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                           ادلستخهض
رطز  ي ْرطقم ايكٛاد  اؾشا١ٝ٥ َضلي١ َٛفٛد١ٝ اا  ا١ُٖٝ وٖٛز١ٜ  ا كمهٔ اـ

يًُغزع اؾشا٥ٞ إٔ ٜضتػين دٓٗق ٖٚٛ بؾ د إد اد ايٓؾٛـ، إا أْ٘ ًٜعب دٚر نبري  ي 
َُكَٛق  ٚوٛد ايزنٔ املعٟٓٛ، بٌ ٚحت٢  ي  نٌ ايضًٛنٝق  اييت تكّٛ دًٝٗق اؾزا٥ِ َٚعٗق 

ُ٘ ؽ١ً ٚثٝك١ بٓعزٜق  ايضبب١ٝ اؾشا١ٝ٥ ٚ ا  ْرطقم اؿه١ُ ايكقبع١ ٚرا٤ ٚوٛد ُ٘، ٚي ايٓؿ اات
ق١ُٝ  اوتُقد١ٝصُٝق ْعز١ٜ ايضبب١ٝ املال١ُ٥، ٚملَ  ا؟ ٚاـرطز َق ٖٛ إ ا تٗ ٜ  َؾًخ١ 

بكقد ٠ وشا١ٝ٥ بقزر و ٟ قتٌُ، ٚؾكًق يٓعزٜق  ايتضًضٌ ايضبيب املال١ُ٥ يضري 
ق ٜكتق١ٝ اجملز٣ ايرطبٝعٞ هلق، ٚ ا ٜكتؾز يألح اث، ٚطبكًق ملق ٜتٛقع٘ اإلْضقٕ ايعقدٟ َٚ

دٚر اـرطز دٓ  ٖذا امل ٣، بٌ كمت  ئٝغهٌ أصقصًق ٚد١ً ٚوٛد يًجزا٥ِ ايغه١ًٝ ٚوزا٥ِ 
ايضًٛى ايبخت اييت ٜتخكل نٝقْٗق ايكقْْٛٞ، حت٢ ٚإٕ مل ٜرتوِ ايو اـرطز إىل فزر 

 حكٝكٞ؛ ألْٗق  ي األؽٌ قق١ُ٥ د٢ً فزد ايتٗ ٜ  بقـرطز.     
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ًُق  املؿتقح١ٝ: اـرطز اؾشا٥ٞ، ايضًٛى اإلوزاَٞ، ْعزٜق  ايضبب١ٝ، اؿه١ُ َٔ ايكقد ٠ ايه
 .اؾشا٥ٞ

Abstract 

Danger within the scope of penal rules is an objective 

issue of fundamental importance that the penal legislator 

cannot dispense with while he is in the process of preparing 

texts, as it plays a vital role in all behaviors on which crimes 

are based and with it the elements of the existence of the 

moral pillar, and even in the scope of the wisdom behind the 

existence of the text itself. And it is closely related to the 

theories of retributive causation, especially the theory of 

appropriate causation, and why not? The danger is nothing 

but the threat of a social interest protected by a penal rule 

with potential serious harm, according to the theories of the 

causal sequence appropriate to the course of events, and 

according to what the ordinary person expects and what the 

natural course of it requires. Pure behavior whose legal 

entity is realized, even if that risk does not translate into real 

harm; because it is based on the mere threat of danger. 

Keywords: penal risk, criminal behavior, causation theories, 

wisdom of the penal rule.                                                                           

 تـادلقذي
 أٚ ًا/ ايتعزٜـ بقي راص١:

ٍٕ ٚاح ، ملق هلذا  ٜع  ايكقْٕٛ اؾشا٥ٞ أح  أِٖ ؾزٚع ايكقْٕٛ ايعقّ ٚأخرطزٖق  ي آ
ايكقْٕٛ َٔ دٚر نبري  ي محق١ٜ املؾقحل اؾٖٛز١ٜ اييت  ا كمهٔ ؿقٍ اجملتُع إٔ ٜضتكِٝ 

َُؾق١ْ َٔ ايضًٛنٝق  اييت تًخل ب ٘ٔ فزرًا ٜزق٢ إىل َٔ دٕٚ ا اط٦ُٓقٕ إىل أْٗق ق١ُٝ 
ُٙ بقـرطز تقر٠ً أخز٣ ٖذا َٔ و١ٗ، َٚٔ و١ٕٗ  َضت٣ٛ اؾزكم١ اؾٓق١ٝ٥ تقر٠ً ٚتًو اييت تٗ د

ُ٘ تغهٌ تٗ ٜ ًا ٚخرطزًا وضُٝق د٢ً املؾقحل  ، ا اوتُقد١ٝ ُأخز٣ ؾإٕ قٛاد  ٖذا ايكقْٕٛ اات
ز٠ و ًا!! ٚرٖب َٔ ٜضلٍ نٝـ ااى؟ ْكٍٛ إٔ قٛاد  ايكقْٕٛ اؾٓق٥ٞ تؾبح خرطري٠! ٚخرط

 ي حقٍ مل تتكٝ  ايضًرطق  املع١ٝٓ بترطبٝل ايكقْٕٛ )ايكقق١ٝ٥ ٚايتٓؿٝذ١ٜ(، بقيكٝٛد 
املٛفٛد١ٝ ٚاإلوزا١ٝ٥ ايالس١َ يتٓؿٝذ َقُٕٛ ايكٛاد  اؾشا١ٝ٥؛ ألٕ ترطبٝل األخري٠ يهٞ 
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ٜهٕٛ ٚص١ًٝ محق١ٜ يًخكٛم اجملتُع١ٝ، هب إٔ ٜرطبل ٚؾكق ملب أ املغزٚد١ٝ اؾشا١ٝ٥ 
دكٛب١ إ ا  ملٛفٛدٞ ) ا وزكم١ ٚ ا دكٛب١ إ ا بٓؿ(، ٚوقْبٗق اإلوزا٥ٞ ) اظقْبٗق ا

غؾ١َٛ وشا١ٝ٥( َضتٛؾ١ٝ يًغزٚط اإلوزا١ٝ٥ اييت ْؾت دًٝٗق قٛاد  ققْٕٛ ُأؽٍٛ 
احملقنُق  اؾشا١ٝ٥، ٚاألٚىل َٔ دٕٚ ايثق١ْٝ ٖٞ اييت تُٗٓق  ي ٖذٙٔ اي راص١، أٟ إٔ دراصتٓق 

ًا وٖٛزًٜق  ي ْرطقم ايكٛاد  اؾشا١ٝ٥ امُلجَز١َ ٚتًو صتٓؾب د٢ً اـرطز بٛؽؿ٘ دٓؾز
ُٙ ايؿًضؿ١ اؾشا١ٝ٥  ي وزا٥ِ بـــ: ) امُلبٝخ١ يًضًٛنٝق  اإلوزا١َٝ، ٚايو  ي عثٓق ايذٟ دْٓٛق

     (.اـرطز "دراص١ اصتكزا١ٝ٥"
 ثقًْٝق/ أ١ُٖٝ اي راص١:        

صق  ايكق١ْْٝٛ، ٚنٝـ  ا؟ يًدرطز أ١ُٖٝ نبري٠ هًٗٗق غقيب١ٝ ايعقًَني  ي فقٍ اي را
 ي ْرطقم ايضٝقص١ اؾشا١ٝ٥، بٌ ٖٛ ايٓتٝج١ ؾٝٗق،  -وزا٥ِ اـرطز–ٚاـرطز ٖٛ د١ً ػزِٜ 

ٖٚٛ نذيو أصقظ ػزِٜ ايضًٛنٝق  اإلوزا١َٝ اييت تكـ دٓ  ح  ايغزٚع ٚفقبط ايتُٝٝش 
١(، نُق بٝٓ٘ ٚبني ايعٌُ ايتخقريٟ، ٚدًٝ٘ بٓٝت أح  أِٖ ْعزٜق : )ْعز١ٜ ايضبب١ٝ املال٥ُ

ُ٘ ايع١ً اييت تكـ ٚرا٤ ٚوٛدٙ ايت ابري ا احرتاس١ٜ ٚأِٖ عزٚط ترطبٝكٗق، ٚي٘ دٚر نبري  ي  أْ
ْرطقم قٛاد  ايكقْٕٛ اؾشا٥ٞ بٓٛدٝٗق اإلهقبٞ ٚايضًيب، َٚق ٜرتتب د٢ً ايو َٔ أثقر 

ايذٟ قق١ْْٝٛ  ي فقٍ ايتجزِٜ ٚاإلبقح١، ثِ إٕ ي٘ تلثري ٚافح د٢ً املعق١ًَ اؾشا١ٝ٥ يًجقْٞ 
تثبت َضؤٚيٝت٘ دٔ اؾزكم١ َٔ حٝث ايتدؿٝـ ٚايغ ٜ   ي ايعكٛب١ اؾشا١ٝ٥ بٌ ٚحت٢ 

 ا ادؿق٤ َٓ٘  ي حقٍ اإلبقح١. 
 ثقيثًق/ تضقؤ ا  اي راص١:

ُٔ بؾ د ايبخث  ي َٛفٛع كمهٔ إٔ  ٖٓقيو د ٠ تضقؤ ا  كمهٔ إٔ ُتثقر ٚم
ُ٘  ي َعقؾ١ إح ٣ اؾٛاْب اييت هلق دْٚر نبري ٠  ي ايٛقٛف د٢ً اي ٚر اؿكٝكٞ ُتضقِٖ دراصت

يًدرطز  ي ْرطقم ايضٝقص١ اؾٓق١ٝ٥ اؿ ٜث١ اييت ُتب٢ٓ دًٝٗق ايٓؾٛـ اؾشا١ٝ٥، ٚأِٖ تًوَ 
 ايتضقؤ ا  َق ٜلتٞ:

 ؟ َق ايعالق١ بني وزا٥ِ ايقزر ٚوزا٥ِ اـرطزَٚق ايقزر؟ ثِ َق اـرطز؟ . 1
 ؾشا١ٝ٥  ي وزا٥ِ اـرطز؟. ٌٖ يك١ُٝ املؾًخ١ احمل١ُٝ َٔ أ١ُٖٝ  ي فقٍ اؿُق١ٜ ا2
ٌٖ نٌ وزكم١ خرطز ؼتٟٛ د٢ً فزر؟ ٌٖٚ ي رو١ ٚ َق ايرطبٝع١ ايكق١ْْٝٛ يًدرطز؟. 3

اـرطز َٔ أثز  ي ايو؟ ثِ ٌٖ ٖٓقيو ع٤ٞ ٜض٢ُ خرطز اـرطز؟ ٚإٕ نقٕ ٖٓقيو َثٌ 
 ٌٖٚ ٖٛ داخٌ  ي دا٥ز٠ ايتجزِٜ ٚايعكقب أّ  ا؟ ايو ؾُت٢ ٜتخكل؟ 
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 ا اوتُقد١ٝ ق  اييت ؼٌُ بني طٝقتٗق خرطٛر٠ د٢ً املؾقحل . ٌٖ إٔ مجٝع أْٛاع ايضًٛن4ٝ
 داخ١ً  ي دا٥ز٠ ايتجزِٜ أّ أْٗق ققؽز٠ د٢ً بعقٗق َٔ دٕٚ ا اخز؟

َق ٖٛ اي ٚر ايذٟ ًٜعب٘ اـرطز  ي تهٜٛٔ أرنقٕ اؾزكم١ )املقدٟ ثِ املعٟٓٛ ٚحت٢ . 5
ايتجزِٜ ايزنٔ ايغزدٞ نُق ٜضُٝ٘ ايبعض ْكؾ  اؿه١ُ ايكقبع١ ٚرا٤ صرطٛر ْؿ 

 .ٚا ابقح١(
ـُ ٚرا٤ اتضقع دا٥ز٠ اؾزا٥ِ اييت ت خٌ  ي ْرطقم وزا٥ِ 6 . َق ٖٞ األصبقب اؿكٝك١ٝ اييت تك

اـرطز؟ ٌٖٚ ٖٞ أصبقب تتعًل بكؾٛر  ي ايٓؾٛـ اؾشا١ٝ٥؟ أّ إٔ األصبقب تزوع 
يًضًرطق  املضؤٚي١ دٔ ترطبٝل ايٓؾٛـ اؾشا١ٝ٥ َٚتقبع١ تٓؿٝذٖق؟ ٖذٙ ايؿكز٠ َٔ 

  اييت مل تهٔ َٛوٛد٠ ٚق  مت ت ارنٗق بٓق٤ّ د٢ً َالحعق  ايضقد٠ املكُٝني ايتضقؤ ا
 احملرتَني.

 رابعًق/ ْرطقم اي راص١:
 ايكٛاد  ايكق١ْْٝٛ قٌ اي راص١، األٚىل َٔ حٝثٜتخ د ْرطقم اي راص١ َٔ ْقحٝتني: 

ا٥ٞ نش  ي ح ٚد بٝقٕ اي ٚر ايذٟ ًٜعب٘ )اـرطز(  ي ْرطقم قٛاد  ايكقْٕٛ اؾشٚاييت صترت
ٚايثق١ْٝ َٔ حٝث املضق٥ٌ املٛفٛد١ٝ اييت ٚايكٛاْني املًخك١ٔ ب٘ٔ نكقْٕٛ َهقؾخ١ اإلرٖقب، 

ٚاييت صتٓؾب د٢ً بٝقٕ ايؿًضؿ١ اؾشا١ٝ٥ )يًدرطز( ٚدٚرٙ  ي بٓٝقٕ صت ٚر حٛهلق اي راص١: 
اؾزكم١ ٚاألثز ايذٟ ٜرتن٘ د٢ً ؾهز املغزع اؾشا٥ٞ ٖٚٛ بؾ د ؽٝقغ١ ايٓؾٛـ اؾشا١ٝ٥ 

    قٍ ايتجزِٜ ٚاإلبقح١.  ي ف
 خقَضًق/ َٓٗج١ٝ اي راص١:  

ألوٌ بًٛؽ ايػق١ٜ اييت ْكؾ ٖق َٔ ٚرا٤ ايهتقب١ ؾك  ارتلٜٓق إٔ ادتُقد املٓٗج 
َٔ خالٍ ػُٝع اؾش٦ٜٝق   ي نتقب١ َٛفٛع دراصتٓق ٖذٙ ا اصتكزا٥ٞ ٖٛ األؾقٌ 

اييت هلق  ٛـ ايكق١ْْٝٛايٓؾ قزا٠٤ املتٓقثز٠  ي برطٕٛ املؤيؿق  اؾٓق١ٝ٥ ٖٓق ٖٚٓقى َع
، ثِ بٝقٕ اآلرا٤ ايؿك١ٝٗ اييت طزحت حٛهلق َٚٓققغتٗق يًٛقٛف د٢ً دالق١ مبٛفٛع اي راص١

ٓٗق، ثِ بٝقٕ اي ٚر اؿكٝكٞ )يًدرطز(  ي فقٍ ايٓؾٛـ اؾٓق١ٝ٥ بغكٝٗق ايزأٟ ايزاوح َ
  اإلهقبٞ ٚايضًيب د٢ً ايضٛا٤.
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 صقدصًق/ ٖٝه١ًٝ اي راص١:
٢ً دؾك  ارتلٜٓق تكضُٝ٘ ٚادرطق٥ٗق حعٗق َٔ ايبخث قي راص١ بَٔ أوٌ اإلحقط١ 

، خؾؾٓق األٍٚ َٓٗق يبٝقٕ األحهقّ ايعق١َ  ي وزا٥ِ اـرطز،  ي تضبكُٗق َك ١َ َبخثني
 حني تزنٓق ايثقْٞ يًٛقٛف د٢ً ايترطبٝكق  ايع١ًُٝ ؾزا٥ِ اـرطز  ي ايٓؾٛـ اؾٓق١ٝ٥.
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 ادلبحث االٔل
 (1)ايت يف جرائى اخلطراألحكاو انع

 ا و اٍ  ي إٔ ايضٝقص١ اؾشا١ٝ٥ تٗ ف إىل ايبخث دٔ ألع ايٛصق٥ٌ اييت تهؿٌ 
اييت ُعزدت َٔ أوًٗق ايٓؾٛـ اؾشا١ٝ٥،  ا اوتُقد١ٝ تقَني أنرب ق ر َٔ اؿُق١ٜ يًُؾقحل 

                                                      

ىحا ويججر التشػية قبل الخػض في تفاصيل الجراسة بأن الخصخ مغ حيث السػاجية  (9)
 وىػ ذلظ الشػع األول/ الخطر الحاد:والقانػنية يشقدع عمى ثالثة أنػاع،  االجتساعية  

وييجد  االجتساعية  أو السؤسدات  الحي ييجد برػرة مباشخة االشخاص أو األشياء
إلى اضصخاب شجيج، وال سبيل لتجشبِو سػى  االجتساعية  بتعخيس أمغ ونطام الحياة 

 الدياسة البوليديةالتجخل السباشخ مغ جانب الذخشة، وىػ بحلظ الػصف يعج مػضػع 
أما ىحا الشػع فيػ الحي ني/ الخطر المدتمر: الثاكالترجي لالجتساعات السحزػرة. 

يشذأ نتيجة ألوضاع نفدية خصخة دائسة ومدتقخة، تمظ األوضاع قج يكػن سببيا إما 
الػراثة وإما السجتسع، كالسجخميغ السعتاديغ والسجانيغ والستعاشيغ والسذخدون والستدػلػن 

خ ييجد بذكل مدتسخ ومغ يسارس الجعارة ونحػ ذلظ مغ سمػكيات تحسل بيغ شياتيا خص
الدياسة السرالح السجتسعية السحسية، ومػاجية ىحا الشػع مغ الخصخ مغ اختراص 

بل ومحػر الجراسات الجشائية الباحثة في مرجر اإلجخام والخصخ السشبثق عشو،  الجزائية
والتي كان مغ نتائجيا ايجاد الرػرة الثانية مغ صػر الجداءات الجشائية الستسثل 

الحتخازية إلى جانب العقػبة التقميجية، وىػ ما يذكل تصػرًا الفتًا في نصاق بالتجابيخ ا
 االجتساعية  وىػ الخصخ الحي ييجد السرالح  الثالث/ الخطر الدائم:الدياسة الجشائية. 

برفة عامة، ويشذأ ىحا الخصخ مغ بعس األفعال الخصخة في ذاتيا كسا ىػ الحال في 
وضاع الخصخة الشاشئة عغ أفعال اإلندان، كسا ىػ الذخوع أو مغ بعس األشياء واأل

 الدياسة الجزائيةالحال في جخائع الخصخ العام، وىحا الشػع مغ الخصخ ىػ مػضػع 
ومحػر دراستشا ىحِه؛ ألنو يتعمق بالفمدفة الجشائية لمخصخ محل الجراسة. لمسديج مغ 

لخصػرة اإلجخامية، دراسة التفاصيل ُيشطخ: د. يدخ أنػر عمي، الشطخية العامة لمتجابيخ وا
الجفاع االجتساعي ضج الجخيسة، بحث مشذػر في )مجمة العمػم القانػنية واالقترادية، 

؛ د. آمال عبجالخحيع عثسال، الشسػذج 211( ص9979 | (9الدشة الثالثة عذخ، العجد )
عة القانػني لمجخيسة، بحث مشذػر في )مجمة العمػم القانػنية واالقترادية، الدشة الخاب

 .55( ص9972| (9عذخ، العجد )
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تًو ايٓؾٛـ اييت ٚو   َٔ أوٌ َٛاو١ٗ ايضًٛنٝق  اإلوزا١َٝ اييت تضبب فزرًا أٚ 
ًُٛح ب٘، ٚمبع٢ٓ أخز ؾإٕ ايكقد  اؾشا١ٝ٥ تضع٢ إىل محق١ٜ اجملتُع َٔ ايضًٛى حت٢ ُت

ُٙ بقيقزر َٔ دٕٚ إٔ  اإلوزاَٞ ايذٟ ًُٜخل ب٘ فزرًا ٜكًٝٓٝق َٚٔ ايضًٛى اـرطز ايذٟ ٜٗ د
ٜكع حكٝك١ً؛ ٚيهٓ٘ ق  ٜكع ٚؾكًق يًُجز٣ ايعقدٟ يألَٛر، ٚاألٍٚ َٔ دٕٚ ايثقْٞ ٖٛ قٛر 

 ر تعًل األَز مبٛفٛع ايبخث ٚح ٚدٙ ؾك  تٛوب دًٝٓق تكضُٝ٘ د٢ً دراصتٓق، دًٝ٘ ٚبك
َرطًبني: ْترطزم  ي ا اٍٚ ملؿّٗٛ اـرطز، ْٚكـ  ي ايثقْٞ د٢ً طبٝع١ اـرطز ٚاملعقٜري 

 املعتُ ٠  ي ؼ ٜ  دروقت٘، ٚنُق ٜلتٞ:
 ادلطهب األٔل
 يفٕٓو اخلطر

غالف وزا٥ِ ايقزر ػ ر اإلعقر٠ إىل إٔ وزا٥ِ اـرطز إَق إٔ تهٕٛ أٚ  ا تهٕٛ، 
ٚإ ا ؾٗٞ وزا٥ِ تٗ ٜ   (1)ؾٗٞ إَق إٔ تهٕٛ أٚ تهٕٛ؛ ؾٗٞ إٕ نقْت ؾٗٞ وزا٥ِ فزر

بقيقزر أٟ وزا٥ِ خرطز، ٚحت٢ ٖذٙٔ األخري٠ تع  وزا٥ِ خرطز بقيٓضب١ يًقخ١ٝ اييت تٗ دٖق 
بؾٛر٠ َبقعز٠ ٚوزا٥ِ فزر بقيٓضب١ يًُجتُع ايذٟ أخًت بلح  رنق٥شٙ اييت تضتُٓ  دًٝٗق 

احمل١ُٝ مبٛوب ايكقد ٠ اؾٓق١ٝ٥. ٚحت٢ ْضترطٝع إٔ ْتٛؽٌ إىل  ا اوتُقد١ٝ ؾقحل امل
َؿّٗٛ دقٝل يًدرطز ايذٟ بٓت دًٝ٘ نثري َٔ ايٓؾٛـ اؾشا١ٝ٥ أصقظ ٚوٛدٖق ٚتغزٜعٗق، 
ؾال بٖ  َٔ إٔ ُْعزج د٢ً تعزٜـ اـرطز أٚ ًا ثِ بٝقٕ اـؾق٥ؿ اييت ٜتُٝش بٗق اـرطز 

، ٚصٓٛفح ايو )أٟ اـؾق٥ؿ( فًُٓق َٔ خالٍ ايتعًٝل د٢ً اؾ ٜز بقملٛاو١ٗ اؾٓق١ٝ٥
 ايتعزٜؿق  اييت صققٗق ايؿك٘ اؾشا٥ٞ يًدرطز، ٚنُق ٜلتٞ:

ٜتٛوب دًٝٓق ٚؾكًق ألؽٍٛ ايبخث ايعًُٞ املتعقرف دًٝٗق  ي اي راصق  تعزٜـ اـرطز:  -
ػ١ َٔ دٚر ؛ ئُق يًا اؽرطالحٞايكق١ْْٝٛ إٔ ْكـ د٢ً ايتعزٜـ ايًػٟٛ يًدرطز قبٌ ايتعزٜـ 

                                                      

ويسكششا أن ُنعخف جخيسة الزخر بأنيا: تمظ الجخائع التي ال يدتكيع ركشيا السادي إال  (9)
بػجػد الشتيجة الجخمية كأثخ لمدمػك، كسا ىػ الحال في القتل والدخقة واالغتراب 

طخ: محخوس ونحػىا؛ لمسديج مغ التفاصيل عغ جخائع الزخر والخصخ في ىحه السدألة ُيش
نرار الييتي، الشتيجة الُجخمية في قانػن العقػبات، رسالة ماجدتيخ، )كمية القانػن، 

 وما بعجىا. 96( ص9989 |جامعة بغجاد
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نبري  ي بٝقٕ َعقْٞ األيؿقظ ٚاملؾرطًخق ؛ بٌ ٖٞ امُلعني األٍٚ يؿِٗ أٟ َقد٠ د١ًُٝ ُٜزاد 
 دراصتٗق، ٚنُق ٜلتٞ:

ٍُ: أخرطزَ املَزُض رَواًل: أٟ وعً٘ بني ايضال١َ ٚايتًـاـرطز يػ١ً. 1 ، ٜٚكقٍ: خقطزَ (1): ٜكق
ختني: ٜعين اإلعزاف د٢ً ، ٚاـَرطَز بؿت(2)بٓؿض٘ٔ: أٟ ؾعٌ َق ٜهٕٛ ؾٝ٘ اـٛف أغًب

 .(3)اهلالى
: دٓ َق دقٓٓق ايٓعز  ي ْؾٛـ ايكٛاْني اؾشا١ٝ٥ اييت دقؾت ا اؽرطالحاـرطز  ي . 2

املضق٥ٌ اا  ايؾ١ً مبٛفٛع ايبخث مل لِ  ؾٝٗق تعزٜؿًق ي٘، ٖٚٛ أَز قُٛد نُق 
عقرٜـ، أعقرْق  ي أنثز َٔ َٓقصب١؛ ايو ألْ٘ يٝط َٔ ١َُٗ املغزع ا اْغػقٍ بٛفع ايت

ٚ ا اـٛض  ي ايتؿقؽٌٝ اييت ٖٞ  ي تػرٍي َضتُز، األَز ايذٟ ٜتٓققض َع مسق  
ايتغزٜع ايٓقوح، ثِ إٕ ؽٝقغ١ ايتعقرٜـ َٔ ١َُٗ ايؿك٘ ايكقْْٛٞ املدتؿ أؽاًل، 
ٚايذٟ دٓ َق روعٓق إيٝ٘ ٚو ْقٙ نقيعقد٠ ق  أصٗبَ  ي ايو، يذا ؾإْٓق صٓكتؾز د٢ً 

ضجقًَق َع حكٝك١ اـرطز ػٓبًق يًتهزار ٚاؿغٛ غري أدم تًو ايتعقرٜـ ٚأنثزٖق اْ
 احملُٛد  ي نتقب١ ايبخٛث ايع١ًُٝ.

ؾك  دزؾ٘ أح ِٖ بلْ٘: )فزر َضتكبًٞ(، ٜٚعكب٘ بقيكٍٛ إٔ اـرطز  ا ٜع ٚ إٔ 
ُ٘ )أٟ اـرطز( َزنش ٜٓرطٟٛ د٢ً  ٜهٕٛ إ ا فزر  ي َزح١ً ايتهٜٛٔ ٚمل ٜتِ تهٜٛٓ٘ بع ، إا أْ

يًُجز٠ ايعقدٟ يألَٛر مبٛوب َق تكقٞ ب٘ٔ اـرب٠ ايع١ًُٝ آلي١ٝ  إَهق١ْٝ ح ٚث فزر ٚؾكًق
ح ٚث ْتٝج١ غري  احتُقٍ،  ي حني دزؾ٘ أخز بلْ٘: )فزد (4)صري املضق٥ٌ ايرطبٝع١ٝ

نجزكم١ َضتك١ً(، ثِ ٜٛفح ايو بقيكٍٛ:  ا احتُقٍَغزٚد١، ٚايكقْٕٛ ٜعققب أحٝقًْق د٢ً 
رطز اؿقم ايقزر بقملؾًخ١ احمل١ُٝ، ؾٗٛ ُٜك ُر بلٕ املغزع َت٢ َق ادت َ يٛوٛد اؾزكم١ غ

                                                      

| ، )مجسع المغة العخبية4سعجع الػسيط، مادة )خصخ(، طد. إبخاليع أنيذ وأخخون، ال (9)
 .242، ص2114( دون مكان

| دار السعارف، مرخ) لسقخي الفيػمي، السرباح السشيخ،الذيح أحسج بغ دمحم بغ عمي ا (2)
 .972ص ( 2119

االمام الذيخ دمحم بغ أبي بكخ بغ عبجالقادر الخازي، مختار الرحاح، )دار الخسالة  (2)
 .981( ص9982 |الكػيت

، )دار الشيزة 2د. عبجالفتاح مرصفى الريفي، السصابقة في مجال التجخيع، ط (4)
 .922( ص9999|العخبية، القاىخة
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إٔ صًٛى اؾقْٞ َٔ اـرطٛر٠ اييت وتٌُ َعٗق اؿقم ايقزر بتًو املؾًخ١، ؾق احتُقٍ ٖٛ 
تك ٜز َضتكبًٞ ملق ق  ٜرتتب د٢ً ايضًٛى َٔ ْتق٥ج فقر٠، ٚا احتُقٍ ٚح ٙ ٜهؿٞ ي خٍٛ 

، ٚاملالحغ د٢ً ٖذٜٔ (1)ؾٝ٘ٔ ايضًٛى اـرطز  ي دا٥ز٠ ايتجزِٜ َٔ دٕٚ اعرتاط ا اَهقٕ
ايتعزٜؿني اُْٗق ق  وق٤ا َكتقبني و ًا، غري إٔ َٔ ققٍ بُٗق ق  اصت رنق ايو َٔ خالٍ 
ؼًٌٝ ايتعزٜـ ٚبٝقٕ املع٢ٓ املؿؾٌ هلُق، َٚع ايو ؾإْٓق  ا ْتؿل َعُٗق؛ ألٕ َٔ 
 خؾق٥ؿ ايتعزٜـ إٔ ٜهٕٛ وقَع ، ٖٚٛ َق مِل ٜتخكل، إا إٔ أح ُٖق ققٍ بقإلَهقٕ
ٚايثقْٞ ققٍ بق احتُقٍ، ٚاؿكٝك١ إٔ يًدرطز د ٠ دروق  ٚ ا كمهٔ اقتؾقرٖق د٢ً درو١ َٔ 

ُُٗق ٜٓكؾُٗق ايتخ ٜ  يذيو ؾُٗق غري َقْعني   غريِٖ بِٗ.  اختالطدٕٚ ايبك١ٝ، نُق اْ
ُ٘: )حقي١ تٓذر بقزر ُٜؾٝب عدؾًق أٚ بلَز غري  نُق ُدزفَ اـرطز قٌ اي راص١ بقْ

، ٚاملالحغ د٢ً ايتعزٜـ ق  َٝش بني ؽٛرتني َٔ (2)ًا بغدؿ(َغزٚع ٚإٕ مل ٜهٔ فزر
اـرطز، األٚىل ٖٞ اـرطز ايذٟ ُٜع  َك َق  تٗ د بٛقٛع ايقزر ايؿعًٞ إٕ صقر  حًكق  
ايتضًضٌ ايضبيب يألح اث ٚؾكًق يًُجز٣ ايعقدٟ يألَٛر، ٚق  اعرتط ؾٝ٘ إ ٜهٕٛ ايقزر 

ق١ْٝ تتُثٌ بقـرطز اـقيٞ َٔ ق د بإؽقب١ عدؿ أٚ فُٛد١ أعدقـ ق دٜٔ، ٚايث
ايقزر ٚيهٔ املغزع ق  أدخً٘ ؼت َع١ً ايتجزِٜ يهْٛ٘ خرطز غري َغزٚع، ٚ ا ٜؤثز بع  
ايو إٔ  ا ُٜؾٝب عدؿ ق د؛ ٚإمنق ٜهؿٞ إٔ ٜٗ د ايو اـرطز َؾقحل اجملتُع نهٌ أٚ 

 كمط أح  رنق٥شٙ. 
ُ٘ ُ٘ بلْ ُٔ ْتؿل َع ُ٘ أخز ٚم ٛقـ َٛفٛدٞ، أٟ )حقي١ ٚاقع١ٝ اٚ َ : ي حني دزؾ

، ثِ ُٜعكب (3)ٜٓقٍ اؿل( ادت ا٤ح ٚث  احتُقٍفُٛد١ َٔ األثقر املقد١ٜ اييت ٜٓغل بٗق 
د٢ً ايتعزٜـ بقيكٍٛ: بلٕ اـرطز ٜك ر بقيٓضب١ يٓتٝج١ إوزا١َٝ َع١ٓٝ مل ؼ ث بع ، 
ٚح ٚثٗق غري َؤن ، ٚإمنق ٖٛ قتٌُ ؾخضب؛ ٚايو ٜتخكل  ي حقٍ نقٕ اؾقْٞ دقملًق 

عٛاٌَ اييت تضقد  د٢ً ؼكل ايٓتٝج١ ٚيٝط مجٝعٗق، ألٕ ايعًِ ببعقٗق ٚاؾٌٗ ببعض اي
                                                      

( 9967|د. عادل عازر، الشطخية العامة في ضخوف الجخيسة، )السصبعة العالسية، القاىخة (9)
 .984ص

معيار سمصة العقاب تذخيعا -د. رمديذ بيشام، نطخية التجخيع في القانػن الجشائي  (2)
 .918( ص9979|، )مشذأة السعارف باالسكشجرية2، ط-وتصبيقاً 

، )دار 6، ط9، ج-القدع العام–ي، شخح قانػن العقػبات د. د. محسػد نجيب حدش (2)
 .284( ص9989 |الشيزة العخبية، القاىخة
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ببعقٗق األخز ٖٛ َق هعٌ احتُقٍ ؼكل ايقزر َٔ د َ٘ قق٥ًُق، غالف اؿقٍ ؾُٝق يٛ 
اؾز١َٝ، ٚاييت صتجعٌ َٔ أحقط دًُ٘ ظُٝع ايعٛاٌَ اييت تتج٘ مٛ ؼكٝل ايٓتٝج١ 

 . (1)ٝينككٗق حتُٞ َؤن  ٚبغهٌ ٜكَضلي١ ؼ
 ادلطهب انثاَي

 انطبيعت انقإََيت نهخطر ٔدرجاتّ
إٕ دراص١ ايرطبٝع١ ايكق١ْْٝٛ يٛاقع١ أٚ ح ث َق َضلي١ أصقص١ٝ يؿِٗ األحهقّ اييت 
ترتتب د٢ً ؼكل ايو اؿ ث أٚ تًو ايٛاقع١، ٚنذيو ٖٛ حقٍ اي رو١ اييت هب إٔ ٜبًػٗق 

ٚبعبقر٠ ُأخز٣ َق ٖٛ املعٝقر املعتُ  َٔ األ١ُٖٝ حت٢ ٜهٕٛ َضتٛوبًق يًتجزِٜ ٚايعكقب، 
يتخ ٜ  درو١ اـرطز اؾشا٥ٞ، ٚ ا صُٝق إٕ نقٕ ايو اؿ ث غري ق د املعقمل د٢ً ٚو٘ 

، ؾُق ٖٞ ا اختؾقـاي ق١، نقـرطز اؾشا٥ٞ ايذٟ أثقر ايهثري َٔ ايتضقؤ ا  بني اٌٖ 
و َق صٓخقٍٚ طبٝع١ اـرطز؟ َٚق اي روق  اييت كمهٔ إٔ ٜتخكل بٗق اـرطز اؾٓق٥ٞ؟ اي

 اإلوقب١ دًٝ٘ٔ  ي اآلتٞ د٢ً ق ر تعًل األَز بقي راص١:
 انفرع األٔل

 انطبيعت انقإََيت نهخطر اجلزائي
ب ٤ّ ْكٍٛ إٔ طبٝع١ ايغ٤ٞ تعين: ايذا  ايكق١ْْٝٛ يًخ ث أٚ ايٛاقع١، ٚق  نقٕ 

ٚئ ؼ ٜ  طبٝع١ اـرطز اؾشا٥ٞ قٌ خالف بني ايٓعز١ٜ ايغدؾ١ٝ ٚايٓعز١ٜ املٛفٛد١ٝ، 
نٛض  ي تؿقؽٌٝ ايو اـالف، ٚإمنق ْهتؿٞ بذنز أِٖ األؾهقر اييت اصتٓ   دًٝٗق نٌ 

 ْعز١ٜ  ي ؼ ٜ  اـرطز امُلعٍٛ دًٝ٘  ي ْرطقم قٛاد  ايكقْٕٛ اؾشا٥ٞ، ٚنُق ٜلتٞ:
اٖب أْؾقر ايٓعز١ٜ ايغدؾ١ٝ  ي ؼ ٜ ِٖ يرطبٝع١ اـرطز ايذٟ  ايٓعز١ٜ ايغدؾ١ٝ: أٚ ًا/

 ا اْؿعقٍا١ٝ٥ إىل ايكٍٛ: بلٕ اـرطز  ا ٜع ٚ إٔ ٜهٕٛ فزد األثز أٚ تكّٛ ب٘ اؾزكم١ اؾش
ايذٟ ٜتدًـ  ي ٚو إ اؾُقد١ َٚغقدزٖق ٜٚؤدٟ إىل ٚوٛد افرطزاب بني أؾزادٖق، ٖٚٛ بٗذا 
ُ٘  ي اؿٝق٠ ايٛاقع١ٝ، ٚإمنق ٖٛ فزد ؾهز٠  ي ك١ًٝ َٔ ٜعتك  أٚ ٜغعز  ايٛؽـ  ا ٚوٛد ي

رطز د٢ً َق ٜز٣ أْؾقر املذٖب ايغدؾٞ يٝطَ ٖٛ ايقزر ، أٟ إٔ اـ(2)بٛوٛدٙ يٝط إ ا
                                                      

د. محسػد نجيب حدشي، عالقة الدببية في قانػن العقػبات، )دار الشيزة العخبية،  (9)
 .49( ص9984|القاىخة

 .916د. رمديذ بيشام، نطخية التجخيع في القانػن الجشائي، مرجر سابق، ص (2)
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احملتٌُ؛ ٚإمنق ٖٛ فزد ععٛر ي ٣ اؾُقد١ أٚ أحقد أؾزادٖق بتٛقع ايقزر َضتكباًل، ٚبٓق٤ّ 
د٢ً ايو ؾقـرطز  ا ٜع  َك ١َ فزٚر١ٜ يًقز، ٚإاا مل تتخكل ايٓتٝج١ ايققر٠؛ ؾإٕ ايضًٛى 

قزر ٚ ا كمهٔ ايكٍٛ إٔ ايقزر نقٕ قتُاًل ٜعٌ َٔ دٕٚ وشا٤؛ يٓكؿ نؿق٤ت٘  ي إح اث اي
 .(1)يع ّ تٛاؾز ايعالق١ ايضبب١ٝ بني ايضًٛى ٚايقزر ايذٟ مل ٜكع أؽاًل

أَق أْؾقر ايٓعز١ٜ املٛفٛد١ٝ ؾك  اٖبٛا إىل ايكٍٛ: إٔ يًدرطز  ثقًْٝق/ ايٓعز١ٜ املٛفٛد١ٝ:
ايذٟ ٜضتٓ  دًٝ٘ٔ  امُلعٍٛ دًٝ٘ٔ وشا٥ًٝق طبٝع١ َقد١ٜ َٛفٛد١ٝ، بقيٓعز يألصقظ ايٛاقعٞ

ُ٘، ٚيٛ مل تهٔ  ٚوٛدٙ، ؾٗٛ يٝط ؾهز٠  ي ك١ًٝ اؾقْٞ ٚ ا فزد ععٛر تعتًج ب٘ٔ ْؿض
ُ٘ نذيو؛ يهقٕ ايعكقب د٢ً اؾزا٥ِ ايكق١ُ٥ د٢ً اـرطل غري ايعُ ٟ َٓع ّ األصقظ؛  طبٝعت
ألٕ أٖ اؾقْٞ مل ٜٓؾزف إىل اـرطز يكؾٛر  ي تؿهريٙ، ٚ ا صُٝق  ي وزا٥ِ اـرطل  ي 

ٛرت٘ غري ايٛاد١ٝ؛ إا إٔ اؾقْٞ مل ٜؿهز  ي خرطٛر٠ صًٛن٘ نُق أْ٘ مل ٜهٔ ٜتٛقع ؼكل ؽ
ايٓتٝج١ ايققر٠، ايو إٔ املغزع اؾشا٥ٞ  ا ٜؤاخذ د٢ً ايضًٛى إٕ مل ٜهٔ وٌُ بني طٝقت٘ 

 .(2)خرطز أٚ فزر حكٝكٞ
 ٚمٔ ب ٚرْق ْتؿل َع أْؾقر ايٓعز١ٜ املٛفٛد١ٝ  ي ؼ ٜ ِٖ يرطبٝع١ اـرطز؛ ألٕ
اـرطز اؾشا٥ٞ  ا ٜع ٚ إٔ ٜهٕٛ تٗ ٜ  كمهٔ إٔ ٜتخٍٛ إىل فزر حكٝكٞ، َت٢ َق تٛاؾز  
ايعزٚف املٛات١ٝ يتخكل ايٓتٝج١ ايققر٠، ٖٚذٙ األخري٠ اا  طبٝع١ َقد١ٜ َٛفٛد١ٝ 
خقفع١ يكٛاْني ايضبب١ٝ ٚايتضًضٌ ايضبيب، بػض ايٓعز دٔ َق نقٕ ٜعتك ٙ اؾقْٞ بغلٕ 

ٓ٘ أٚ تضبب  ي ٚوٛدٙ، نُق ٖٛ اؿقٍ  ي َٔ ٜكٛد ايضٝقر٠ ايضًٛى اـرطز ايذٟ ؽ ر د
ٍٕ َشدحِ أٚ َٔ ٜرتى طؿٌ  ي ايرطقبل ايعًٟٛ َٔ املٓشٍ َع ٚوٛد  برطزٜك١ ردٓق٤  ي َهق

َٛاد ققب١ً يالعتعقٍ نه١َٛ قغط  ٞ بعكب صٝهقر٠  ي َهقٕ ٜتٛاو  ؾْٝ٘قؾذ٠ َؿتٛح١ اٚ ًٜك
ٚمٛ  ا اعتعقٍنبق  نُٝٝق١ٝ٥ صزٜع١ ٜقبط أٚ حقؾعق  ؼتٟٛ د٢ً َقد٠ ايبٓشٜٔ أٚ َز

ايو، ؾؿٞ األَث١ً األخري٠ ل  إٔ ؾقد١ًٝ ققْٕٛ ايضبب١ٝ تب ٚ ٚافخ١، ايو إٔ اؾقْٞ مل 
ىًل بضًٛن٘ إَهقٕ ح ٚث ايٛاقع١؛ ألٕ ايو اإلَهقٕ نقٕ َتخككًق قبٌ ايضًٛى  ي ؽٛر٠ 

ق  ح ٚثٗق َضبكًق، غري أٚي١ٝ، ٚيهٔ صًٛن٘ ق  ساد َٔ إَهق١ْٝ ح ٚث٘، بقيٓعز يتٛاؾز َكَٛ
                                                      

عبج الباسط دمحم سيف الحكيسي، الشطخية العامة لمجخائع ذات الخصخ العام، ُأشخوحة  (9)
 .98( ص2111|دكتػراه، )كمية القانػن، جامعة بغجاد

لمسديج ُيشطخ: د. أحسج شػقى عسخ أبػ خصػة، جخائع التعخيس لمخصخ العام، )دار  (2)
 .25( ص9999 |الشيزة العخبية، القاىخة
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إٔ تًو املكَٛق  نقْت صقن١ٓ قبٌ صًٛن٘ ثِ انتضبت طقبعًق دٜٓقَٝهًٝق َتضقردًق بع  إتٝقٕ 
اؾقْٞ يضًٛن٘ اـرطز، ٚطقملق إٔ ايعٛاٌَ ايضقبك١ د٢ً ايضًٛى ٚايضًٛى ْؿض٘ اا طبٝع١ 

 .(1)فٛد١ٝ نذيوَٛفع١ٝ َقد١ٜ ققب١ً يًتخ ٜ ؛ ؾإٕ اـرطز امُلعٍٛ دًٝ٘ وٓق٥ًٝق اا طبٝع١ َٛ
 انفرع انثاَي

عٕل عهيّ نتحذيذ درجت اخلطر اجلزائي
ُ
 ادلعيار ادل

ٖٓقيو ثالث َعقٜري يتخ ٜ  درو١ اـرطز، تتؿقٚ  ؾُٝق بٝٓٗق َٔ حٝث ايك٠ٛ 
املضتكب١ًٝ يتخكل ايقزر َٔ د َ٘، غري إٔ تًو املعقٜري تت اخٌ ؾُٝق بٝٓٗق، بٌ إْٗق  ي 

األق٣ٛ، ؾُق  بق احتُقٍاألفعـ يتٓتٗٞ  بق احتُقٍ أ حكٝك١ األَز تغهٌ حًكق  َتؾ١ً تب
ـُ دًٝ٘ٔ  ي ايؿكز٠ األت١ٝ.   ٖٞ تًو املعقٜري؟ ٖذا َق صٓخقٍٚ إٔ ْك

ملق نقٕ احتُقٍ ؼكل ايقزر  ي وزا٥ِ اـرطز اؾشا٥ٞ د٢ً دروق ، ٚؾكًق يًُعقدي١ 
قٙ ؼكٝل امل١ٜٛ٦ اييت تكّٛ د٢ً أصقظ احتضقب ايٓضب١ امل١ٜٛ٦ يًعٛاٌَ اي اؾع١ بقػ

ايقزر ٚقٝقظ درو١ تلثريٖق إىل فُٛع ايعٛاٌَ املتٛاؾز٠  ي ٚاقع اؿقٍ َٚٓٗق ايعٛاٌَ اييت 
ؼقٍٚ اؿًٝٛي١ َٔ دٕٚ ؼكل ايقزر، ٚاييت ؽتًـ َٔ حقي١ً إىل ُأخز٣، ؾلفعـ تًو 

، ٚاييت تبعث  ي ْؿط اإلْضقٕ ايعقدٟ اـغ١ٝ اؾ ١ٜ َٔ إٔ درو١ اإلَهقٕاي روق  ٖٞ 
٘ٔ ايقزر أٚ ٜتعزض ألَز غري َغزٚع ٚؾكًق يًُجز٣ ايعقدٟ يألَٛر؛ ٚايو ٜعين إٔ ًٜخل ب

اا  ق١ُٝ حكٝك١ٝ، ٚيٝضت ايعٛاٌَ اييت تكّٛ دًٝٗق ايٛاقع١ قٌ اـغ١ٝ قٌ اٖتُقّ ٚ
  ٚأحقصٝط بقـٛف اجملزد دٔ ايٛاقع اؿكٝكٞ يًُضق٥ٌ قٌ ايتؾٛر فزد ت٦ٝٗق

ؾٔٓ ٟ يًدرطز ٜٓؿٞ ٚوٛد اـرطز، ٜٚٓكًٓق إىل َزتب١ ٚاـٛف، ٚايٓشٍٚ دٔ درو١ اإلَهقٕ ا
ايذٟ ُٜزاؾل نٌ صًٛنٝق   )خرطز اـرطز(اـرطز املليٛف أٚ نُق ٜض٢ُ اـرطز املغزٚع أٚ 

، ٚايكٍٛ (2)اإلْضقٕ املغزٚد١ ٚاملليٛؾ١، ٖٚٛ خقرج دٔ دا٥ز٠ ايتجزِٜ أؽاًل ٚ ا حزج ؾٝ٘ٔ
دجًتٗق، ؾكٝقد٠ ايضٝقر٠ ٚايرطق٥ز٠ خالف ايو ايكٍٛ ٜعين اْتٗق٤ اْغرط١ اؿٝق٠ ٚتٛقـ 

ٚرنٛب اـٌٝ ٚاؽرطخقب ايهالب امل رب١ ٚمٖٛق َٔ ايضًٛنٝق  ايبغز١ٜ نًٗق صًٛنٝق  

                                                      

تفاصيل حػل ىحِه الفقخة مغ الجراسة ُيشطخ: د. رمديذ بيشام، نطخية التجخيع لمسديج مغ ال (9)
 .918-915في القانػن الجشائي، مرجر سابق، ص

يشطخ: د. محسػد نجيب حدشي، عالقة الدببية في قانػن العقػبات، مرجر سابق،  (2)
 .969ص
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َغزٚد١  ا بلظ ؾٝٗق، رغِ اـرطٛر٠ املؾقحب١ هلق، غالف اؿقٍ  ي تزى طؿٌ  ي َهقٕ 
يًتًٛث أٚ َٗجٛر أٚ ٚفع عع١ً َٔ ايٓقر بقيكزب َٔ َٛاد ققب١ً يالعتعقٍ ٚتعزٜض ايب١٦ٝ 

 .(1)ايػزم ٚمٖٛق َٔ صًٛنٝق  ؼٌُ بني طٝقتٗق خرطزًا و ٜزًا بقيتجزِٜ ٚايعكقب
ؾقإلَهقٕ ٜعين إٔ ايقزر ايٓقع٧ دٓ٘ اـرطز كمهٔ إٔ ٜكع ٚكمهٔ إٔ  ا ٜكع! 
ٚايو إٔ ايكٛاْني ايرطبٝع١ٝ  ا متٓع َٔ ٚوٛد ايغ٤ٞ أٚ األَز املُهٔ نُق أْٗق  ا تؤدٟ إىل 

ق ٖٞ  ي حقي١ٕ صقن١ٓ، ٚتٓتعز ت خٌ دٛاٌَ خقرو١ٝ َٚٓٗق صًٛى ح ٚث٘ يٛح ٖق، ٚإمن
ايذٟ ٜزَٞ اؾقْٞ إىل بًٛغ٘. ٚملق نقٕ َعٝقر اإلَهقٕ بٛؽؿ٘  بق اػقٙاؾقْٞ يتخزنٗق 

كمثٌ أد٢ْ دروق  اـرطز ؾٝ٘ٔ ْٛع َٔ ايتٛصع، بٌ ٖٛ َعٝقر ٚاصع بقيؿعٌ؛ ؾإٕ نثري َٔ 
بغهٌ  ا ٜؤدٟ إىل إدخقٍ )خرطز اـرطز(  ي ايؿكٗق٤ ق  ْقدٚا بقزٚر٠ ؽؾٝؾ٘ ٚؼ ٜ ٙ 

دا٥ز٠ ايتجزِٜ، يهٞ  ا ُتغٌ حزن١ اؿٝق٠ ٜٚكع  اإلْضقٕ دٔ ممقرص١ أْغرط١ حٝقت٘ اي١َٝٛٝ 
خغ١ٝ احملقصب١ اؾشا١ٝ٥، ٖٚٛ َق حؾٌ بقيؿعٌ حٝث دقد٠ً َق ٜزتبط َؾرطًح اـرطز 

 .   (2)اؾشا٥ٞ بكٝ  )حقٍ، ٚعٝو، َبقعز، وقد، حكٝكٞ(
دروق  اـرطز  ي   احتضقبيٓضب١ امل١ٜٛ٦ ٚؾل املعقدي١ املعتُ ٠ ؾإاا نقْت ا

َزح١ً َتٛصرط١ َعت ي١، ٖٚٞ تهٕٛ نذيو إٕ نقْت أق٣ٛ َٔ درو١ اإلَهقٕ اؾ ٟ ٚأقٌ َٔ 
ؼكل ايٛاقع١ اؾز١َٝ  بقػقٙدرو١ اإلَهقْٝق  املٛفٛد١ٝ يًضًٛنٝق  ٚايعٛاٌَ اي اؾع١ 

، ايو إٔ ايت رج  ي اـرطز َٔ ا احتُقٍدرو١ كٌ إىل اييت تكّٛ دًٝٗق وزا٥ِ اـرطز؛ ؾإْٓق ْٓت
حقي١ إىل ُأخز٣ َعٝقرٙ ْضب١ ايعٛاٌَ اي اؾع١ مٛ ؼكٝل ايقزر َكقر١ْ بٓضب١ ايعٛاٌَ 
املقْع١ َٔ ؼكك٘  ي ايٛاقع١ ااتٗق، ؾعٓ َق تتضق٣ٚ ايعٛاٌَ اي اؾع١ مٛ ؼكل ايقزر ٚتًو 

                                                      

رجر سابق، يشطخ: د. عبجالفتاح مرصفى الريفي، السصابقة في مجال التجخيع، م (9)
، مرجر سابق، -القدع العام -؛ د. محسػد نجيب حدشي، شخح قانػن العقػبات926ص
( 999( مغ قانػن العقػبات العخاقي رقع )282-242؛ وكحلظ نرػص السػاد )284ص

 الشافح والسعجل. 9969لدشة 
، )دار 2يشطخ: د. الدعيج مرصفى الدعيج، األحكام العامة في قانػن العقػبات، ط (2)

 .997( ص9957|سعارف بسرخال
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٢ ٖٞ درو١ اإلْذار بقزر قتٌُ ػقٚس اييت ؼٍٛ َٔ دْٚ٘ٔ تتٛاؾز َٔ اـرطز درو١ ٚصرط
 .(1)درو١ اإلَهقٕ

أَق املعٝقر األخري ايذٟ ققٍ ب٘ٔ ايؿك٘ اؾشا٥ٞ ؾٗٛ ا اَهقْٝق  املٛفٛد١ٝ يًضًٛى 
اإلوزاَٞ، ؾُق ٖٛ َهٕٓٛ ٖذا املعٝقر؟ َٚق ٖٛ قٌ املٛفٛد١ٝ ؾٝ٘ٔ؟ َٚق ا اؾرتاض ايذٟ 

أل١ُٖٝ املؾًخ١ احمل١ُٝ َٔ دٚر  ي  ٜكّٛ دًٝ٘ٔ؟ ثِ َق ٖٞ خالؽ١ ٖذٙٔ املعقٜري؟ ٌٖٚ
ٖذا َق صٓكـ دًٝ٘ٔ بقيرتتٝب  ي  فقٍ ايتجزِٜ ٚايعكقب  ي ْرطقم وزا٥ِ اـرطز اؾشا٥ٞ؟

 ايؿكزا  اآلت١ٝ:
، ٚاييت ٞاإلوزاَؾتعين: تًو ايك٠ٛ ايهق١َٓ  ي ايضًٛى  اإلَهقْٝق  املٛفٛد١ٝأَق 

ايٓتٝج١، أٟ ايك ر٠ ايهق١َٓ  ي  َٔ علْٗق ؼزٜو ايكٛاْني ايرطبٝع١ٝ ايكقدر٠ د٢ً إح اث
ايضًٛى  ي َٛاو١ٗ ٚاقع١  ا حك١ د٢ً ارتهقب٘، ٚتٛؽـ تًو اإلَهقْٝق  بقملٛفٛد١ٝ؛ ألْٗق 
نق١َٓ  ي ايضًٛى اات٘، ٚ ا ٜ خٌ  ي حضقبٗق أ١ٜ دٓقؽز عدؾ١ٝ ٚ ا ايعٓقؽز اييت تًعب 

١ حت١ُٝ ٚؽ١ًٌ دٚرًا  ي ايتضًضٌ ايضبيب ايذٟ اْتٗت ب٘ٔ ايٓتٝج١؛ ألٕ األخري٠ َضلي
 .(2)فزٚر١ٜ

ٜٚكّٛ ٖذا املعٝقر د٢ً اؾرتاض َؿقدٙ: إٕ ايٓتٝج١ اييت ٜؿرتض د ّ ح ٚثٗق دٓ  
ايبخث  ي )اإلَهقْٝق  املٛفٛد١ٝ( يٝضت ٖٞ ايٓتٝج١ اـرطز٠، ألٕ األخري٠ ُٜؿرتض ؾٝٗق 

ْٗق ايتخكل مبجزد اَتالى ايضًٛى )يإلَهقْٝق  املٛفٛد١ٝ(، ٚإمنق ٖٞ ايٓتٝج١ ايققر٠، أل
 .(3)ٖٞ املؿرتض د ّ ح ٚثٗق  ي تًو ايٛاقع١

ٚخالؽ١ ايكٍٛ  ي املعقٜري اؿقن١ُ يًدرطز امُلعٍٛ دًٝ٘  ي ْرطقم ايكٛاد  اؾشا١ٝ٥ 
اييت طزحٓقٖق: إ تًو املعقٜري َت اخ١ً َٚز١ْ ٚ ا تعقرض بٝٓٗق، ؾتقر٠ ٜهٕٛ املعٝقر اَهقْق 

ٜٚتخهِ  ي ايو درو١ احتُقٍ ٚقٛع ٚتقر٠ احتُقٍ ٚتقر٠ ُأخز ٜهٕٛ اَهقْٝق  َٛفٛد١ٝ، 
 ح بني ايقعٝؿ١ ٚاملتٛصرط١ ٚايك١ٜٛ.ٚاب د٢ً اـرطز ٚاييت نُق رأٜٓق ترتايقزر املرتت

                                                      

ُيشطخ: د. رمديذ بيشام، نطخية التجخيع في القانػن الجشائي، السرجر الدابق،  (9)
 .999ص

يشطخ: د. محسػد نجيب حدشي، عالقة الدببية في قانػن العقػبات، مرجر سابق،  (2)
 .962-969ص

 يشطخ: السرجر نفدو، الرفحة نفديا. (2)
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ٚ ي اإلوقب١ د٢ً ايتضقؤٍ املتعًل بل١ُٖٝ املؾًخ١ اييت تٓقٍ َٓٗق ايضًٛنٝق  
هٔ إٔ اإلوزا١َٝ  ي ْرطقم وزا٥ِ اـرطز ْكٍٛ: إٕ املعقؾ١ اؾشا١ٝ٥ يًضًٛى اـرطز  ا كم

تٓؿؾٌ دٔ ايك١ُٝ ايكق١ْْٝٛ ٚاجملتُع١ٝ يًخل قٌ ا ادت ا٤، ؾهًُق نقْت ق١ُٝ اؿل نبري٠ 
املٓع١ُ، نًُق نقْت درو١ اؿُق١ٜ أنرب  ا اوتُقد١ٝ ٚح١ٜٛٝ  ي صًِ أٚيٜٛق  اؿٝق٠ 

، ٚصٓج  إٔ املغزع اؾشا٥ٞ ٜت خٌ ؿُقٜت٘ َٔ نٌ خرطز ٜٗ دٙ حت٢ ٚيٛ نقٕ (1)ٚأدم
قزر فعٝؿًق أٟ فزد ا اَهقٕ، ٚيٝط ٖذا ؾخضب بٌ صٓج ٙ )أٟ احتُقٍ ح ٚث اي

املغزع( ٜتعقٌَ َع فزد ايغزٚع  ي ايضًٛنٝق  اييت تٗ دٙ بقـرطز وزا٥ِ تق١َ، حت٢ ٚيٛ 
مل تتخكل ايٓتٝج١، نُق ٖٛ اؿقٍ  ي اؾزا٥ِ املقص١ بلَٔ اي ٚي١ اي اخًٞ ٚاـقروٞ، 

ايعؾقبق  املضًخ١ ٚبث ايهزا١ٖٝ ٚايٓعزا  نقيتخزٜض د٢ً اؿزب األ١ًٖٝ ٚا اْقُقّ إىل 
ايرطق٥ؿ١ٝ حت٢ ٚيٛ مل ٜتِ يًُخزض َق أرادٙ َٔ ٚرا٤ صًٛن١، ٚنٝـ  ا ٜهٕٛ اؿقٍ نذيو 

ُ٘ ٚبقيٓتٝج١ تؾ ع نٝقٕ اي ٚي١ ٚسدشد١ آَ ا اوتُقدٞٚاحملزض ٜٗ ف إىل متشٜل ايٓضٝج 
 . (2)ْٗٝقرٖقٚا

 ادلبحث انثاَي
 يف انُظٕص اجلزائيتانًُارج انعًهيت جلرائى اخلطر 

يتهتٌُ ايؿق٥ ٠ ٚؽتُز ايؿهز٠ ايؿًضؿ١ٝ اييت تكـ ٚرا٤ ايبخث ٚايتُخٝؿ  ي وزا٥ِ           
اـرطز  ا بٖ  يٓق َٔٔ إٔ ُْعقٜٔ ايٓؾٛـ اؾشا١ٝ٥ اييت ٖٞ د٢ً ؽ١ً َبقعز٠ بؿهز٠ اـرطز؛ 

ٌٍ وًٞ دٚر  ٚملَ  ا؟ ٚدراصتٓق َٔ دٕٚ ايو ئ ٜهٕٛ َٓٗق أ١ٜ و ٣ٚ، إٕ مل ْٛفح بغه
اـرطز  ي فقٍ ايكٛاد  اؾٓق١ٝ٥ اؿقن١ُ ٚاحمله١َٛ مبب أ املغزٚد١ٝ اؾشا١ٝ٥، ٚحت٢  ا 

ٕ اي راص١، ؾك  عثٓق تًو ايترطبٝكق   ي ثالث١ َرطقيب، ُخؾؿ األٍٚ اْذٖب بعٝ ًا دٔ َٝ 
قٕ يًٛقٛف د٢ً دٚر "اـرطز"  ي فقٍ "ايكٛاد  اؾشا١ٝ٥ اإلهقب١ٝ"، بُٝٓق ُتزى ايثقْٞ يبٝ

                                                      

ح عبيج، فكخة السرمحة في قانػن العقػبات، بحث مشذػر يشطخ: د. حدشيغ ابخاليع صال (9)
 االجتساعية  ، )السخكد القػمي لمبحػث 2، العجد97في السجمة الجشائية القػمية، مجمج

 .227( ص9974|والجشائية، القاىخة
( 292-211--998 - 997-995-994تشطخ عمى سبيل السثال ال الحرخ السػاد ) (2)

( مغ قانػن مكافحة 4/2الشافح والسعجل؛ وكحلظ نز السادة )مغ قانػن العقػبات العخاقي 
 الشافح. 2115( لدشة 92اإلرىاب العخاقي ذي الخقع )
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دٚرٙ  ي فقٍ "ايكٛاد  اؾشا١ٝ٥ ايضًب١ٝ"، ٚترطزم ايثقيث يًٛقٛف د٢ً دٚرٙ  ي فقٍ 
 املغزٚد١ٝ اؾشا١ٝ٥ أٚ نُق ٜض٢ُ بقيزنٔ ايغزدٞ، ٚنُق ٜلتٞ:

 ادلطهب األٔل
 اخلطر يف َطاق انقٕاعذ اجلزائيت اإلجيابيت

قب د٢ً ارتهقب ايضًٛى ْٚكؾ  بقيكٛاد  اؾشا١ٝ٥ اإلهقب١ٝ ايكٛاد  اييت ػزّ ٚتعق        
دٓ٘، دًٝ٘ٔ َٚٔ أوٌ ايٛقٛف د٢ً "دٚر اـرطز"  ي ْرطقم تًو ايكٛاد ؛ ؾإْٓق  ا اَتٓقعأٚ 

عقو١ يبخث دٚرٙ  ي دٓقؽز ايزنٔ املقدٟ أَق دٚر اـرطز  ي ايزنٔ املعٟٓٛ ٚايعٓقؽز اييت 
األَز ٜكّٛ دًٝٗق ؾال تثري ايًبط ٚيٝط ي٘ خؾٛؽ١ٝ متٝشٙ دٔ دٚرٙ  ي وزا٥ِ ايقزر، 

ايذٟ ددقْق إىل ايبخث دٔ دٚرٙ  ي ايعٓقؽز اييت ٜكّٛ دًٝٗق ايزنٔ املقدٟ َٔ دٕٚ 
  املعٟٓٛ، ٚنُق ٜلتٞ:

 انفرع األٔل
 يف ٔجٕد انسهٕك َٔتيجتّ اإلجراييت

ُ
 دٔرِ

ايو ايضًٛى ايذٟ ُٜع  أٍٚ يبٓق  ٚوٛد ايزنٔ املقدٟ ٚاألصقظ ايذٟ ُتب٢ٓ دًٝ٘         
يٛ اد٠ اؾزكم١ إىل ايعقمل اـقروٞ َٚٓٗق ايٓتٝج١، ٚصٓزنش ايبخث د٢ً بك١ٝ ايعٓقؽز ايالس١َ 

بٝقٕ ؾؾ١ًٝ َٔ اؾزا٥ِ اييت ٜ خٌ اـرطز دٓؾزًا  ي تغهًٝٗق، عٝث ٜتٛوب د٢ً ايكقفٞ 
ٖٚٛ بؾ د تهٝٝـ ايٛاقع١ َٚٔ ثِ تٛؽٝؿٗق ايتلن  َٔ إٔ صًٛى املتِٗ ٜترطقبل َع 

خرطزًا َعًٝٓق د٢ً َؾًخ١ َع١ٓٝ  ي قٝرط٘ منٛاوٗق اإلوزاَٞ املٛؽٛف، َٚٔ أْ٘ عهٌ 
املقدٟ، ثِ ٜؿرتض ب٘ٔ إٔ ُٜ يٌ  ي أصبقب حهُ٘ د٢ً اْبثقمِ ٖذا اـرطز َٔ ايو ايضًٛى 
َقدًٜق  ي ايٛاقع١ َٛفٛع اي د٣ٛ، عٝث إٔ اؾزكم١  ا تٛو  ٚ ا ُٜخهِ بقإلدا١ْ َق مِل ٜبني 

ـرطز؛ ٚإ ا نقٕ حهُ٘ بقإلدا١ْ ايكقفٞ  ي تضبٝب حهُ٘ بلٕ املتِٗ ق  عهٌ بضًٛن٘ ايو ا
 .(1)ققباًل يًزد َٔ وقْب احمله١ُ اؾشا١ٝ٥ األد٢ً

ٚايُٓقاج اإلوزا١َٝ اييت تكّٛ د٢ً اـرطز بقي رو١ األصقظ تتُثٌ  ي اؾزا٥ِ اييت         
دقؾٗق املغزع اؾشا٥ٞ ايعزاقٞ  ي ايبقب ايضقبع َٔ ققْٕٛ ايعكٛبق  ايعزاقٞ اٟ ايزقِ 

ايٓقؾذ ٚاملع ٍ ايذٟ وق٤ بعٕٓٛ )اؾزا٥ِ اا  اـرطز ايعقّ(، ايذٟ ُأدرجَ  1969( يض١ٓ 111)
ؼت٘ د ٠ وزا٥ِ هُع بٝٓٗق )دٓؾز اـرطز( بقيزغِ َٔ تٓٛع املؾقحل اجملتُع١ٝ اييت 

                                                      

 .994يشطخ: د. رمديذ بيشام، نطخية التجخيع في القانػن الجشائي، مرجر سابق، ص (9)
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، ٚتًو اييت تتعًل (1)ٜٗ دٖق ايو اـرطز، نقؾزا٥ِ املتعًك١ بقؿزٜل ٚاصتد اّ املؿزقعق 
، ٚنذيو ايضًٛنٝق  اييت تغهٌ خرطزًا د٢ً صال١َ ايٓكٌ ٚٚصق٥ٌ (2)بقيػزم ٚاملزاؾل ايعق١َ

 .(3)املٛاؽال  ايعق١َ
ٚػ ر اإلعقر٠ إىل إٔ اؾزا٥ِ اا  اـرطز ايعقّ  ا ٚوٛد هلق َق مِل ٜٓؿ املغزع د٢ً          

ايضًٛى اـرطز ٚ ي بعض األحٝقٕ و د يٓق ايضًٛى ٚايٓتٝج١ اـرطز٠ َٛفٛع ايتجزِٜ، ٚإ ا 
 ي املٛفٛع؛ ألْٗق ٖٞ األصقظ ايذٟ تكّٛ دًٝ٘ اؾزكم١، نُق ٖٛ اؿقٍ بقيٓضب١  ؾال وزكم١

ٍٍ َٔ ايٓقظ أٚ تعزٜق٘ يًدرطز َٔ خالٍ حزَقْ٘  يرتى طؿٌ أٚ عدؿ دقوش  ي َهقٕ خق
َُكَٛق  اؿٝق٠ األنٌ ٚايعٓق١ٜ ٚؾكًق ملق تكقٝ٘ حقيت٘ َٚق ٜٓؿ دًٝ٘ٔ صبب ا ايتشاّ،   َٔ

( َٔ ققْٕٛ ايعكٛبق  ايعزاقٞ ايٓقؾذ ٚاملع ٍ، ٚدقد٠ً َق 383/2) ٚؾكًق ملق ْؾت دًٝ٘ املقد٠
تهٕٛ ايٓتٝج١ اـرطز٠ علْٗق  ي ايو علٕ وزا٥ِ ايقزر َرتتب١ د٢ً صًٛى وزّ ٚخرطز 
صقبل دًٝٗق َٚزتبرط١ً ب٘ٔ، نُق ٖٛ اؿقٍ  ي اـرطز ايذٟ ٜرتتب د٢ً ا اَتٓقع دٔ ؽٝق١ْ بٓق٤ 

( َٔ ققْٕٛ ايعكٛبق  ايعزاقٞ ايٓقؾذ ٚاملع ٍ ٠494 )آٌٜ يًضكٛط ٚؾكًق ملق ْؾت دًٝ٘ٔ املقد
اييت وق٤ ؾٝٗق: )َٔ أْذرت٘ ايضًرط١ املدتؾ١ برتَِٝ أٚ ٖ ّ بٓق٤ آٌٜ يًضكٛط ؾقَتٓع دٔ 

 ايو أٚ أٌُٖ ؾٝ٘ٔ ُٜعققب بػزا١َ...(. 
 انفرع انثاَي

 انرابطت انسببيت يف جرائى اخلطر
تثري ايهثري َٔ  ١  ي حضقبق  املغزع اؾشا٥ٞإاا نقْت وزا٥ِ ايقزر ٖٚٞ ايؿ١٦ ايػقيب        

ايتضقؤ ا  ؾُٝق ٜتعًل بتٛاؾز ايزابرط١ ايضبب١ٝ بني ايضًٛى ايققر ٚايٓتٝج١ ايققر٠ اييت 
ؼككت بقيؿعٌ؛ ؾإٕ املضلي١ بقيٓضب١ يزابرط١ ايضبب١ٝ  ي وزا٥ِ اـرطز ٚايٓتٝج١ احملت١ًُ 

 ًا ٚأنثز تضقؤ ًا، ؾهٝـ ُٜٓضب ايٛقٛع ٚؾكًق يًُجز٣ ايرطبٝعٞ يضري األح اث أعُ  تعكٝ

                                                      

 ( مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح والسعجل.248-242ُتخاجع السػاد ) (9)
 ( مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح والسعجل.252-249اجع السػاد )ُتخ  (2)
 ( مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح والسعجل.259-254ُتخاجع السػاد ) (2)
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اؿ ث يٛ ٚقع إىل ايضًٛى ايذٟ عهٌَ خرطزًا دٓ  ٚقٛد٘ ُٜٚعُ  صببًق يًدرطز، ٖٚٛ يٝط إ ا 
 ؟ (1)فعٝـ دٓ  ح ٚث٘ احتُقٍفزد 
ٚ ي ايزد د٢ً ٖذا ايتضقؤٍ ٜكٍٛ ايؿك٘ املدتؿ: إٕ تك ٜز ٚوٛد اـرطز اجملزّ أٚ         

ايٛقت ايذٟ اؽذ ؾٝ٘ٔ  ع١ إق اّ اؾقْٞ د٢ً ايضًٛى ثِ إىلؽًؿ٘  ي صًٕٛى َعني ٜزوع إىل ؿ
، ٜهؿٞ إٔ ٜهٕٛ ايضًٛى ق  أْغلَ ب اخً٘ٔ َع (2)٘، ؾؿٞ تًو ايًخع١ ٚايو ايٛقتايضًٛى اات

ايعٛاٌَ ايضقبك١ ٚاملعقؽز٠ خرطز ٚقٛع اؿ ث بقي رو١ اي ْٝق اييت ٖٞ إَهق١ْٝ ؼكل 
 .(3)اـرطز
ّ َع دٞ يًجزا٥ِ اا  اـرطز ايعقّ ٜتال٤إلصٓقد املٛفٛٚتلصٝضًق د٢ً ايو ؾإٕ ا        

١ٝ اييت حًت قٌ ْعز١ٜ ١ ايضبب١ٝ املال١ُ٥ ايزابرط١ ايضبباألصط اييت بََٓت دًٝٗق ْعزٜ
؛ ٖٚٞ ُتخٌُ اؾقْٞ َضؤٚي١ٝ ايٓتق٥ج اـرطز٠ قت١ًُ اؿ ٚث (4)تعقدٍ األصبقب بٗذا ايؾ د

ُ٘ ٖٛ ايعقٌَ األق٣ٛ ٖٚٛ رغِ ت اخٌ دٛاٌَ صقبك١ أٚ َعقؽز٠ أٚ  ا حك١  د٢ً صًٛن٘؛ ألْ
ايذٟ وعٌ حًكق  اؾزكم١ تتٛاؽٌ حت٢ ترطقبكت َع ايٛؽـ اؾزَٞ ٚؾكًق يًُٓٛاج اؾزَٞ 
ايذٟ احتٛاٖق، ٚيزمبق نقٕ ٖٛ املضبب ايعققٌ ايٛحٝ  ايذٟ كمتًو ًَََه١ ايت بري ٚايضٝرطز٠ 

 . (5)١ٝ ايٓٗق١ٝ٥َٔ دٕٚ غريٙٔ َٔ املضببق  املضق١ُٖ  ي إح اث ايٓتٝج١ اؾزَ
 انفرع انثانث

 دٔر اخلطر يف ٔجٕد انشرٔع
اـرطز ٖٛ ايزنٔ املتني ايذٟ تزتهُش دًٝ٘ٔ "وزكم١ ايغزٚع"؛ ٚنٝـ  ا؟ ٚاـرطز ٖٛ         

ُ٘ "وزكم١ ايغزٚع" ٚايٓٛا٠ اييت تذٚب  ي قٛرٖق مجٝع اؾش٦ٜق   األصقظ ايذٟ اْبثكت َٓ
اؾشا٥ٞ األبزس ؾزا٥ِ اـرطز، ؾقملغزع ق  وزّ  ايكق١ْْٝٛ املتعًك١ بٗق، بٌ ٖٞ ايُٓٛاج

                                                      

، )مصبعة االستقالل 4ُيشطخ: د. رُءوف عبيج، الدببية الجشائية بيغ الفقو والقزاء،ط (9)
 .26-22( ص9984 |الكبخى، القاىخة

، )دار الفكخ العخبي، -القدع العام -د. مأمػن سالمة، قانػن العقػبات ُيشطخ: (2)
 . 927(، ص9991|القاىخة

 .24ُيشطخ: د. رُءوف عبيج، الدببية الجشائية بيغ الفقو والقزاء، السرجر الدابق، ص (2)
 .49-48ُيشطخ: د. محسػد نجيب حدشي، العالقة الدببية، مرجر سابق، ص (4)
 .945-944بيشام، نطخية التجخيع؛ مرجر سابق، ص ُيشطخ: د. رمديذ (5)



 (32( ، السنة )23( ، العدد )32مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

522 

قٜق  ٚاؾٓح رغِ ٓايضًٛنٝق  اييت تكـ دٓ  ح  ايغزٚع  ي اؾزا٥ِ ايعُ ١ٜ َٔ ؽٓـ اؾ
ُ٘ ق   د ّ ؼكل ْتٝجتٗق اؾز١َٝ املٛؽٛؾ١  ي ايٓؾٛـ اؾشا١ٝ٥؛ ٚ ا تربٜز يذيو ص٣ٛ أْ

ٚنقد إٔ ًُٜخل بٗق فزرًا حكٝكًٝق  أدرى اي رو١ ايعقي١ٝ يًدرطز أحقط بقملؾًخ١ قٌ اؿُق١ٜ
يٛ ا ت خٌ دقٌَ خقروٞ حقٍ َٔ دٕٚ ايو، ٚحٍٛ ايقزر احملتٌُ ايٛقٛع ٚؾكًق يًُجز٣ 
ايعقدٟ يألَٛر إىل فزد تٗ ٜ  بقيقزر ؾتخٍٛ إىل خرطز؛ ؾإاا نقٕ ايقزر مل ٜتخكل ؾع٢ً 

تضقؤٍ تهُٔ  ي أٟ أصقظ ٜضتٓ  ايتجزِٜ ٚايعكقب بقيٓضب١ يًغزٚع؟ ْز٣ إٔ اإلوقب١ د٢ً اي
، َٚق داّ إٔ ايقزر مل ٜتخكل ؾقإلصقظ ا اوتُقد١ٝ ايتٗ ٜ  اؾ ٟ بإؿقم ايقزر بقملؾقحل 

ايذٟ ٜكـ ٚرا٤ ايو ٖٛ ؼكل وزكم١ ايغزٚع بٛؽؿٗق اِٖ ترطبٝل دًُٞ ؾزا٥ِ اـرطز؛ ٚإ ا 
ُُضلي١ اؾشا١ٝ٥ د٢ً ايغزٚع.   ؾال ٜٛو  تربٜز ثقْٞ يً

َق اٖب إيٝ٘ أح  ايؿكٗق٤ دٓ َق ققٍ: إٕ ايع١ً  ي امُلضلي١ د٢ً  َٚق ٜعشس ٖذا ايتخًٌٝ        
ايغزٚع  ي وزكم١ َق، تهُٔ  ي أْ٘ ٚإٕ نقْت ْتٝج١ اؾزكم١ ايققر٠ مل تكع بقيؿعٌ، إ ا إٔ 
اؾقْٞ ق  ققّ بقيضًٛى اـرطز، ٚيٛ مل ٜهٔ ايضًٛى خرطزًا ملق أَهٔ اؿ ٜث دٔ وزكم١، أٟ 

َُكَٛق  ُتٝضز إٔ ايضًٛى هب إٔ ٜهٕٛ د٢ً درو ١ َٔ األ١ُٖٝ اييت ت ٍ د٢ً اَتالن٘ 
ح ٚث ايٛاقع١ ْٚتٝجتٗق اؾز١َٝ يٛ ا ت خٌ دٛاٌَ أوٓب١ٝ دٔ ايضًٛى  ي اؿًٝٛي١ َٔ دٕٚ 

. (1)ؼككٗق، بٌ إٕ ايغزٚع  ا ٜع ٚ إٔ ٜهٕٛ "إ ا اإلهقد املقدٟ ـرطز ٚقٛع اؾزكم١"
 (.11ؿزع األٍٚ  ي ؽؿخ١املالحع١ ايٛارد٠ د٢ً ٖذا ايؿكز٠ )َعقؾ١ فُٔ اي

( َٔ ققْٕٛ ايعكٛبق  ايعزاقٞ ايٓقؾذ ٚاملع ٍ 33نُق كمهٔ ملق وق٤  ب٘ٔ املقد٠ )        
بغلٕ ايغزٚع إٔ تعشس ايو إا ْؾت د٢ً إٔ ايغزٚع: )ٖٛ ايب ٤ بتٓؿٝذ ؾعٌ بكؾ  ارتهقب 

  ا دخٌ إلراد٠ ايؿقدٌ بٗق(. صبقبوٓق١ٜ أٚ وٓخ١  إاا أٚقـَ أٚ خقب أثزٙ أل
َق ٜشٜ  اؽزارْق د٢ً ٖذا ايتخًٌٝ املٓرطكٞ َق وق٤  ي ايغكني ايثقْٞ َٔ املقد٠ اؾشا١ٝ٥ ٚ

ُ٘: )ٜٚعترب عزٚدًق قٞ اؾزكم١ نٌ ؾعٌ ؽ ر بكؾ   وٓق١ٜ  ارتهقبااتٗق ٚاييت ْؾت د٢ً أْ
أٚ وٓخ١ َضتخ١ًٝ ايتٓؿٝذ إَق يضبب ٜتعًل مبٛفٛع اؾزكم١ أٚ بقيٛص١ًٝ اييت اصتعًُت  ي 

ق مل ٜهٔ ادتكقد ايؿقدٌ ؽالح١ٝ دًُ٘ ألح اث ايٓتٝج١ َبًٓٝق د٢ً وٌٗ َرطبل(، ارتهقبٗق َ
ؾإاا نقْت ايٓتٝج١ ايققر٠ َضتخ١ًٝ ايتخكل َُٗق بذٍ اؾقْٞ َٔ وٗ   ي ظٌ املعرطٝق  
املتٛاؾز٠  ي ايٛاقع١ اؾز١َٝ ؾع٢ً أٟ أصقظ ق  ققَت احملقصب١ اؾشا١ٝ٥،  ا عو د٢ً 

ٚح ٙ، ب يٌٝ َق تقٓ٘ ايغل األخري َٔ املقد٠ ااتٗق ٚاييت أصقظ ايتٗ ٜ  بقـرطز ٚاـرطز 
                                                      

 .951ُيشطخ: د. رمديذ بيشام، نطخية التجخيع؛ مرجر سابق، ص (9)
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ْؿت ٚؽـ ايغزٚع دٔ ايضًٛنٝق  اييت  ا متتًو َكَٛق  اـرطز اؾ ٟ امُلعٍٛ دًٝ٘ٔ وشا٥ًٝق 
ُ٘: )ٚ ا ٜع  عزٚدًق فزد ايعشّ د٢ً ارتهقب اؾزكم١ ٚ ا اإلدُقٍ  دٓ َق ْؾت د٢ً أْ

 .  (1)ف ايو(ايتخقري١ٜ يذيو َق مِل ٜٓؿ ايكقْٕٛ د٢ً خال
 ادلطهب انثاَي

 اخلطر يف جمال انقٕاعذ اجلزائيت انسهبيت
ٜغهٌ اـرطز اؾشا٥ٞ دٚرًا أصقصًٝق  ي ْرطقم ٖذٙٔ ايكٛاد ، ٖٚٛ صبب تغزٜعٗق، بٌ  ا         

ُ٘ ٚوٛدًا ٚد َق، ؾًٛ اٙ ملق ُدٖ  اي ؾقع ايغزدٞ  ُ٘ د١ً ٚوٛدٖق ٖٚٞ ت ٚر َع ْبقيؼ إٕ قًٓق أْ
ٖٚٛ ٚملق اَتٓعت َضؤٚي١ٝ َٔ نقٕ ٚاقعًق ؼت ٚطل٠ حقي١ ايقزٚر٠ املًج١٦، صببًق يإلبقح١، 

ـُ دًٝ٘ٔ ؾُٝق ٜلتٞ:َق صٓ  ك
 انفرع األٔل

 اخلطر يف َطاق انذفاع انشرعي
املعترب٠ ٚاملتُث١ً عُق١ٜ اؿل  ي اؿٝق٠  ا اوتُقد١ٝ يٛ ا اـرطز ايذٟ ٜٗ د املؾقحل         

ُٙ إ ا بتهقيٝـ نبري٠ ٚٚقت طٌٜٛ؛ ملق رؾع  ٚاؿل ب ؾع ايقزر اؾضِٝ ايذٟ  ا كمهٔ ورب
ٚأدقدٙ إىل اإلبقح١،  ا ادت ا٤املغزع اؾشا٥ٞ ايؾؿ١ اؾز١َٝ دٔ صًٛى َٔ ٚقع دًٝ٘ 

اصتثٓق٤ّ َٔ ايكٛاد  ايعق١َ اييت تكقٞ بلٕ أٟ ادت ا٤ ٜغهٌ وزكم١، اصتٓقدًا د٢ً ققد ٠ 
 .٤يالدت اروخقٕ اؿل ٚت اؾع املؾقحل ؿضقب َٔ تعزض 

 ي ْرطقم ايكٛاد  اؾشا١ٝ٥ ايضًب١ٝ، تًو  يإلبقح١ٜٚغرتط  ي اـرطز يهٞ ٜهٕٛ صببًق         
( َٔ ققْٕٛ ايعكٛبق  ايعزاقٞ ايٓقؾذ ٚاملع ٍ بقيكٍٛ: ) ا 42ايغزٚط اييت ح دتٗق املقد٠ )

وزكم١ إاا ٚقع ايؿعٌ اصتعُق ًا ؿل اي ؾقع ايغزدٞ ٜٚٛو  ٖذا اؿل إاا تٛاؾز  ايغزٚط 
.إاا ٚاو٘ امل اؾع خرطز حقٍ َٔ وزكم١ د٢ً ايٓؿط أٚ املقٍ أٚ ادتك  قٝقّ ٖذا 1ت١ٝ: اآل

إىل ايضًرطق   ا ايتجق٤.إٔ ٜتعذر دًٝ٘ 2اـرطز ٚنقٕ ادتكقدٙ َبًٓٝق د٢ً أصبقب َعكٛي١. 
ٚص١ًٝ ُأخز٣ ي ؾع ٖذا  .إٔ  ا ٜهٕٛ أَق3َ٘ايعق١َ إلتكق٤ ٖذا اـرطز  ي ايٛقت املٓقصب. 

 اـرطز...(.

                                                      

الخحسغ تػفيق أحسج، محاضخات في األحكام العامة  عبج لمسديج مغ التفريل ُيشطخ: د. (9)
 . 979-947( ص2116 |، )دار وائل لمشذخ، اأُلردن9، ط9لقانػن العقػبات، ج
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ُ٘: حل 43أَق املقد٠ )         ( َٔ ققْٕٛ ايعكٛبق  ايعزاقٞ ايٓقؾذ ٚاملع ٍ ؾك  ْؾت د٢ً أْ
اي ؾقع ايغزدٞ دٔ ايٓؿط  ا ٜبٝح ايكتٌ دُ ًا إ ا إاا ُأرٜ  ب٘ ايٛقق١ٜ َٔ األخرطقر اييت تٓذُر 

.ؾعٌ ٜتدٛف إٔ و ث َٓ٘ املٛ  أٚ وزاح بقيػ١ً إاا نقٕ 1بٗق أح  ايضًٛنٝق  ايتقي١ٝ:)
.خرطـ 3.َٛاقع١ املزأ٠ أٚ ايًٛاط بٗق اٚ بذنز نزًٖق. 2ايتدٛف أصبقب َعكٛي١.  هلذا

دكٛبق  ايعزاقٞ ايٓقؾذ ٚاملع ٍ اؿق ا   ( َٔ ققْٕٛ  ا44إْضقٕ(،  ي حني ح د  املقد٠ )
دؾقدًق دٔ اؿل  ي اؿؿقظ د٢ً األَٛاٍ ايتُتع بٗق بٓؾٗق د٢ً إٔ  اـرطز٠ اييت تبٝح ايكتٌ

حل اي ؾقع ايغزدٞ دٔ املقٍ  ا ٜبٝح ايكتٌ دُ ًا إ ا إاا ُأرٜ  ب٘ٔ دؾع أح  األخرطقر احمل ق١ 
.اي خٍٛ يٝاًل  ي َٓشٍ َضهٕٛ أٚ أح  3.وٓقٜق  ايضزق١. 2.اؿزٜل ايعُ ًا. 1ايتقي١ٝ:) 

شا١ٝ٥ اييت دقؾت األحهقّ اييت هب إٔ ٜتقُٓٗق اـرطز ًَخكقت٘....(، ٚايٓؾٛـ اؾ
ٚايعزٚف اييت هب إٔ تتٛاؾز  ي ايٛاقع١ قٌ اي ؾقع ايغزدٞ َٔ ايٛفٛح ايذٟ  ا ؼتقج 

 . (1)َع٘ إىل تعًٝل
 انفرع انثاَي

 اخلطر يف َطاق حانت انضرٔرة
ُ٘: ) ا ُٜضلٍ ( َٔ ققْٕٛ ايعكٛبق  ايعزاقٞ ايٓقؾذ ٚاملع ٍ د63ْؾت املقد٠ )         ٢ً أْ

وشا٥ًٝق َٔ ارتهب وزكم١ أؾلت٘ إيٝٗق فزٚر٠ ٚقق١ٜ ْؿض٘ أٚ غريٙ أٚ َقي٘ أٚ َقٍ غريٙ َٔ 
خرطز وضِٝ ق م مل ٜتضبب ٖٛ ؾٝ٘ دُ ًا ٚمل ٜهٔ  ي ق رت٘ َٓع٘ بٛص١ًٝ ٌأخز٣ ٚبغزط 

١ فزٚر٠ إٔ ٜهٕٛ ايؿعٌ املهٕٛ يًجزكم١ َتٓقصبًق ٚاـرطز املزاد اتكقؤٙ، ٚ ا ٜعترب  ي حقي
َٔ أٚوب ايكقْٕٛ دًٝ٘ َٛاو١ٗ ايو اـرطز(، ٚد٢ً ف٤ٛ ٖذا ايٓؿ كمهٔ ايكٍٛ إٔ 
األصقظ ايذٟ تضتُٓ  دًٝ٘ٔ حقي١ ايقزٚر٠  ي ٚوٛدٖق بٛؽؿٗق أح  أِٖ َٛاْع املضؤٚي١ٝ 
اؾشا١ٝ٥ ٖٛ دٓؾز اـرطز، إا إٔ َٔ ٜكع  ي حقي١ فزٚر٠ ًَج١٦ ٖٛ  ي حكٝك١ األَز ٜٛاو٘ 

و ايٛقٛع، رمبق صًٝخل ب٘ٔ أفزارًا بًٝػ١ ٜؾعب وربٖق أٚ كمهٔ وربٖق خرطزًا وضًُٝق ٚعٝ
ٚيهٓٗق ؼتقج تهقيٝـ بقٖق١ ايثُٔ َٔ دٕٚ أٟ خرطل َٔ وقْب ايقخ١ٝ ايٛاقع١ ؼت طق١ً٥ 
اـرطز ايذٟ هب إ ٜهٕٛ َؾ رٙ غري َغزٚع، أَق إٕ نقٕ َغزٚدًق ؾال ٜعؿ٢ َٔ ٜٛاوٗٗق 

نُق هب إٔ  ا ٜهٕٛ ي٘ دٚر  ي ٚقٛع حقي١ ايقزٚر٠، َٔ املضؤٚي١ٝ بٌ هب دًٝ٘ٔ ؼًُٗق، 

                                                      

القدع  -لمسديج مغ التفريل ُيشطخ: د. فخخي عبجالخزاق الحجيثي، شخح قانػن العقػبات (9)
 .966-947( ص9992 |، )مصبعة، الدمان، بغجاد9، ط-العام
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ُ٘ دٚر ٚيٛ نقٕ بضٝرطًق ؾإْ٘  ا ُٜعؿ٢ نذيو؛ ٚإمنق ٜتخٌُ وش٤ّ َٓٗق ٚبقيك ر ايذٟ  أَق إٕ نقٕ ي
صقِٖ  ي ب٘ ؼكل حقي١ ايقزٚر٠، ثِ إٔ  ا ٜهٕٛ أَقّ اؾقْٞ ص٣ٛ ارتهقب اؾزكم١ 

املضؤٚي١ٝ بٌ ٜتخًُٗق بقيك ر ايذٟ  يًتدًؿ َٔ اـرطز ايذٟ داُٖ٘، ٚإ ا ؾال ٜعؿ٢ َٔ
 .(1)ٜتٓقصب َع درو١ َكَٛق  املضؤٚي١ٝ اؾشا١ٝ٥ اييت تٛاؾز   ي وقْب٘ٔ

 ادلطهب انثانث
 اخلطر يف َطاق احلكًت يٍ ادلعاجلت اجلزائيت

ـُ ٚرا٤ تغزٜع ايٓؿ اؾشا٥ٞ، ؾقـرطز          ٜع  اـرطز أح  أِٖ ايزنق٥ش األصقص١ٝ اييت تك
ٜٔ األرنقٕ اييت تكّٛ دًٝٗق اؾزكم١ ؾخضب، بٌ ٜتع ٣ تلثريٙ إىل ايع١ً اييت  ا ٜ خٌ  ي تهٛ

ُ٘ إىل َعقؾ١ ايٛقق٥ع اإلوزا١َٝ اييت ٜكّٛ دًٝٗق ايُٓٛاج  دار   ي دكٌ املغزع اؾشا٥ٞ ٚدؾعت
صًق  ي بٓٝقٕ أرنقٕ اؾزكم١، ؾٗٛ ُٛاملٛؽٛف  ي وزا٥ِ اـرطز، ٚإاا نقٕ اـرطز ظقٖزًا ًَ

قٍ اؿه١ُ َٔ ايتغزٜع؛ ٚإمنق ٜضتدًؿ َٔ ٚرا٤ صرطٛر ايكقد ٠ اؾشا١ٝ٥ يٝط نذيو  ي ف
ُ٘ اـرطز  ي ْرطقم  املع١ٝٓ َٔ دٕٚ إٔ تهٕٛ ظقٖز٠  ي ايضرطٛر، ٚايبخث  ي اي ٚر ايذٟ ًٜعب

 اؿه١ُ َٔ تغزٜع ايٓؿ وتقج َٓق إٔ ْكضُ٘ د٢ً ؾزدني، ٚنُق ٜلتٞ: 
 انفرع األٔل

رِيتاخلطر كعهتٍ يهًٓتٍ نهقاعذة اجلزائي
َ
ج

ُ
 ت ادل

اـرطز نع١ًٕ يبٓق٤ ايٓؾٛـ َٔ دٕٚ ظٗٛرٙٔ َق بني صرطٛر ايكقد ٠ ٚ ا  ي دٓقؽز         
قم وزا٥ِ ايضًٛى بغهٌ ٚافح  ي ْرط ايضًٛى قٌ اؾشا٤ اؾٓق٥ٞ كمهٔ ؼ ٜ ٙ ٚإدران٘

احملض أٚ َق تض٢ُ "بقؾزا٥ِ ايغه١ًٝ" ٚنذيو وزا٥ِ اؿ ث امُلجزد، ٚيتكزٜب ٖذٙ ايؿهز٠ 
 د٢ً د ٠ منقاج د١ًُٝ ملثٌِ تًو اؾزا٥ِ. صٓكـ
اييت دقؾت ( َٔ ققْٕٛ ايعكٛبق  ايعزاقٞ ايٓقؾذ ٚاملع ٍ 56حٝث ْؾت املقد٠ )        

ُ٘: )وزكم١ ا ا . ٜعققب نٌ دقٛ  ي اتؿقم وٓق٥ٞ ٚيٛ مل ُٜغزع  ي 1تؿقم اؾٓق٥ٞ د٢ً أْ
ٓٛا  إاا نقْت اؾزكم١ ارتهقب اؾزكم١ املتؿل دًٝٗق بقيضجٔ َ ٠  ا تشٜ  د٢ً صبع ص

املتؿل د٢ً ارتهقبٗق وٓق١ٜ، ٚبقؿبط َ ٠  ا تشٜ  د٢ً صٓتني أٚ بػزا١َ.....، إاا نقْت 
اؾزكم١ وٓخ١، ٚايو َق مِل ٜٓؿ ايكقْٕٛ د٢ً دكٛب١ خقؽ١ يالتؿقم(.  ي حني ْؾت املقد٠ 

                                                      

، 2لمسديج ُيشطخ: د. محسػد نجيب حدشي، شخح قانػن العقػبات القدع العام، ط (9)
 .544( ص9972|)مشذػرات الحمبي الحقػقية، بيخوت
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ٔ َ ٠  ا تشٜ  ( َٔ ققْٕٛ ايعكٛبق  ايعزاقٞ ايٓقؾذ ٚاملع ٍ د٢ً أْ٘: )أ. ٜعققب بقيضج198)
. َٔ حزض د٢ً ارتهقب وزكم١ َٔ اؾزا٥ِ املٓؾٛـ دًٝٗق  ي املٛاد 1د٢ً دغز صٓني: 

( َٔ ققْٕٛ ايعكٛبق  ايعزاقٞ ايٓقؾذ ٚاملع ٍ ٚمل ٜرتتب د٢ً ٖذا ايتخزٜض 190-197َٔ 
أثز.....(، أٟ إٔ ٖذا ايٓؿ ق  وزّ فزد ايتخزٜض د٢ً ايضًٛنٝق  اييت تكّٛ دًٝٗق 

قص١ أَٔ اي ٚي١ اي اخًٞ حت٢ ٚإٕ مل ٜرتتب دًٝ٘ أٟ خرطز ًَُٛظ، ٚايو خري اؾزا٥ِ امل
ديٌٝ د٢ً إٔ اـرطز ٜهُٔ  ي اؿه١ُ اييت دار   ي أٖ املغزع ٖٚٛ بؾ د تغزٜع٘، ٚنذيو 

، ٚصخب ؽٝو َٔ (3)، ٚايتٗ ٜ (2)، ٚايبالؽ ايهقاب(1)ٖٛ اؿقٍ بقيٓضب١ ؾزكم١ عٗقد٠ ايشٚر
َٚٔ اؾ ٜز بقيذنز  ي ٖذا امُلكقّ إٔ ايكقفٞ اؾشا٥ٞ غري ًَشّ  .(5)ٚايزع٠ٛ (،4)دٕٚ رؽٝ 

بقيت يٌٝ د٢ً اـرطز ايكقبع ٚرا٤ اؿه١ُ َٔ ايتجزِٜ؛ يهْٛٗق َؿ١َٛٗ فُٓق ٚاملؿّٗٛ  ا 
 وتقج إىل اصتؿٗقّ. 

 انفرع انثاَي
 االستباقيتاخلطر كعهتٍ يهًٓتٍ نهقاعذة اجلزائيت 

اييت تٓ رج ؼت ٖذا ايعٓٛإ وتقج َٓق ايتُخٝؿ إٕ دراص١ ايتؿقؽٌٝ ايع١ًُٝ         
اييت ٜضع٢ املغزع إىل فُقٕ تٛؾري اؿُق١ٜ اؾشا١ٝ٥  ا اوتُقد١ٝ بؾٛر٠ٕ دقٝك١  ي املؾقحل 

هلق، بقيغهٌ ايذٟ ٜهؿٌ د ّ تعزفٗق  ا يًدرطز ٚ ا يًقزر ايٓقتج دٔ ايٛقق٥ع اإلوزا١َٝ، تًو 
ع امُلٓعِ ايّٝٛ، إا إٔ املؾقحل اييت ٜضع٢ املؾقحل اييت تت رج  ي ُصًِ أٚيٜٛق  اجملتُ

اجملتُع إىل محقٜتٗق يٝط د٢ً درو١ ٚاح ٠ َٔ األ١ُٖٝ  ي ُصًُِِ أٚيٜٛق  اجملتُع؛ ٚإمنق ٖٞ 
ثِ ايزنق٥ش املعشس٠ األقٌ ( 6)َكض١ُ د٢ً د ٠ دروق  ؾٝلتٞ  ي أد٢ً ايُضًِ ايزنق٥ش األصقص١ٝ

                                                      

 ( مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح والسعجل.258 -259ع الشرػص )ُتخاج (9)
 ( مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح والسعجل.251-242ُتخاجع الشرػص ) (2)
 ( مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح والسعجل.422-421ُتخاجع الشرػص ) (2)
 الشافح والسعجل.( مغ قانػن العقػبات العخاقي 462-461ُتخاجع الشرػص ) (4)
 قي الشافح والسعجل.( مغ قانػن العقػبات العخا294-217ُتخاجع الشرػص ) (5)
ويعج السذخع وفقًا لمشرػص الجدائية السدائل األتية مغ الخكاز األساسية: )حياة اإلندان  (6)

خمي والخارجي، استقامة القزاء وعجالتو اوسالمة نفدو وبجنو وسكشو، أمغ الجولة الج
ليتو، االقتراد القػمي لمبمج(، وخيخ دليل عمى ذلظ أن السذخع عشجما تعامل معيا واستقال

 =جدائيًا صشفيا مغ ضسغ الجشايات بل ىي الجشايات نفديا، فال أدل عمى أىسية
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ْ ٠ يتًو ايزنق٥ش ٖٚهذا، ٚإٕ محق١ٜ نٝقٕ أ١ُٖٝ ثِ تلتٞ بع ٖق  ي ايتضًضٌ اي دق٥ِ ايضق
شّ َٔ املغزع  ي بعض األحٝقٕ َعقؾ١ صًٛنٝق  ٜضتًاجملتُع برطزٜك١ ؾعقي١ َٓتج١ ألثقرٖق 

إْضق١ْٝ وشا٥ًٝق بقيزغِ َٔ أْٗق مل تؾٌ إىل درو١ املضقظ املبقعز بزنٝش٠ أصقص١ٝ  ي ايو 
ٝك١ بلح  تًو ايزنق٥ش، ٖٚٛ َق ايهٝقٕ، إ ا أْٗق متط بزنٝش٠ َعشس٠ أٚ ددق١َ ثق١ْٜٛ يؾ

 يالدت ا٤ُٜغهٌ  ي حكٝك١ األَز َك ١َ حت١ُٝ يًُضقظ بقيزنق٥ش األصقص١ٝ  ي اـرط٠ٛ ايتقي١ٝ 
 . (1)غري املربر

ٚيتكزٜب ايؿهز٠  ا بٖ  َٔ أَث١ً وشا١ٝ٥، ؾٓكٍٛ: إٕ اؿؿقظ د٢ً حل اإلْضقٕ  ي اؿٝق٠         
، إ ا إٔ ايو  ا ٜٛؾز (2)زع إىل ػزِٜ ايكتٌ ٚاإلٜذا٤ٚصالَت٘ ايب ١ْٝ ٚايٓؿض١ٝ ق  دؾع املغ

اؿُق١ٜ اؾشا١ٝ٥ ايهقؾ١ٝ، َق مِل ٜتِ تلَني اؿُق١ٜ يًزنٝش٠ املضقْ ٠ هلق َٔ خالٍ َعقؾ١ 
ايضًٛنٝق  اييت تٗ د بقـرطز ايو اؿل، ٖٚٛ َق ققّ ب٘ املغزع دٓ َق وزّ ايغزٚع  ي تًو 

ايعٝقرا  ايٓقر١ٜ  ي َٓرطك١ َلٖٛي١ حت٢ ٚيٛ نقٕ  طالمإل؛ ٚنذيو ٖٛ اؿقٍ بقيٓضب١ (3)اؾزا٥ِ
حتٝقطق  ايالس١َ؛ ٜٚعًٌ ايو ا ا  اؽقاٙاؾقْٞ َقٖزًا  ي ايزَق١ٜ ٚمل ًٜخل أٟ أا٣ بلٟ أح  

بلٕ ايزَٞ  ي َثٌ تًو األَقنٔ ٜٛو  ؾٝ٘ خرطز إَهق١ْٝ ؼكل األا٣ حت٢ ٚإٕ مل ٜتخكل، 
. ٚنذا ٖٛ (4)إَهق١ْٝ ؼكل اـرطز ٚإٕ مل ٜتخكل ٚغريٖق َٔ ايٛقق٥ع اييت ؼٌُ بني ثٓقٜقٖق

                                                                                                                              

وقػتيا في سمع أولػيات السجتسع مغ شجة الجداء الجشائي االجتساعية السرمحة =
عتجاء عمى تمظ السرالح أو محاولة السخرز لسػاجية كل مغ ُتدػل لو نفدو اال

 السداس بيا.
 .286-285لمسديج ُيشطخ: د. رمديذ بيشام، نطخية التجخيع، مرجر سابق، ص (9)
، 2لمسديج ُيشطخ: د. حدشيغ إبخاليع صالح عبيج، جخائع االعتجاء عمى األشخاص، ط (2)

لستعجية ؛ د. جالل ثخوت، نطخية الجخيسة ا997( ص9982 |)دار الشيزة، القاىخة
 .699( ص9964 |القرج في القانػن السرخي السقارن، )دار السعارف اإلسكشجرية

، )دار 9، ط-القدع الخاص-لمسديج ُيشطخ: د. ماىخ عبج شػير، شخح قانػن العقػبات (2)
 .222( ص9991 |الحكسة، السػصل

: )يعاقب عمى أنوُ  مغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح والسعجل( 496إذ نز السادة ) (4)
بالحبذ مجة ال تديج عمى شيخ أو بغخامة....: أوال: مغ أليب بغيخ إذن ألعابًا نارية او 
نحػىا في الجيات التي يسكغ أن يشذأ عغ إليابيا فييا إتالف أو خصخ أو ضخر. ثانيًا: 

 =مغ أشمَق داخل السجن أو القخى او القربات سالحًا ناريًا أو لعبة نارية او أليَب مػاد
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اؿقٍ بقيٓضب١ ملُقرص١ اؾٓط حت٢ ٚإٕ نقٕ بني سٚوني َت٢ َق مت ايو  ي َهقٕ دقّ 
َلٍٖٛ بقيٓقظ أٚ َهقٕ خقـ َع د ّ اؽقا ا احتٝقطق  ايالس١َ ملٓع املغقٖ ٠ ٚإٕ مل 

ُقرص١؛ َق داّ إٔ ايو نقٕ ٜتٛاو  أح   ي ايو املهقٕ ٚبقيٓتٝج١ مل ٜغقٖ ِٖ أح  ٚقت امل
 .(1)ممهٓق ٚؾكًق يًعزٚف اييت ٚقعت ؾٝٗق املُقرص١

تك ّ انزٙ  ي ٖذٙ اي راص١ كمهٔ ايكٍٛ إٔ األصبقب اؿكٝك١ٝ اييت تكـ  َٚٔ نٌ َق        
ٚرا٤ اْتغقر وزا٥ِ اـرطز ٚايضًٛنٝق  اييت تكّٛ دًٝٗق  ا تزوع إىل خرطل أٚ قؾٛر  ي 

ايعهط ٚو ْق إٔ تًو ايكٛاد  اؾشا١ٝ٥ تؤَٔ أد٢ً َضت٣ٛ َٔ  ايٓؾٛـ اؾشا١ٝ٥، بٌ د٢ً
اؿُق١ٜ ٚايزدق١ٜ يًخكٛم ٚاؿزٜق  َٛفٛع تًو ايٓؾٛـ ٚصبب ٚوٛدٖق؛ ؾإاا نقْت 
ايؿًضؿ١ اؾشا١ٝ٥ اييت ب٢ََٓ دًٝٗق املغزع اؾشا٥ٞ أحهقَ٘ اييت دقجل َٔ خالهلق وزا٥ِ اـرطز 

يت تكـ ٚرا٤ تؿغٝٗق  ي اجملتُع ايّٝٛ؛  ا عو بٗذا ايغهٌ ايزا٥ع! ؾإٜٔ تهُٔ األصبقب اي
ُتز٣؟  أْٗق تهُٔ  ي اؾقْب ايعًُٞ ايترطبٝكٞ يًٓؾٛـ اؾشا١ٝ٥، ؾُق ٖٞ تًو األصبقب ٜق

 ي اإلوقب١ د٢ً ٖذا ايتضقؤٍ ْكٍٛ: ٖٓقيو مج١ً أصبقب تؤدٟ إىل تلخز ايكقق٤ اؾٓق٥ٞ  ي 
ايعكٛب١ َٔ قبٌ ايضًرط١ ايتٓؿٝذ١ٜ  حضِ ايكققٜق املرطزٚح١ دًٝ٘ٔ، َٚٔ ثِ ايتلخز  ي تٓؿٝذ

بضبب تلخز األٚىل  ي حضُٗق، األَز ايذٟ ٜؤدٟ إىل ػقٚس امل د ٚاإلوزا٤ا  ايكق١ْْٝٛ 
 اأُلؽٛي١ٝ  ي قٛاد  املغزٚد١ٝ اؾشا١ٝ٥ ايغه١ًٝ، َٚٔ أِٖ تًو األصبقب:

حت٢ ٜهٕٛ ايتخكٝل ا ابت ا٥ٞ ْقوخق؛ هب إٔ تكؾري أدقق٤ ايقبط ايكقق٥ٞ: . 1
ٔ األٚرام ايتخكٝك١ٝ بٝقًْق ٚاؾًٝق دٔ َالبضق  ايٛاقع١ اؾز١َٝ ٚايعزٚف اييت أحقطت تتقُ

ؾٝٗق ٚاألصبقب اي اؾع١ ايٝٗق، ْقٖٝو دٔ ا احقط١ بٛاقع حٝق٠ َٔ ت ٚر حٛي٘ اي  ا٥ٌ َٔ 

                                                                                                                              

ّث لغصًا أو ضػضاء أو أصػات مدعجة لمغيخ قرجًا أو \خقعة ُأخخى. ثالثًا: مغ أحجمف=
إىسااًل بأيِة كيفية كانت. رابعًا: مغ أشمق في الصخيق العام مجشػنًا يخذى مشو أو حيػانًا 

حتياط الكافي بحيػان في ع يتخح االمفتخسًا أو ضارًا بأي وجو مغ الػجػه. خامدًا: مغ ل
مدؤوليتو لسشع حجوث أي خصخ او ضخر يسكغ أن يرجر عشو. سادسًا: حيازتو او تحت 

 .فييا( ة خياًل او دوابًا أو تخكيا تخكسمغ أركَس في الجيات السدكػن
( ق.ع.ع. عمى انُو: )يعاقب بالحبذ مجة ال تديج عمى ستة 419حيث نرت السادة ) (9)

 فعاًل مخاًل بالحياء(. أشيخ وبغخامة ...، أو بإحجى ىاتيغ العقػبتيغ مغ أتى عالنيةً 
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؛ غري إٔ األَٛر  ا ػزٟ دا٥ًُق (1)ٚحت٢ ايثكق ي ٚا اقتؾقدٟ ٚا اوتُقدٞاؾقْب ايٓؿضٞ 
مس٘ هلق املغزع اؾشا٥ٞ، بٌ ل  إٔ أغًب ايتخكٝكق  ػزٟ دٕٚ َزادق  بقيغهٌ ايذٟ ر

ايقٛابط ايكق١ْْٝٛ، ؾُزانش ايغزط١ نْٛٗق اؾٗق  املدتؾ١ بتًكٞ ايغهق٣ٚ ٚاإلخبقرا  دٔ 
ُٙ اي ق١ ٚايتؿؾٌٝ، ثِ إاا َق  اؾزا٥ِ تتًكقٖق  ي ايػقيب َٔ األحٛاٍ بغهٌ َٓكٛـ تعٛس

كٝك١ ايٛاقع١ اؾز١َٝ  ي َضزح اؾزكم١؛ ؾإٕ َٔ ٜكٛد ايو ؼزى ؾزٜل ايغزط١ يًتخزٟ دٔ ح
ُ٘ ٜتجقٌٖ  ايؿزٜل فقبط ٚرمبق عزطٞ اٚ ثكقؾ١ ٚتهٜٛٔ دكق٥ ٟ بضٝط و ًا، األَز ايذٟ هعً
ايهثري َٔ ايتؿقؽٌٝ اي قٝك١ اييت تتٛاو   ي َضزح اؾزكم١، بٌ إْ٘ ق   ا ٜٓتب٘ إيٝٗق 

ٖٚٛ األصقظ ايذٟ ُٜب٢ٓ دًٝ٘ٔ اؿهِ ايٓٗق٥ٞ  ا ابت ا٥ٞأصقصًق، ٚبقيٓتٝج١ ؾإٕ ايتخكٝل 
ُٙ، ٜٚشاد ايٛفع ص٤ّٛ إاا نقٕ املضؤٍٚ دٔ ايتخكٝل َٔ أبٓق٤  َُؿزغًق َٔ قتٛا ُٝٛيَُ   صَ
املٓرطك١ اييت ٚقعت ؾٝٗق اؾزكم١، إا  ي تًو اؿقي١ صٝقخٞ بهثري َٔ اؿكق٥ل بكؾ  َٚٔ 

ُ٘ َٔ قبٌ بعض أبٓق٤ َٓرطكت٘،  ايذٟ َٜتَعَزَُض ا اوتُقدٞدٕٚ قؾ  ؼت تلثري ايقػط  ي
ممق هعٌ َٔ ايتخكٝل َعربًا دٔ ٚو٘ ْرطز احملكل  ا دٔ َق تغري إيٝ٘ٔ األدي١ اييت حؾٌ 
دًٝٗق  ي َضزح اؾزكم١ َٚق وٝط ب٘، ٚإاا َق ُأحًٝت أٚرام اي د٣ٛ اؾٓق١ٝ٥ إىل اؾٗق  

كٝك١ اييت أفقدٗق ايتخكٝك١ٝ املدتؾ١؛ ؾإْٗق صتهٕٛ حق١ًَ يبٝقْق  ققؽز٠ دٔ بًٛؽ اؿ
 املضؤٍٚ  ي َزنش ايغزط١ ؾًٗ٘ أٚ تلثزٙ بقملقٍ أٚ األدزاف اجملتُع١ٝ ايبقي١ٝ. 

حت٢ تتخكل ايػق١ٜ املزو٠ٛ  ايعقّ: ا اددق٤د ّ ؽؾؿ ايكقفٞ اؾٓق٥ٞ ٚتُٗٝػ دٚر . 2
َٔ ايضًرط١ ايتك ٜز١ٜ املُٓٛح١ يًكقفٞ اؾٓق٥ٞ مبكتق٢ ايكقْٕٛ،  ا بٖ  َٔ ايتلنٝ  د٢ً 

ُ٘ َٔ )*( أ ؽؾؿ ايكقفٞ اؾٓق٥ٞ  ي ْعز اي دق٣ٚ اؾٓق١ٝ٥َب ، ايو املب أ ايذٟ كمهٓ

                                                      

لدشة  22( مغ قانػن أصػل السحاكسات الجدائية العخقي رقع 42-42تخاجع السػاد )( 9)
 الشافح والسعجل. 9979

غيخ أنو تججر اإلشارة إلى أن مغ يجعػا إلى تخرز القاضي الجشائي ال يقرج مغ  )*(
ل فتخة مداولة ميشة مصمبِو ىحا أن يشرخف عجدًا مغ القزاة عمى اختالف درجاتيع شػا

القزاء إلى العسل في السجال الجشائي دون غيخِه، بل إن القرج مغ ذلظ ىػ أن يعسل 
القاضي الجشائي في محاكع ذات اختراص جشائي لفتخة ثالث إلى خسذ سشػات ال ُيدشج 

خالليا أية قزايا سػى الجشائية ثع يشتقل إلى نػع أخخ مغ القزاء، وىكحا يطل  إليوِ 
 =مسًا بكافة األحكام والسبادئ القانػنية التي يخجم بعزيا بعزًا وتداد ثقافتوالقاضي م
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ُ٘ ٜضقِٖ  ي اد اد ققفٞ اٚ خرب٠ ٚنؿق٠٤  ممقرص١ تًو ايضًرط١ د٢ً ايٛو٘ املرطًٛب؛ ألْ
ُ٘ َٚ ٣ خرطٛرتٗق اإلوزا١َٝ د٢ً  دقي١ٝ ٜضترطع َٔ خالهلق صَرب أغٛار ايغدؾ١ٝ املقث١ً أَقَ

ُ٘ د٢ً َٓققغ١ ايتكقرٜز  ا اوتُقد١ٝاملؾقحل  ، ْقٖٝو دٔ ت١ُٝٓ ق رات٘ ايذات١ٝ اييت تعٝٓ
ايؿ١ٝٓ اييت ٜك َٗق اـربا٤ دٔ اؾزكم١ ٚاجملزّ، األَز ايذٟ هعً٘ بقيؿعٌ خبري اـربا٤ 

ايعقّ  ي ْرطقم اي دق٣ٚ اؾشا١ٝ٥  ا اددق٤، أَق (1)ٚيٝضت فزد َكٛي١ دقبز٠ ترطًل د٢ً ايكقق٠
َغًٝق عهًًٝق، بقيزغِ َٔ ؽ ٚر ققْٕٛ و ٜ  تٛيت قٛاد ٙ بٝقٕ ؾ ٚرٙ ٜهقد إٔ ٜهٕٛ ٖق

 .(2)ايعقّ بغهٌ تؿؾًٝٞ ا اددق٤حكٛم ٚٚاوبق  دقٛ 
 ي اؿكٝك١ إٕ  د ّ تضبٝب أَز إيكق٤ ايكبض بقيغهٌ ايذٟ ٜتؿل َع ايكٛاد  اأُلؽٛي١ٝ:.3

ـ اؿ ٚد َٚٔ أبزسٖق ػقٚس َ ٠ ايتٛقٝ ا احتٝقطٞنثري َٔ املغقنٌ اييت ٜثريٖق اؿبط 
ايكق١ْْٝٛ ٚته ظ ايكققٜق اؾٓق١ٝ٥ أَقّ اؾٗق  ايتخكٝك١ٝ ٚايكقق١ٝ٥ ٚايتعضـ املؿزط  ي 
ايًج٤ٛ إىل َثٌ ٖذا اإلوزا٤ اـرطري، َق نقْت يتكع بٗذا ايع د املدٝـ؛ يٛ نقَٕ املٛظـ 
املضؤٍٚ دٔ اؽ ار أَز ايكق٤ ايكبض ًَتشّ بققبط ايتضبٝب، ٚدٓ  تتبع األصقظ ايكقْْٛٞ 

ُ٘ ق  ْؿَ دًٝ٘ٔ  ي أنثز اي ُ٘ اإليشا١َٝ ل  أْ ُ٘ تضبٝب أَز ايكق٤ ايكبض ؽؿت ذٟ ٜضتُ  َٓ
( َٔ ايعٗ  9َٔ َؾ ر ققْْٛٞ َٓٗق َق ٖٛ دٚيٞ َٚٓٗق َق ٖٛ ٚطين، حٝث ْؾت املقد٠ )

( :ُ٘ يهٌ ؾزد حل  ي اؿز١ٜ ٚ ي األَقٕ  -1اي ٚيٞ ؿكٛم اإلْضقٕ امل ١ْٝ ٚايضٝقص١ٝ د٢ً أْ
ُ٘ تعضؿًق، ٚ ا هٛس حزَقٕ أح  َٔ حزٜت٘ٔ إ ا د٢ً عدؾ٘، ٚ ا  هٛس تٛقٝـ أح  أٚ ادتكقي

ٜتٛوب إبالؽ أٟ عدؿ ٜتِ  -2ألصبقب ٜٓؿ دًٝٗق ايكقْٕٛ ٚطبكًق يإلوزا٤ املكزر ؾٝ٘ٔ. 
تٛقٝؿ٘ بلصبقب ٖذا ايتٛقٝـ ي ٣ ٚقٛد٘ نُق ٜتٛوب إبالغ٘ صزٜعًق بل١ٜٔ ت١ُٗ تٛو٘ 

( َٔ ققْٕٛ أؽٍٛ احملقنُق  اؾشا١ٝ٥ ١92 املقد٠ )، ٖٚٛ َق ْؾت دًٝ٘ ؽزاح(3)إيٝ٘ٔ(
، ٚاييت ايٓقؾذ ٚاملع ٍ 1971( يض١ٓ 23ققْٕٛ ُأؽٍٛ احملقنُق  اؾشا١ٝ٥ رقِ )ايعزاقٞ رقِ 

                                                                                                                              

 لحقػق  الجشائية الحساية الكباش، أحسج خيخي . القانػنية وخبختو العسمية. يشطخ: د=
 .529( ص2116|اإلسكشجرية السعارف، )مشذأة ،9ط اإلندان،

دار ابغ األثيخ، جامعة ، )2يشطخ: د. دمحم شالل حبيب، ُأصػل عمع اإلجخام، ط( 9)
 .27( ص2199|السػصل

 الشافح. 2197( لدشة 49العام رقع ) االدعاءيخاجع قانػن ( 2)
( مغ العيج الجولي لحقػق اإلندان السجنية والدياسية الرادر عام 9/9/2( نز السادة )2)

9966. 
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وق٤ ؾٝٗق: ) ا هٛس ايكبض د٢ً أٟ عدؿ أٚ تٛقٝؿ٘ إ ا مبكتق٢ أَز ؽقدر َٔ ققفٞ 
 أٚ قه١ُ ٚ ي األحٛاٍ اييت هٝش ؾٝٗق ايكقْٕٛ ايو(.

 تـخلامتا
ْتٗٝٓق َٔ ايبخث  ي املضق٥ٌ اييت هلق دالق١ بؿًضؿ١ اـرطز ٚدٚرٖق  ي ٚوٛد بع  إ ا        

ايُٓٛاج اإلوزاَٞ نُق اعرتط٘ املغزع اؾشا٥ٞ،  ا بٖ  يٓق يهٞ تهتٌُ ايؿق٥ ٠ َٔ اي راص١ 
 ٚايتٛؽٝق ، ٚنُق ٜلتٞ: ا اصتٓتقوق َٔ إ ُْضجٌ بعض 

 : ا اصتٓتقوق أٚ ًا/ 
يٓق إٔ ٖٓقيو دالق١ ٚثٝك١  ا تٓؿو بني وزا٥ِ ايقزر ٚوزا٥ِ اـرطز، ؾقيضًٛنٝق   * تبني

احمل١ُٝ وشا٥ًٝق، ؾٗٞ تغهٌ  ا اوتُقد١ٝ اإلوزا١َٝ إٕ مل ٜرتتب دًٝٗق إفزار بقملؾقحل 
تٗ ٜ ًا قتُاًل يٛقٛع ايقزر إٕ صقر  حًكق  ايتضًضٌ ايضبيب ٚؾكًق يًُجز٣ ايعقدٟ 

 ثٌ وزا٥ِ اـرطز  ي وش٤ٕ َٓٗق.يًخٝق٠، ٖٚذٙٔ األخري٠ مت
* اتقح يٓق مبق  ا ٜكبٌ ايغو إٔ يك١ُٝ املؾًخ١ ٚأُٖٝتٗق  ي ُصًِ أٚيٜٛق  اجملتُع َٔ 
حٝث درو١ اؿُق١ٜ اؾشا١ٝ٥، ٚق  بزس  ٖذٙٔ املضلي١ بؾٛر٠ ٚافخ١  ي ْرطقم وزا٥ِ 

ٗق َضت٣ٛ سادَ َع ا اوتُقد١ٝ اـرطز، إا نًُق ارتؿعت َهق١ْ املؾًخ١  ي ٖزّ املؾقحل 
اي ٚي١ اي اخًٞ ٚاـقروٞ َثاًل ُٜعقٌَ ايغقرع ؾٝٗق  بلَٔاؿُق١ٜ اؾشا١ٝ٥، ؾقؾزا٥ِ املقص١ 

َٚٔ أمتٗق اا  املعق١ًَ، بٌ إٕ نثري َٔ اؾزا٥ِ تؾٓـ فُٔ اؾزا٥ِ ايغه١ًٝ ٚوزا٥ِ 
 ايضًٛى احملض ايذٟ  ا ُٜغرتط ؾٝٗق ٚقٛع ْتٝج١ وز١َٝ.

ٝ٘ٔ وشا٥ًٝق طبٝع١ ٜػًب دًٝٗق املٛفٛد١ٝ ٚإٕ نقْت * اتقح يٓق إٔ يًدرطز امُلعٍٛ دً
ممشٚو١ ظٛاْب عدؾ١ٝ، ٚإٕ نٌ وزكم١ خرطز تتقُٔ بني طٝقتٗق فزر َؤن  د٢ً 

بؾٛر٠ٕ غري َبقعز٠، نُق إٔ مجٝع ايضًٛنٝق  املبقح١ اييت ٜلتٝٗق  ا اوتُقد١ٝ املؾقحل 
َؤاخ  دًٝ٘ٔ، ٖٚٛ اإلْضقٕ تتقُٔ خرطز ٜٗ د املؾقحل احمل١ُٝ، ٚيهٓ٘ خرطز ٜضري غري 

 َق ٜض٢ُ بـ )خرطز اـرطز(؛ ٚيٛ مل ٜهٔ األَز نذيو يتعرطًت اؿٝق٠ ٚتٛقؿت دجًتٗق.
* تبني يٓق بلٕ يًدرطز اؾشا٥ٞ دْٚر  ي ػزِٜ ايضًٛنٝق  ٚدْٚر  ي إبقح١ ايضًٛنٝق  رغِ أْٗق 

ُ٘ فزرًا  ا ُٜعت  ب٘ٔ  ي ْعز املا اوتُقد١ٝ ُتًخُل فزرًا ببعض املؾقحل  غزع ، إ ا إْ
اؾشا٥ٞ؛ ألْ٘ وُٞ َؾًخ١ أٚىل بقؿُق١ٜ اصتٓقدًا إىل ْعز١ٜ روخقٕ اؿل، نُق إٔ 
يًدرطز دٚرًا أصقصًٝق  ي َزح١ً إد اد ايٓؾٛـ اؾشا١ٝ٥ ٚصٓٗق بٛؽؿ٘ اؿه١ُ امل١ًُٗ 

 ايٛقق١ٝ٥.  ا اصتبقق١ٝيًُغزع صٛا٤ّ  ي ْرطقم ايٓؾٛـ امُلجز١َ ايعالو١ٝ أّ 
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 ثقًْٝق/ ايتٛؽٝق :
ايضًرط١ ايكقق١ٝ٥ املع١ٝٓ بترطبٝل ايكٛاد  اؾشا١ٝ٥ إىل ايتعقٌَ ظ ١ٜ أنثز َع  . ْ دٛا1

ايضًٛنٝق  اإلوزا١َٝ ايكق١ُ٥ د٢ً اـرطز، ٚ ا صُٝق تًو اؾزا٥ِ اييت تٗ د املؾقحل 
اؿ١ٜٛٝ اييت ٜغهٌ املضقظ بٗق أٚ فزد تٗ ٜ ٖق بقيقزر ؾج٠ٛ ٚؽ ع  ا اوتُقد١ٝ 

ٗق اؾزا٥ِ املقص١ بقألَٔ اي اخًٞ ٚاـقروٞ يً ٚي١ نبري  ي وضِ اجملتُع، ٚد٢ً رأص
ايعزاق١ٝ، ٚتًو اييت تٓقٍ َٔ املكَٛق  اييت ٜكّٛ دًٝٗق ايٓعقّ ايعقّ نتُقصو ايٓضٝج 
اجملتُعٞ، نإثقر٠ ايٓعزا  ايرطق٥ؿ١ٝ ٚاعقد١ رٚح ايهزا١ٖٝ  ي ايٛصط ايعزاقٞ، ٚايو ئ 

 تًو اي دق٣ٚ مبٛفٛد١ٝ.ٜهٕٛ إ ا َٔ خالٍ احرتاّ ايتٛقٝتق  ايش١َٝٓ ؿضِ 
. ٜتٛوب د٢ً ايضًرطق  ايتٓؿٝذ١ٜ د ّ املُقط١ً  ي تٓؿٝذ ايعكٛب١ املكقٞ بٗق  ي وزا٥ِ 2

اـرطز َُٗق نقْت ع تٗق َٔ دٕٚ ا ايتؿق  أل١ٜ أؽٛا  ْغقس ت دٛا إىل ايتضقَح َع 
ٚرم اؾٓق٠ أٚ ايتدؿٝـ َٔ درو١ ايعكٛب١؛ ٚإ ا صتبك٢ اؿُق١ٜ اؾشا١ٝ٥ فزد حربًا د٢ً 

 ٚئ ٜتعقؾ٢ اجملتُع  ا َٔ اؾزكم١ ٚ ا آثقرٖق. 
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َٓغٛرا  اؿًيب )، 3. قُٛد لٝب حضين، عزح ققْٕٛ ايعكٛبق  ايكضِ ايعقّ، ط. د14

 (.1973 |اؿكٛق١ٝ، بريٚ 
دار )، 6، ط1، ج-ايكضِ ايعقّ–لٝب حضين، عزح ققْٕٛ ايعكٛبق   د. قُٛد. 15

 .(1989 |ايٓٗق١ ايعزب١ٝ، ايكقٖز٠
دار ايٓٗق١ ايعزب١ٝ، )د. قُٛد لٝب حضين، دالق١ ايضبب١ٝ  ي ققْٕٛ ايعكٛبق ، . 16

 .(1984 |ايكقٖز٠
 ثقيثًق/ األطقرٜح:

ِ اا  اـرطز ايعقّ، ُأطزٚح١ دب  ايبقصط قُ  صٝـ اؿهُٝٞ، ايٓعز١ٜ ايعق١َ يًجزا٥. 1
 .(2000|ن١ًٝ ايكقْٕٛ، وقَع١ بػ اد)دنتٛراٙ، 
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. قزٚظ ْؾقر اهلٝيت، ايٓتٝج١ اُؾز١َٝ  ي ققْٕٛ ايعكٛبق ، رصقي١ َقوضتري، )ن١ًٝ 2
 (.1989 |ايكقْٕٛ، وقَع١ بػ اد

 : ًق/ اي ٚرٜقرابع
دار ايٓٗق١، )، 2د٢ً األعدقـ، ط ا ادت ا٤د. حضٓني إبزاِٖٝ ؽقحل دبٝ ، وزا٥ِ . 1

 .(1983 |ايكقٖز٠
ف١ً ايعًّٛ عث َٓغٛر  ي )د. آَقٍ دب ايزحِٝ دثُقٍ، ايُٓٛاج ايكقْْٛٞ يًجزكم١، . 2

 (.1972|( 1، ايض١ٓ ايزابع١ دغز، ايع د )ٚا اقتؾقد١ٜايكق١ْْٝٛ 

دٞ د. ٜضز أْٛر دًٞ، ايٓعز١ٜ ايعق١َ يًت ابري ٚاـرطٛر٠ اإلوزا١َٝ، دراص١ اي ؾقع اإلوتُق. 3
ف١ً ايعًّٛ ايكق١ْْٝٛ ٚا اقتؾقد١ٜ، ايض١ٓ ايثقيث١ دغز، )ف  اؾزكم١، عث َٓغٛر  ي 

 . (1971| (1ايع د )
 :ٚاملٛاثٝل اي ٚي١ٝ ًق/ ايكٛاْنيخقَض

 ايٓقؾذ ٚاملع ٍ. 1969( يض١ٓ 111ققْٕٛ ايعكٛبق  ايعزاقٞ رقِ ). 1
 قؾذ ٚاملع ٍ.ايٓ 1971( يض١ٓ 23ققْٕٛ ُأؽٍٛ احملقنُق  اؾشا١ٝ٥ رقِ ). 2
 ايٓقؾذ. 2005( يض١ٓ 13ققْٕٛ َهقؾخ١ اإلرٖقب ايعزاقٞ اٟ ايزقِ ).  3
 ايٓقؾذ. 2017( يض١ٓ 49ايعقّ رقِ ) ا اددق٤ققْٕٛ  .4
 .1966ايعٗ  اي ٚيٞ ؿكٛم اإلْضقٕ امل ١ْٝ ٚايضٝقص١ٝ ايؾقدر دقّ  .4

References 

First/ Arabic language books: 

1. Dr. Ibrahim Anis and others, The Middle Dictionary, 4th 

edition, Arabic Language Academy, 2004. 

2. Sheikh Ahmed bin Muhammad bin Ali Al-Maqri Al-

Fayoumi, Al-Misbah Al-Munir, Dar Al-Maaref, Egypt, 

d. 

3. Imam Sheikh Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir 

Al-Razi, Mukhtar Al-Sahah, Dar Al-Resala, Kuwait, 

1983. 



 -ةدراسة استقخائي-الفمدفة الجشائية في جخائع الخصخ

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

622 

Second/ penal law books: 

1. Dr. Ahmed Shawky Omar Abu Khatwa, Crimes of Public 

Endangerment, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1999. 

2. Dr. Galal Tharwat, The Theory of Transitive Crime in 

Comparative Egyptian Law, Dar Al Maaref, Alexandria, 

1964. 

3. Dr. Al-Saeed Mustafa Al-Saeed, General Provisions in the 

Penal Code, 3rd Edition, Dar Al-Maaref in Egypt, 1957. 

4. Dr. Raouf Obeid, Criminal causation between 

jurisprudence and the judiciary, 4th edition, Great 

Independence Press, Cairo, 1984. 

5. Dr. Ramses Bahnam, The Theory of Incrimination in 

Criminal Law - The Standard of Punishment Authority 

in Legislation and Application - 2nd Edition, Knowledge 

Foundation in Alexandria, 1971. 

6. Dr. Adel Azer, The General Theory in the Circumstances 

of Crime, International Press, Cairo, 1967. 

7. Dr. Abdulrahman Tawfiq Ahmed, Lectures on the General 

Provisions of the Penal Code, Part 1, Edition 1, Dar 

Wael Publishing, Jordan, 2006. 

8. Dr. Abdel-Fattah Mustafa Al-Saifi, Correspondence in the 

Field of Criminalization, 2nd Edition, Dar Al-Nahda Al-

Arabiya, Cairo, 1991. 

9. Dr. Fakhri Abdul Razzaq Al-Hadithi, Explanation of the 

Penal Code - General Section -, 1st Edition, Press, Al-

Zaman, Baghdad, 1992. 

10. Dr. Mamoun Salameh, Penal Code - General Section - 

Arab Thought House, Cairo, 1990. 



 (32( ، السنة )23( ، العدد )32مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

542 

11. Dr. Maher Abed Shweish, Explanation of the Penal Code 

- Special Section -, 1st Edition, Dar Al-Hikma, Mosul, 

1990. 

12. Dr. Mahmoud Najib Hosni, Explanation of the Penal 

Code, General Section, 3rd Edition, Al-Halabi Human 

Rights Publications, Beirut, 1973. 

13. Dr. Mahmoud Najib Hosni, Explanation of the Penal 

Code - General Section - Volume 1, 6th Edition, Dar Al-

Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1989. 

14. Dr. Mahmoud Najib Hosni, Causal Relationship in the 

Penal Code, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1984. 

Third/ Dissertations: 

1. Abdul Basit Muhammad Saif Al-Hakimi, The General 

Theory of Crimes of Public Danger, PhD thesis, College 

of Law, University of Baghdad, 2000. 

Fourth/ periodicals: 

1. Dr. Hassanein Ibrahim Saleh Obaid, Crimes of Assault on 

Persons, 2nd Edition, Dar Al-Nahda, Cairo, 1983. 

 2. Dr. Amal Abdel Rahim Othmal, The Legal Model of 

Crime, Journal of Legal and Economic Sciences, 14th 

year, No. (1), 1972. 

3. Dr. Yusr Anwar Ali, The General Theory of Criminal 

Measures and Seriousness, Study of Social Defense 

against Crime, research published in the Journal of Legal 

and Economic Sciences, thirteenth year, No. (1), 1971. 

 

 

 



 -ةدراسة استقخائي-الفمدفة الجشائية في جخائع الخصخ

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

622 

Fifthly/ the laws: 

1. Iraqi Penal Code No. (111) of 1969 in force and 

amendment. 

2. The Iraqi Anti-Terrorism Law No. (13) of 2005 in force. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


