتُد عً ٢استٝاط أْٗا ئ ؼدخٚ ,يريو
تطُٖ ٢ر ٙايصٛز ٠بئ (اـطأ ايٛاع.)1()ٞ
ػدز اإلغازٖٓ ٠ا إىل ايك ٍٛبأْ٘ تطٛد ايؿك٘ ث٬ثَ ١عاٜرل يٓطب ١اـطأ إىل غدص
َعني .أٚهلا املعٝاز ايػدصٚ ,ٞمبٛدب٘ ٜسدع إىل ايعسٚف اـاص ١بايؿاعٌ ْؿط٘ ندزد١
ذناَٚ ٘٥طت ٣ٛخدلت٘ ايػدص ,١ٝؾإذا ْصٍ عُا اعتاد َٔ ٙتصسف ٜهَ ٕٛط ٫ٚ٪عٔ

اـطأ(ٚ .)2املعٝاز ايجاْ ٖٛ ٞاملعٝاز املٛضٛعٚ ,ٞمبكتطا ٙػس ٟاملكازْ ١بني ايؿعٌ
املٓط ٛإىل املتِٗ ٚبني َا ميهٔ إ ٜصدز َٔ غدص آخس َتٛضط اؿرز ,ؾٜ ٬طأٍ
املتِٗ إ ٫إذا ٚقع ٖرا ايػدص ؾُٝا ٚقع ٖ ٛؾٚ .)3(٘ٝاملعٝاز ايجايح ٚايسادح ٖ ٛاملعٝاز
املدتًط إذ هُع بني املعٝاز ٜٔايطابكنيٚ ,مبكتطا ٙػس ٟاملطابك ١بني ضًٛى املتِٗ َٚا
ميهٔ إٔ ٜصدز َٔ ايػدص املتٛضط اير ٟواط بٓؿظ ايعسٚف اييت أساطت باملتِٗ ؾإذا

تصسف ٖرا ايػدص نُا تصسف املتِٗ ,ؾإ ا٭خرل ٜ ٫عتدل َكصساٜٚ ,عتدل ا٭خرل
َكصسا إذا تصسف ٖرا ايػدص عً ٢م ٛأؾطٌ َٓ٘(.)4

( )1انطخ :د .محسػد نجيب حدشيأ مرجر سابقأ ص .148-341؛ د .يػسف الياسأ
االحكام العامة في قػانيغ العقػبات العخبيةأ مصبعة دار الدالمأ بغجادأ 1646أ ص
.62-56

( )8انطخ :د .دمحم صبحي نجعأ مرجر سابقأ ص .616
( )6انطخ :د .مرصفى دمحم عبج السحدغأ الشطام الجشائي اإلسالمي– القدع العامأ مرجر
سابقأ ص .632
( )4انطخ :د .ماىخ عبج شػير الجرةأ السرجر الدابقأ ص .614
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الفرع الثاًي

صىر اخلط غري العوذ
ٜعٗس اـطأ غرل ايعُد ٟيف صٛز عدٜد ٠سسصت ايتػسٜعات اؾٓا ١ٝ٥عً ٢ذنسٖا,
ؾٓذد املػسع ايعساق ٞقد سدد ٖر ٙايصٛز باإلُٖاٍ ا ٚعدّ اْ٫تباٚ ٙايسعٚ ١ْٛعدّ
ا٫ستٝاط ٚعدّ َساعا ٠ايكٛاْني ٚا٭ْعُٚ ،.)1(١ؾُٝا  ًٜٞغسح َٛدص يهٌ صٛز:٠

 -1اإلُٖاٍ ا ٚعدّ اْ٫تبا :ٙاإلُٖاٍ ٚعدّ اْ٫تبا ٙميهٔ إ ٜٓػأ عٓ٘ ْػ ٛسسٜل،
ؾتٓٗض املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ملٔ ْطب إي ٘ٝذيو اإلُٖاٍ ا ٚعدّ اْ٫تبا ٙعً ٢أضاع
اـطأ غرل ايعُدٜٚ .ٟكصد باإلُٖاٍ أ ٚعدّ اْ٫تبا ٙيف ٖرا اجملاٍ إغؿاٍ اؽاذ
استٝاط ٜٛدب٘ اؿرز عً َٔ ٢نإ يف َجٌ ظسٚف ايؿاعٌ ,إذا نإ َٔ غإٔ ٖرا اإلدسا٤
إذا اؽر -إٔ و ٍٛد ٕٚسدٚخ ايٛاقع ١اإلدساَ.)2(١ٝ -2ايسع :١ْٛايسعْ ٖٞ ١ْٛكص املٗاز ٠ا ٚاؾٌٗ مبا ٜتعني ايعًِ ب٘ ,نُٔ ًٜك ٞسذسا َٔ
بٓا ٤غرل َتٛقعٕ إ ٜصٝب أسداّ ,ؾإذا ٖٜٓ ٛاٍ غدصا َٔ املاز ٠يف ايطسٜل(.)3
ٚايسع ١ْٛبٗرا املعٓ ٢ميهٔ إ تتطبب يف إضساّ اؿسٜل ،ؾتٓٗض املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا١ٝ٥
ملٔ اضسّ بسعْٛت٘ ذيو اؿسٜل عً ٢أضاع اـطأ غرل ايعُد.ٟ
 -3عدّ ا٫ستٝاط ٖٛ :عدّ تٝكض ايؿاعٌ ٚعدّ سسص٘ عً ٢ػٓب ايٓتٝذ ١ايطاز٠
يطًٛن٘(ٚ .)4عدّ ا٫ستٝاط بٗرا املعٜٓ ٢عد ضًٛنا ناؾٝا إلضساّ اؿسٜل ٚقٝاّ
املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥عً ٢أضاع اـطأ غرل ايعُد ،ٟنُٔ وا ٍٚايتدًص َٔ بعض

( )1انطخ :السادة ( )62مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافحأ تقابميا السادة ( )865مغ قانػن
العقػبات السرخي الشافح.

( )8انطخ :د .عػض دمحمأ قانػن العقػبات – القدع العامأ دار السصبػعات الجامعيةأ
اإلسكشجريةأ (ب.ت).أ ص .836-838

( )6انطخ :د .محسػد نجيب حدشي ،مرجر سابقأ ص .348

( )4انطخ :د .أكخم نذأت إبخاهيعأ االحكام العامة في قانػن العقػبات العخاقيأ ط 8أ مصبعة
أسعجأ بغجادأ ص.126
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ا٫دغاٍ ايٝابط َٔ ١سكً٘ عٔ طسٜل سسقٗا ،د ٕٚإ ٜتدر استٝاطات ناؾ ١ٝؾٝدسز ذيو
اؿسٜل َٔ ضٝطست٘ ٪ٜٚد ٟاىل اغعاٍ ايٓاز يف اؿك ٍٛاجملاٚز ٠ؿكً٘.
 -4عدّ َساعا ٠ايكٛاْني ٚا٭ْعُٚ ١اٚ٫اَس :ؾْٗٛ ٛع خاص َٔ اـطأ ٜطًل عً ٘ٝايؿك٘ اضِ
" اـطأ اـاص" متٝٝصا ي٘ عٔ ايصٛز ايطابك ١اييت ٜطًل عًٗٝا اضِ " اـطأ ايعاّ ",
ؾإذا مل ٜتطابل ضًٛى اؾاَْ ٞع ايكٛاعد اييت تكسزٖا ايًٛا٥ح نإ ذيو ناغؿا عٔ
خطٜٚ .)1(٘٦س ٣ايبعض إٔ إٜساد ٖر ٙايصٛز ٠ا٭خرل ٠ضُٔ صٛز اـطأ اػا ٙغرل
ضدٜد سٝح إ ايؿاعٌ ٜ ٫طأٍ عٔ دسمي ١اـطأ؛ ٭ْ٘ خايـ ايكاْٚ ,ٕٛإمنا ٜتعني إٔ
تتٛاؾس مجٝع أزنإ اـطأ نُا سددٖا ايكاْٚ ,)2(ٕٛمٔ ْتؿل َع ٖرا ايسأ ٟؾُدايؿ١
ايكٛاْني ٚا٭ْعُٚ ١ا٭ٚاَس براتٗا  ٫تهؿ ٞيًك ٍٛبإ عٓاصس اـطأ َتٛاؾس ٠يف سل
اؾاْ.ٞ
ادلطلب الثاًي

العقىباث ادلقررة حلىادث احلريق غري العوذ
ضٛف ْطتعسض يف ٖرا املطًب ايعكٛبات اييت قسزٖا املػسع ؿٛادخ اؿسٜل غرل
املتعُد ضٛا ٤يف منٛذدٗا ايبطٝط ،ا ٚيف منٛذدٗا املكذلٕ بعسف َػددٚ ،ذيو يف ؾسعني،
ْبني يف ايؿسع ا ٍٚ٫عكٛب ١سٛادخ اؿسٜل غرل ايعُد ٟيف منٛذدٗا ايبطٝط ،أَا يف ايؿسع
ايجاْ :ٞعكٛب ١سٛادخ اؿسٜل غرل ايعُد ٟيف منٛذدٗا املكذلٕ بعسف َػدد.
الفرع االول

عقىبت حىادث احلريق غري العوذ يف منىرجها البسيط
اعتدل املػسع ايعساق ٞدسمي ١اؿسٜل غرل املتعُد يف منٛذدٗا ايبطٝط َٔ ْٛع

اؾٓحٚ ،سدد عكٛبتٗا باؿبظ ٚايػساَ ١ا ٚاسد ٣ايعكٛبتني(٬ٜٚ .)3سغ إ املػسع ؾأ يف
ٖرا ا٫طاز اىل ْعاّ ايعكٛبات ايتدٝرل ،١ٜؾأعط ٢يًكاض ٞضًط ١تكدٜس ١ٜيف تٛقٝع عكٛبيت
اؿبظ ٚايػساََ ١عا ا ٚا٫نتؿا ٤بتٛقٝع اسد ٣ايعكٛبتني٬ٜٚ ،سغ اٜطا إٔ عكٛب ١اؿبظ
( )1انطخ :د .محسػد نجيب حدشيأ مرجر سابقأ ص .351
( )8انطخ :د .ماىخ عبج شػير الجرةأ مرجر سابقأ ص .616

( )6انطخ :الفقخة ( )1مغ السادة ( )646مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح.
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ٖٓا دا٤ت َطًك ،١ؾًِ ودد اؿد ا٫دْٚ ،٢بايتاي ٞميهٔ إ تذلاٚح َٔ اؿبظ ٭نجس َٔ
ث٬ث ١اغٗس اىل مخظ ضٓٛات  .أَا ايػساَ ١ؾُٝهٔ إ تذلاٚح بني ( )500000_200000دٜٓاز
(.)1
عساقٞ
الفرع الثاًي

عقىبت حىادث احلريق غري العوذ يف منىرجها ادلقرتى بظرف هشذد
غدد املػسع ايعساق ٞعكٛب ١سٛادخ اؿسٜل غرل املتعُد يف ث٬خ سا٫تٚ ،سٍٛ
ٚصـ ٖر ٙاؾسمي َٔ ١اؾٓش ١اىل اؾٓاٚ ،١ٜنُا :ًٜٞ
اؿاي ١اٚ٫ىل :إذا ْػأ عٔ اؿسٜل تعطَ ٌٝسؾل عاّ:
ٖٓا سدد املػسع ايعساق ٞعكٛب ١اؾسمي ١بايطذٔ َد ٫ ٠تصٜد عٔ ضبع ضٓٛات اٚ
اؿبظ(ٚ ،)2مل ٜؿسم املػسع ٖٓا بني ايتعط ٌٝاؾصٚ ٞ٥ايتعط ٌٝايهً ٞيًُسؾل ،ؾٝهؿٞ
يتطبٝل ايٓص سدٚخ تعط ٌٝدص ٞ٥ا ٚنً ٞيف اَ ٟسؾل عاّ َٔ َساؾل ايدٚي.١
اؿاي ١ايجاْ : ١ٝإذا تطبب اؿسٜل باؿام ضسز دط ِٝبا٭َٛاٍ:
يف ٖر ٙاؿاي ١سدد املػسع ايعساق ٞعكٛب ١اؾسمي ١بايطذٔ َد ٫ ٠تصٜد عٔ ضبع
ضٓٛات ا ٚاؿبظ(َٚ ،)3عٝاز دطاَ ١ايطسز َذلٚى يتكدٜس احملهُ ١سطب ظسٚف ٬َٚبطات
نٌ قط.١ٝ
اؿاي ١ايجايج :١إذا ْػأ عٔ اؿسٜل َٛت إْطإ:
يف ٖر ٙاؿاي ١سدد املػسع ايعساق ٞعكٛب ١اؾسمي ١بايطذٔ َد ٫ ٠تصٜد عً ٢عػس
ضٓٛات(.)4

( )1الغخامات حدب قانػن تعجيل الغخامات في قانػن العقػبات العخاقي رقع ( )3لدشة
(. )8225

( )8تشطخ الفقخة ( )8مغ السادة ( )646مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح.
( )6تشطخ الفقخة ( )8مغ السادة ( )646مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح.
( )4تشطخ الفقخة ( )6مغ السادة ( )646مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح.
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اخلامتـت
اضتهُا ٫يًػسض َٔ ٖر ٙايدزاض ،١ازتأٜٓا إ ْطُٔ خامتتٗا مجًْ ١تا٥ر
ٚتٛصٝات  ،نُا ٜأت:ٞ
ا :٫ٚايٓتا٥ر:
ناْت ايٓتا٥ر اييت نػؿت عٓٗا ايدزاض ١نُا ٜأت:ٞ
 .1صٓـ املػسع اؾصا ٞ٥ايعساق ٞدسمي ١اؿسٜل املتعُد ضُٔ اؾسا ِ٥ذات اـطس ايعاّ،
ؾشٛادخ اؿسٜل ايعُد ١ٜتػهٌ عدٚاْا عً ٢اؿٝاٚ ٠اَٛ٫اٍ ٚايب.١٦ٝ
 .2دسمي ١اؿسٜل املتعُد تٓتر ضًٛنا عُدٜا وكل اغعاٍ ايٓاز يف َاٍ َٓك ٍٛا ٚغرل
َٓكٚ ٍٛي ٛنإ ممًٛنا يًذاْ َٔ ،ٞغأْ٘ إ ٜٗدد باـطس سٝا ٠ا٫غداص اٚ
ممتًهاتِٗ .
 .3إٕ ايطًٛى اإلدساَ ٞامله ٕٛيًسنٔ املاد ٟؾسمي ١اؿسٜل املتعُد ٜته َٔ ٕٛا ٟؾعٌ
ا ٚاَتٓاع وكل إغعاٍ ايٓاز ،مبعٓ ٢إٔ ايسنٔ املاد ٟهلر ٙاؾسمي ١ميهٔ إ ٜهتٌُ
بطًٛى إدساَ ٞاهاب( ٞايكٝاّ بؿعٌ) ،ا ٚبطًٛى إدساَ ٞضًيب (اَ٫تٓاع عٔ ؾعٌ).
ؾسمي ١اؿسٜل املتعُد ذات ١ٝؽتًـ بٗا عٔ دسمي ١ا٫ت٬ف.
 .4غدد املػسع ايعساق ٞعكٛب ١اؿسٜل املتعُد با٫ضتٓاد اىل َعاٜرل عد :٠نُعٝاز َهإ
ازتها اؾسميَ ،١عٝاز ايباعحَ ،عٝاز ايٛضَ ،١ًٝعٝاز ايطسزَٚ ،عٝاز دطاَ ١ايٓتٝذ.١
 .5ميهٔ إ تٓػأ املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥عٔ سٛادخ اؿسٜل عً ٢أضاع اـطأ غرل ايعُد،ٟ
ضٛا ٤نإ ذيو اـطأ إُٖا ٫أّ عدّ اْتبا ٍٙأّ زع ١ْٛأّ عدّ استٝاط أّ كايؿ١
يًكٛاْني ٚاْ٫عُٚ ١اٚ٫اَس.
ثاْٝا :ايتٛصٝات:
ْ .1دع ٛاملػسع ايعساق ٞاىل إضاؾ ١بٓد ٜٔآخس ٜٔاىل ْص ايؿكس َٔ )2( ٠املاد)342( ٠
َٔ قاْ ٕٛايعكٛبات ايٓاؾر ،تتطُٔ سا٫ت اخس ٣يتػدٜد ايعكٛب ،١يتشكل اؿهَُٔ ١
ايتػدٜد يف ْطاقٗا:ٖٞٚ ،
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 سك ٍٛايكُح ٚايػعرل.ْ .2دع ٛاملػسع ايعساق ٞإىل إضاؾ ١ؾكس ٠ضادض ١اىل ؾكسات املاد َٔ )342( ٠قإْٛ
ايعكٛبات ايٓاؾر ،تعتدل تعدد اؾٓا ٠ظسؾا َػددا.
ْ .3دع ٛاملػسع ايعساق ٞاىل إضاؾ ١ؾكس ٠اخس ٣اىل ايؿكسات اييت تطُٓتٗا املاد)343( ٠
َٔ قاْ ٕٛايعكٛبات ايٓاؾر ،تٓص عً ٢تػدٜد ايعكٛب ١إذا ْػب اؿسٜل يف قطات تصٚد
املسنبات بايٛقٛد ْتٝذ ١إُٖاٍ ا ٚتكصرل َٔ ضا٥ل املسنب. ١
ادلصـادر
ا :٫ٚايهتب:
 .1ا د كتاز ايعُسَ ،عذِ ايًػ ١ايعسب ١ٝاملعاصس ،٠عامل ايهتب ،ايكاٖس.2008 ،٠
 .2د .اضاَ ١ناٌَ ،املعاٖس اـازد ١ٝيف ايكاْ ٕٛاؾٓا ٞ٥دزاضَ ١كازْ ،١بَ ٬هإ
طبع.2003،
 .3د .أنسّ ْػأت إبساٖ ,ِٝا٫سهاّ ايعاَ ١يف قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ,ٞط َ ,2طبع١
أضعد ,بػداد.
 .4د .سطٓني احملُد ، ٟاـطس اؾٓاَٛٚ ٞ٥ادٗت٘ َٓ ،ػأ ٠املعازف  ،اإلضهٓدز ،١ٜبدٕٚ
ضٓ. ١
 .5د .ضًُٝإ عبداملٓعِ ،ايٓعس ١ٜايعاَ ١يكاْ ٕٛايعكٛبات  -ايكطِ ايعاّ َٓ ،ػٛزات
اؿًيب اؿكٛق ، ١ٝبرلٚت .2003 ،
 .6د .عبدايباق ٞايبهسٚ ٟد .شٖرل ايبػرل ،املدخٌ يدزاض ١ايكاْ ،ٕٛغسن ١ايعاتو –
قاٖسٚ ،٠املهتب ١ايكاْ – ١ْٝٛبػداد.1989،
 .7د .عبدايطتاز ايبصزنإ ،قاْ ٕٛايعكٛبات-ايكطِ ايعاّ بني ايتػسٜع ٚايؿك٘ ٚايكطا ،٤ب٬
َهإ طبع  ٫ٚضْٓ ١ػس.
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 .8د .عبدايؿتاح َصطؿ ٢ايصٝؿ ،ٞاملطابك ١يف فاٍ ايتذس ،ِٜط ،2داز ايٓٗط ١ايعسب،١ٝ
ايكاٖس. 1991 ،٠
.9

د .عبدايكادز صابس دساد ،٠ايكطا ٤اؾٓا ٞ٥ايدٚي ،ٞداز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس،٠
.2005

 .10د .عبداهلل ضًُٝإ ،غسح قاْ ٕٛايعكٛبات ،قطِ ايعاّ ،اؾص ٤ا ،ٍٚ٫اؾسمي ،١داز
اهلد ،٣اؾصا٥س.1998 ،
 .11د .عً ٞسطني خًـ  ٚد .ضًطإ عبدايكادز ايػاَ ،ٟٚباد ٨ايعاَ ١يف قإْٛ
ايعكٛبات ،املهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛبػداد ،ب ٬ضٓ ١طبع.
 .12د .عٛض قُد ,قاْ ٕٛايعكٛبات – ايكطِ ايعاّ ,داز املطبٛعات اؾاَع,١ٝ
اإلضهٓدز. ( ,١ٜت).
 .13د .ؾدس ٟعبدايسشام اؿدٜج ،ٞا٫عراز ايكاْ ١ْٝٛاملدؿؿ ١يًذسمي ،)ّ. ( ،١بػداد،
.1979
 .14دَ .أَ ٕٛقُد ض ،١َ٬قاْ ٕٛايعكٛبات – ايكطِ ايعاّ ،ز ،3ط ،1ض ١َ٬يًٓػس
ٚايتٛشٜعَ ،صس.2017 ،
 .15دَ .اٖس عبد غٜٛؼ ايدز ,٠ا٭سهاّ ايعاَ ١يف قاْ ٕٛايعكٛبات ,داز اؿهُ ١يًطباع١
ٚايٓػس ,داَع ١املٛصٌ.1990 ,
 .16د .قُد بٔ املدْ ٞبٛضام ،اػاٖات ايطٝاض ١اؾٓا ١ٝ٥املعاصسٚ ٠ايػسٜع١
ا٫ض ،١َٝ٬انادميْ ١ٝاٜـ ايعسب ١ٝيًعً ّٛا ،١َٝٓ٫ايسٜاض.2002 ،
 .17د .قُد صبش ٞلِ ،قاْ ٕٛايعكٛبات قطِ ايعاّ ايٓعس ١ٜايعاَ ١يًذسمي ،١داز
ايجكاؾ ،١ا٫زدٕ.2005 ،
 .18د .قُٛد لٝب سطين ,غسح قاْ ٕٛايعكٛبات– ايكطِ ايعاّ ,ط  ,3داز ايٓٗط١
ايعسب ,١ٝايكاٖس.1973 ,٠
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 .19د .قُٛد لٝب سطين ،غسح قاْ ٕٛايعكٛبات ايكطِ ايعآَّ ،ػٛزات سًيب
اؿكٛق ،١ٝيبٓإ ،ب ٬ضٓ ١طبع.
 .20دْ .طس ٜٔعبداؿُٝد ْب ،٘ٝايطًٛى ا٫دساَ ،ٞداز اؾاَع ١اؾدٜد ،ا٫ضهٓدز،١ٜ
.2008
 .21دٜٛ .ضـ ايٝاع ,ا٫سهاّ ايعاَ ١يف قٛاْني ايعكٛبات ايعسبَ ,١ٝطبع ١داز ايط,ّ٬
بػداد.1973 ,
ثاْٝا :ا٫طازٜح ٚايسضا ٌ٥اؾاَع:١ٝ
 .1ا د َصطؿ ٢عً ،ٞايعداي ١اؾٓا ١ٝ٥دزاضَ ١كازْ ،١اطسٚس ١دنتٛزا ،ٙنً ١ٝاؿكٛم
داَع ١املٛصٌ.2014 ،
 .2ضٝد ٟقُد اؿًُ ،ًٞٝايطٝاض ١اؾٓا ١ٝ٥بني ا٫عتبازات ايتكًٝد ١ٜيًتذسٚ ِٜايبشح
ايعًُ ٞيف َاد ٠اؾسمي ،١اطسٚس ١دنتٛزا ،ٙنً ١ٝايكاْٚ ٕٛايعً ّٛايطٝاض ،١ٝداَع ١ابٛ
بهس بًكاٜد – تًُطإ ،اؾصا٥س.2012 ،
َ .3سشٚم ؾٗد بٔ َسشٚم املطرل ،ٟاثس ا٫نسا ٙعً ٢املطٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥يف دسمي ١ايصْا بني
ايػسٜعٚ ١ايكاْٚ ٕٛتطبٝكاتٗا يف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ،١ٜزضايَ ١ادطترل قطِ
ايعداي ١اؾٓا ،١ٝ٥داَعْ ١اٜـ يًعً ّٛا ،١َٝٓ٫ايسٜاض.2004 ،
َ .4عتص

داهلل اب ٛض ،ًِٜٛاملطٚ٪ي ١ٝاؾصا ١ٝ٥عٔ دسا ِ٥قتًُ ،١زضايَ ١ادطترل ،نً١ٝ

اؿكٛم ،داَع ١ايػسم اٚ٫ضط.2014 ،
ثايجا :ايبشٛخ ٚايدزاضات:
 .1د .سطٔ عٛد ٠شعاٍ ,اـطأ ايطيب يف ْطام املطٚ٪ي ١ٝاؾصا ١ٝ٥غرل ايعُد ,١ٜعح
َٓػٛز يف فً ١ايساؾد ٜٔيًشكٛم ,ع  ,7نً ١ٝايكاْ – ٕٛداَع ١املٛصٌ.1999 ,
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زابعا :املصادز َٔ غبه ١اْ٫ذلْٝت:
 .1اؿسٜل َ ،كايَٓ ١ػٛز ٠عً ٢املٛقع عً ٢املٛقع ا٫يهذل:ْٞٚ
http//specialties.bayt.com
خاَطا :ايكٛاْني:
 .1قاْ ٕٛايعكٛبات املصس ٟزقِ  58يطٓ 1937 ١ايٓاؾر.
 .2ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞزقِ  40يطٓ 1951 ١ايٓاؾر.
 .3قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ  111يطٓ 1969 ١ايٓاؾر.
 .4قاْ ٕٛتعدَ ٌٜبايؼ ايػساَات يف قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ ( )6يطٓ. )2008( ١
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