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 السقجمة

بعاىة  وصابة السجشى عميالتي تفزي إلى إجخائع االعتجاء  يحاء العسجتتزسغ جشايات اإل
بعقػبة جشائية السذخع العخاقي حيث خريا  عتجاء ىحه مغ الجشايات،جخائع اال تعتبخحيث  ،مدتجيسة

 السعجل. 1999( لدشة 111( مغ قانػن العقػبات العخاقي السخقع  )214السادة )وذلظ في 

السذخع  عميو فػفقًا لشز السادة الدالفة الحكخ ليحه الجخيسة ركغ مادي يتسثل بسا نز  
وكحلظ وجػد  ،عصاء مادة ضارةإ العخاقي مغ أوصاف االعتجاء كالجخح أو الزخب أو العشف أو 

 خخ مخالف لمقانػن.آوصف عام ليحه الجخيسة يذسل أي فعل 

و إرادة الجاني مغ ارتكاب ليإالحي تشرخف  ويتسثل الخكغ السعشػي ليحِه الجخيسة بالقرج
 لحاق عاىة مدتجيسة.فعل اإليحاء إلى إ

 :ي اختيار  سببىسية مهضهع البحث و أواًل/ أ

لمسػضػع أىسية كبيخة مغ الشاحية العسمية حيث تكثخ حاالت الزخب واالعتجاء التي تؤدي  
يا ىحا السػضػع لجى محاكع أحيانًا إلى حجوث عاىة مدتجيسة لجى السجشى عميو وبحلظ تكثخ قزا

التحقيق ومحاكع الجشايات ومحاكع األحجاث، فجاء ىحا البحث محاولًة مشا لبيان مػقف السذخع 
 العخاقي في تشطيع الجخيسة السذار إلييا.

 ثانيًا/ إشكالية مهضهع البحث:

ع إيقالى إيالحظ أنو فزاًل عغ وجػب تػافخ القرج العام الحي تتجو فيو إرادة الجاني  
حجاث عاىة مدتجيسة بالسجشى عميو فإذا إلى إذى بالسجشى عميو فإنو يتعيغ انرخاف نية الجاني األ

لى إى د  أولكشو  ،يحاءجشى عميو بأي شكل كان اليتعجى اإلكان قرج الجاني عشج االعتجاء عمى الس
ي عشج ارتكابو سج الجانما لػ تع  أمتعجية القرج لحاق عاىة مدتجيسة فإن الجاني يدأل عغ جخيسة إ

كثخ ألحاق عاىة مدتجيسة بالسجشى عميو يتػافخ لجيو القرج العام فحيشيا يكػن فعمو إلفعل اإليحاء 
 كثخ شجة.أوعقػبتو  خصػرةً 
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 وكسا أن البحث جاء محاولة لإلجابة عغ عجد مغ التداؤالت مغ بيشيا:

 ؟ما السقرػد بالعاىة السدتجيسة وحاالتيا -1

وماىي  ؟وإذا تختب عمييا عاىة مدتجيسة بذكل متعسج ؟خيسة االيحاءماىي العقػبة السقخرة لج -4
 ؟العقػبة في حال عجم تػفخ القرج الجشائي لجى الجاني

 السشيج الستبع لكتابة البحث:ثالثًا/ 

راء الفقياء آوذلظ بتحميل  ،سمػب التحميمي الػصفيأتبعشا في كتابة مػضػع البحث األ 
لقزائية الرادرة مغ محكسة تسييد العخاق ومحكسة التسييد في وتعديد مػضػع البحث بالقخارات ا

 العخاق. –إقميع كػردستان 

 خظة البحث:رابعًا/ 

ول لمحجيث حيث خررشا السبحث األ ،ثالثة مباحثقدسشا دراستشا ليحا السػضػع عمى  
، خررشا السصمب األول لى عاىة مدتجيسة وذلظ في مصمبيغإعغ مالية جخيسة الزخب السفزي 

ما السبحث الثاني فقج أ ،تعخيف العاىة السدتجيسة والسصمب الثاني لبيان صػر العاىة السدتجيسةل
، كخسشا السصمب األول لجراسة الخكغ ركان الجخيسة وذلظ في ثالثة مصالبأخررشاه لمحجيث عغ 

بحث السادي والسصمب الثاني لبيان محل الجخيسة والسصمب الثالث لجراسة الخكغ السعشػي، اما الس
السذجدة والسخففة وذلظ في خررشاه لمحجيث عغ عقػبة الجخيسة في صػرتييا ف الثالث واألخيخ

مصمبيغ تحجثشا في السصمب األول عغ عقػبة الجخيسة في صػرتيا السذجدة وفي السصمب الثاني عغ 
 عقػبة الجخيسة في صػرتيا السخففة.

لييا مغ خالل دراستشا ليحا إبسجسػعة مغ االستشتاجات التي تػصمشا  وختسشا البحث 
 مشاىا.سػضػع وعجد مغ السقتخحات التي قجال

 

 

 وهللا ولي التػفيق
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 ولالسبحث ال 

 لى عاىة مدتجيسة ماهية جخيسة الزخب السفزي إ

( مغ 214لى عاىة مدتجيسة في السادة  )العخاقي جخيسة االعتجاء السفزي إ عالج السذخع
 عمى أنو( مشيا 1ذ نرت الفقخة )إ ،السعجل 1999( لدشة 111لسخقع  )قانػن العقػبات العخاقي ا

ي بالجخح أو بالزخب أو بالعشف أو بإعصاء مادة ضارة أو بارتكاب إعمى آخخ  مغ اعتجى عسجاً ))
حجاث عاىة مدتجيسة بو يعاقب بالدجغ مجة ال تديج عمى خسذ إ قاصجاً  ؛مقانػن فعل آخخ مخالف ل

عزاء الجدع عغ الفعل قصع أو انفرال عزػ مغ أ  نذأ ذاإ عذخة سشة. وتتػفخ العاىة السدتجيسة
حجى الحػاس جشػن أو عاىة في العقل أو تعصيل إأو بتخ جدء مشو أو فقج مشفعتو أو نقريا أو 

 . (( برػرة دائسة أو تذػيو جديع ال يخجى زوالو أو خصخ حال عمى الحياة أو جدئياً  كمياً  تعصيالً 

 تديج عمى سبع سشػات تكػن العقػبة الدجغ مجة ال)): عمى انو( مشيا 4نرت الفقخة )قج و 
 . (1)((حجاثيا ة دون ان يقرج الجاني إذا نذأت عغ الفعل عاىة مدتجيسأو بالحبذ إ

 :وذلظ في مصمبيغ ،لى عاىة مدتجيسةلسفزي إوسشتشاول في ىحا السبحث جخيسة االعتجاء ا
ول في السصمب الثاني صػر العاىة ، ونتشاول مشو لتعخيف العاىة السدتجيسةنخرز السصمب األ

 السدتجيسة . 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 

 السعجل. 1969( لدشة  111قانػن العقػبات العخاقي السخقع )  (1)
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 ولالسظمب ال 

 سةتعخيف العاىة السدتجي

( مغ قانػن العقػبات 214/1حجد السذخع العخاقي مفيػم العاىة السدتجيسة في نز السادة )
 مغ أعزاء الجدع أوأو انفرال عزػ قصع )) : ، بأنياالسعجل 1999( لدشة 111ي السخقع )العخاق

 خ جدء مشو أو فقج مشفعتو أو نقريا أو جشػن أو عاىة في العقل أو تعصيل إحجى الحػاس تعصيالً بت
 .(برػرة دائسة أو تذػيو جديع ال يخجى زوالو أو خصخ حال عمى الحياة( أو جدئياً  كمياً 

ويتزح مغ ذلظ أن السذخع قج عجد حاالت كثيخة  يسكغ أن تكػن شاممة لجسيع الرػر 
)فقج عزػ مغ أعزاء الجدع أو فقج  :ف الفقو بأنياا العاىة السدتجيسة. وقج عخ  لتي تتحقق فييا

 .(1) جدء مشو أو فقج مشفعة أو إضعافيا أو فقج حاسة مغ الحػاس أو إضعافيا برػرة دائسة(

 أو جدئياً  كمياً  السقرػد بالعاىة السدتجيسة ىػ فقج مشفعة عزػ مغ أعزاء الجدع فقجاً  إذاً 
أو بتعصيل وضيفتو أو مقاومتو عمى أن يكػن ذلظ برفة مدتجيسة أي ال يخجى  سػاء بفرل العزػ

وعميو ، لسدتجيسة ىػ عجم قابميتيا لمذفاءالذفاء مشو. وبحلظ يتزح بأن أىع عشرخ في فكخة العاىة ا
( 214/1إذا تحققت أية عاىة تعتبخ مغ الشاحية الصبية مدتحيمة الذفاء فإنيا تخزع ألحكام السادة )

 .(2)نػن العقػبات العخاقيمغ قا

القانػن  ، فمع يخد أي تعخيف ليا فيإلى تعخيف صخيح لمعاىة السدتجيسةأما بالشدبة 
) بأنيا عبارة عغ فقج السشفعة الشيائية لعزػ مغ أعزاء الجدج  :ال ان الفقياء يعخفػنياإ العخاقي.

وقزت محكسة  .(3)مشيا ( برػرة كمية أو جدئية مجى الحياة بحيث يدتحيل عمى السراب بيا بخؤه

                                                 
، الجخائع الػاقعة عمى الخاص مغ قانػن العقػبات العخاقي، شخح أحكام القدع جسال إبخاليع الحيجري  د. (1)

 ،2009 ،بجون رقع الصبعة  تبة الدشيػري، بغجاد،، الشاشخ مكمى األمػال، الجدء الثانيعة عاألشخاص، الجخائع الػاق
 .201ص 

 .201ص السرجر نفدو،  (2)
لجدء الثالث، مصبعة السعارف، ، االعقػبات الججيج، جخائع االعتجاء عمى األشخاص، شخح قانػن حسيج الدعجي (3)

 .324، ص1976 بجون رقع الصبعة، بغجاد،
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) يكػن اإليحاء قج سبب عاىة مدتجيسة إذا نتج عشو فقج الدغ  :تسييد العخاق في قخار ليا بأنو
 .(1)القاشع األمامي...(

بأنو كل ضغط أو تأثيخ يريب أندجة اإلندان أو مرادمتيا  وقج عخف الفقو الزخب )
حه األندجة. والجخح ىػ كل قصع أو لجدع خارجي دون ان يتختب عمى ذلظ قصع او تسديق في ى

الكدػر  ، ويجخل في مفيػم الجخح أيزاً أو باششياً  تسديق يريب أندجة الجدع سػاء كان سصحياً 
 .(2)( والحخوق والتدمخات والخضػض وتػرم الجدع

نو يسكغ أ، غيخ ف العاىة السدتجيسة بذكل صخيحيعخ  لع  يزاً ن القانػن السرخي أأكسا   
 :نياقخارات محكسة الشقس السرخية باعجد مغ في لى ما جاء سدتجيسة باالستشاد إخيف العاىة التع

عافيا أو فقج حاسة مغ الحػاس ضو فقج جدء مشو أو فقج مشفعتو أو إعزاء الجدع أمغ أ )فقج عزػ 
ويعشي ذلظ عجد العزػ أو الحاسة عغ الكيام بػضيفتو الصبيعية  .(3)ضعافيا برػرة دائسة(أو إ

مفعل أم كان نتيجة جخاحة ، وسػاء كان ذلظ نتيجة مباشخة لوبرفة دائسة و جدئياً كميا أ عجداً 
وال يحجد السذخع ندبة معيشة لمشقز الحي  .و صحتولحياة السجشى عميو أ خيت إنقاذاً جضخورية أ

 ةألفز، لعاىة تتحقق بيحا الشقز ميسا كان ضئيالً ان أ لحق مشفعة العزػ أو الحاسة مسا يعشي
. وعمى مكان تقجيخىا بشدبة مئػيةانو ال يؤثخ في قيام العاىة عجم إكسا . شفي صفة العاىةالشدبة ال ت

 ن يكفبرار العيغ ميسا كان مقجاره قبل أإذلظ فعاىة العيغ تثبت بسجخد فقج 

وقزت محكسة  .(4)
، وإصابتيا بعشف يدتحيل إن ثبػت سالمة العيغ قبل اإلصابة...) :ياالشقس السرخية في حكع ل

، كسا إن لسحكسة حتى وان تعحر مجى بيان مجى الزعفه يكفي لتػافخ العاىة السدتجيسة بخؤ 
 يةأبصمب مشاقذة الصبيب الذخعي مادامت الػاقعة قج وضحت لجييا ولع تخى تمتدم أال السػضػع 

                                                 
 ، العخاق،1975 العجد الثالث، الدشة الدادسة، ، مجسػعة األحكام العجلية،7/6/1975في  (457)ار السخقع القخ  (1)

     .247وزارة العجل، ص 
دار اإلسخاء لمشذخ  سعج عمي البذيخ، الجخائع الػاقعة عمى األشخاص في ضػء اتجاىات محكسة التسييد، (2)

 .161، ص2004 ،الصبعة األولى والتػزيع، األردن، عسان،
، الصبعة الثالثة،  اىخةد. فػزية عبجالدتار، شخح قانػن العقػبات، القدع الخاص، دار الشيزة العخبية، مرخ، الق (3)

 .505ص، 2012

 .505السرجر نفدو، ص (4)
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حاجة إلى اتخاذ ىحا اإلجخاء، كسا ان اإلىسال في عالج السجشى عميو أو التخاخي فيو ال يقصع 
 .(1)(...لتجديع السدؤولية لدببية ما لع يثبت انو كان متعسجاً عالقة ا

يع ن تكػن مدتجيسة أو تذػيو جدفي تحجيج العاىة ىػ أالعخاقي يعشي السذخع ىع ما ن أ إ
ػن العقػبات العخاقي ( مغ قان 214يخجى زوالو أو خصخ حال عمى الحياة حدب نز السادة ) ال

 السعجل . 1999( لدشة 111السخقع )

 ظمب الثانيالس

 صهر العاىة السدتجيسة

 سعجلال 1999لدشة  111مغ قانػن العقػبات العخاقي السخقع  (214تشاولت السادة )
عل آخخ مخالف ي فبالجخح أو بالزخب أو بالعشف أو بإعصاء مادة ضارة أو بارتكاب أ االعتجاء

نسا ذكخت بعس وإاىة مدتجيسة دون أن تعخف العاىة السدتجيسة حجاث علمقانػن وذلظ بقرج إ
وتعتبخ العاىة السدتجيسة متػفخة إذا نذأ عغ الفعل ، ىحه الرػر لع تخد عمى سبيل الحرخ، و صػرىا

جشػن أو ، أو بتخ جدء مشو أو فقج مشفعتو أو نقريا أو عزاء الجدعقصع أو انفرال عزػ مغ أ 
ة أو تذػيو جديع برػرة دائس أو جدئياً  كمياً  حجى الحػاس تعصيالً عاىة في العقل أو تعصيل إ

نذأت عشو العاىة السدتجيسة  ذا. كسا قخرت عقػبة الفعل إالحياة يخجى زوالو أو خصخ حال عمىال
 .  (2)ن يقرجىا الفاعلدون أ

فقج مشفعة العزػ بأو ، بقصع العزػ كمو أو جدء مشو سػاءً  ىحا وتتحقق العاىة السدتجيسة
. وىحا يعشي غ ذلظع ء وضيفتو أو جدء مشو عاجداً داعغ أ ػاء كان العزػ بأكسمو عاجداً مع بقائو، س

ىػ  قج الجدئيفن ىحا الشالسا إ ل قج يكػن الفقجان جدئياً ، بن يفقج العزػ مشفعتو كمياً انو ال يذتخط أ
حقق معو العاىة ن القانػن لع يحجد مقجار االنتقاص مغ السشفعة التي تت، وذلظ ألسيدائ بذكل

ن يكػن الشقز الػارد عمى مشفعة أنو ال ييع أكسا . (3)قاص دائسيي انت، وإنسا يحجدىا أالسدتجيسة
                                                 

، بجون رقع مرخ، القاىخةالقدع الخاص، دار الشيزة العخبية،  ،حامج قذقػش، شخح قانػن العقػبات د. ىجى (1)
 .382، ص2012بعة، الص

د. عباس الحديشي، شخح قانػن العقػبات العخاقي وتعجيالتو القدع الخاص، جخائع االعتجاء عمى االشخاص  (2)
 .95 -94،  ص1974بجون رقع الصبعة،  واالمػال، السجمج الثاني، مصبعة العاني، العخاق، بغجاد،

 .201جسال ابخاليع الحيجري، السرجر الدابق، ص (3)
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اىة في : تحقق الع. مثال ذلظدت مغ متصمبات تحقق العاىةالن جدامة العاىة لي العزػ ضئيالً 
 . أم ضئيالً  حجى العيشيغ سػاء كان الشقز كبيخاً حالة الشقز في قػة إبرار إ

، كبيخ األىسية خمياً أو دا زػ السراب خارجياً كان الع ىحا وتتحقق العاىة السدتجيسة سػاءً 
برار أو الذع الدسع أو اإلحاسة . ومغ أمثمتيا: فقج كبيخ الحجع أو صغيخ الحجع، سيةىأو قميل األ

صابة بسخض شامل ال يخجى شفاؤه ، وكحلظ اإلة الجشدية أو القجرة عمى اإلنجابالقجر أو الشصق أو 
 .(1)كالذمل أو الجشػن 

كشتيجة غيخ مباشخة لفعل تتحقق كشتيجة مباشخة لفعل االعتجاء أو تتحقق وان العاىة قج 
نقاذ حياة السجشى يجة لعسمية جخاحية كانت ضخورية إلمشفعتو نتفقج ، كحالة فقج العزػ أو االعتجاء

صابات ، وحالة اإلئرال الكمى أو الصحال: استقايتو مغ ضخر صحي جديع. مثال ذلظعميو أو و 
فتطيخ  جخاء عسمية لخفع شطايا الكدػرأس التي تقتزي إانخداف في عطع الخ السرحػبة بكدخ أو 

 .(2)لدحايا أو الرخع أو الجشػن خالل ذلظ مزاعفات كألتياب ا

خط القانػن بأن تؤدي العاىة ن يذتسجخد تحقق العاىة السدتجيسة دون أتتحقق الجخيسة ب ذاً إ
فيف . كسا ان التخنية العادية فتخة مغ الدمغو البجبعجد عغ الكيام بأعسالصابة السجشى عميو الى إ

، أو تسكيغ الجدع مغ االستعاضة عغ العزػ الحي فقج أو تشاقرت مغ آثار العاىة بػاسصة العمع
. كسا لػ فقج السجشى عميو الدسع ووضعت بجيل صشاعي، ال يشفي وجػد العاىةمشفعتو أو وضيفتو ب

برار نتيجة االعتجاء ثع استعان ء مغ قػة اإللو سساعة تعيشو عمى الدسع أو فقج البرخ أو جد 
السجشى عميو بشطارة شبية تخفف مغ حجة فقجان البرخ أو فقج السجشى عميو ذراعو نتيجة االعتجاء 

فقج سغ أو أكثخ  ذا تختب عمى االعتجاءس عشيا بحراع صشاعية تؤدي نفذ األغخاض أو إواستعي
ففي ىحه الحاالت تعج العاىة صشاعية، بأسشان اص سشان السجشى عميو واستعاض عشيامغ أ

 . (3)ليا بخاءً القرػر الحي خمفتو العاىة وليذ إ ن ىحه الػسائل تعػض عغ؛ ألالسدتجيسة متحققة

( 214( مغ السادة )1لذصخ الثاني مغ الفقخة )ن السذخع العخاقي ذكخ في نياية اونالحظ إ
.( أي بسعشى أن السذخع العخاقي .اة.حيمغ قانػن العقػبات العخاقي الشافح  )أو خصخ حال عمى ال

                                                 
 .201جسال إبخاليع الحيجري،  السرجر الدابق،  ص د.  (1)
 .203 -201السرجر نفدو، ص (2)
 .203،  ص نفدود. جسال إبخاليع الحيجري،  السرجر  (3)
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خ و والخصعمى حياة السجشى عمي حي يذكل خصخاً عصى حكع العاىة السدتجيسة لحالة االعتجاء الأ 
ذا لمسجخى العادي لألمػر إ سػف يقع وفقاً  ن الخصخ الحيأي أ الحال ىػ الخصخ وشيظ الػقػع

 . (1)شبيعياً  سارت سيخاً 

بعجد عغ الكيام  مى العاىة السدتجيسة إصابة السجشى عميوولع يذتخط القانػن أن يتختب ع
، فإن مجخد اإلصابة بالعاىة يؤدي إلى قيام الجخيسة وتحقق السدؤولية الجشائية بحق بأشغالو العادية

قعاد السجشى عميو عغ تأدية أعسالو البجنية فتخة مغ اني دون اشتخاط أن يؤدي ذلظ إلى إالج
عاىة  يكػن اإليحاء قج تدبب... ) :بأنويا ل العخاق في قخار تسييدوقزت محكسة ، (2)الدمغ

 . (3).(ج عشو فقج الدغ القاشع األمامي..مدتجيسة إذا نت

ء بػقف أو خيبة اثخ اذا لع تتحقق العاىة السدتجيسة سػانخى إنو ويتختب عمى ما تقجم بيانو 
بل نكػن برجد الذخوع في ، مام جخيسة تامة، فال نكػن أني ألسباب خارجة عغ إرادتوفعل الجا

والتي العقػبات العخاقي  ( مغ قانػن 33حكام السادة )عتجاء ألحجاث عاىة مدتجيسة وفق أجخيسة اال
ىػ البجء في تشفيح فعل بقرج ارتكاب جشاية أو جشحة إذا اوقف أو خاب  )) :تشز عمى أن الذخوع

تكاب الجخيسة كل فعل صجر بقرج في ار  أثخه ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فييا. ويعتبخ شخوعاً 
اما لدبب يتعمق بسػضػع الجخيسة أو بالػسيمة التي  ،ارتكاب جشاية أو جشحة مدتحيمة التشفيح

عمى وىع أو  ما لع يكغ اعتقاد الفاعل صالحية عسمو الحجاث الشتيجة مبشياً  ،استعسمت في ارتكابيا
لع  ، وال االعسال التحزيخية لحلظ ماسةمجخد العدم عمى ارتكاب الجخي جيل مصبق. وال يعج شخوعاً 

 (. (يشز القانػن عمى خالف ذلظ

 

 

 

                                                 
(1)

العخاق  مصبعة مجيخية دار الكتب لمصباعة والشذخ، د. ماىخ عبج شػير، شخح قانػن العقػبات، القدع الخاص، 
 .239، ص1988 بجون رقع الصبعة، جامعة السػصل،

 .239السرجر نفدو، ص (2)
العاتظ لمشذخ  شخح قانػن العقػبات، القدع الخاص، مصبعة الدمان، الشاشخ. فخخي عبجالخزاق صمبي الحجيثي، د (3)

 .200، ص 1996 بجون رقع الصبعة، العخاق، بغجاد،
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 نيالسبحث الثا

 أركان الجخيسة

خائع ( مغ قانػن العقػبات العخاقي ج 214في السادة ) تشاول السذخع العخاقي  الحطشا إن
مخالف رتكاب أي فعل آخخ االعتجاء عمى األشخاص بالجخح أو الزخب أو إعصاء مادة ضارة أو با

كانت تمظ لى حجوث عاىة مدتجيسة لمسجشى عميو سػاء ، إذا أدى ذلظ إعمى جدع اإلندان لمقانػن 
ة تتشاسب مع ، واعتبخ تمظ الجخائع مغ جخائع الجشايات، والتي تكػن ليا عقػبأم خفيفةالعاىة جديسة 

تأثيخ عمى حياة  صيب بيا السجشى عميو لسا ليا مغة ومقجار العاىة السدتجيسة التي أصابدرجة اإل
 العائمي في السجتسع. و السراب ومدتقبمو السيشي 

السصمب حيث نخرز  :وسشتشاول في ىحا السبحث أركان ىحه الجخيسة في ثالثة مصالب
السصمب أما  محل الجخيسة لمحجيث عغالسصمب الثاني ونخرز الخكغ السادي  ول لمحجيث عغاأل

   .الخكغ السعشػي  سشتشاول فيوالثالث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 ولالسظمب ال 
 الخكن السادي

كفي كل مشيا لمفعل ي ندان في سالمة الجدع، فجخم لحلظ صػراً حق اإليحسي القانػن 
آخخ ي فعل الرػر ىي الجخح والزخب والعشف وإعصاء مادة ضارة أو أ ، وىحهلتكػيغ مادة الجخيسة

العقػبات العخاقي رقع  نػن ( مغ قا214( مغ السادة )1ف لمقانػن حدب ما جاء في الفقخة )لمخا
 السعجل والتي نتشاوليا مغ خالل خسدة فخوع: 1999( لدشة 111)

 الفخع الول
 الجخح

 كقصع في الجمج ندان سػاء كان سصحياً ي قصع أو تسدق يريب أندجة جدع اإلويتسثل ف
العطام  حال والكمى وكدخجيدة الجدع الجاخمية كالسعجة والكبج والصكالتسدق الحي يريب أ أو باششياً 

ان يحرل  ، ويدتػي في نطخ القانػن دمخ والحخوق ، ويجخل في معشى الجخح الخضػض والتوتفتيتيا
، وقج و واخدة أو راضة كالحجارة والعراالجخح بأداة معيشة كالدكيغ أو الدالح الشاري أو بآلة حادة أ

 .(1)يحرل بتدخيخ حيػان معيغ لمغخض السحكػر

 الفخع الثاني
 الزخب

البتة  ، وقج ال يتخك أثخاً جدع دون ان يشذأ عشو قصع أو تسدق الزخب عمى ال السخاد بو 
معيشة  لزخب عمى درجة، وال يذتخط أن يكػن العرا يحرل باليج أو الخكل بالقجموكسا يحرل با

يجخي التعبيخ عشو بالزخب  ، وىػ ماب عميووبالتالي يجب العقا ،مغ الجدامة أو بقػة شجيجة
، فيي تقع ولػ لع يشدل الجاني بالسجشى عميو عجد الزخبات في قيام الجخيسةية ل، وال أىسالبديط

لجاني عزج السجشى عميو عزة ، أو أن يعس اخبة واحجة، كأن يرفعو صفعة واحجةسػى ض
 .(2)واحجة

                                                 
(1)

 .194السرجر الدابق، ص  ،فخخي عبجالخزاق صمبي الحجيثي د. 

 .194و، صالسرجر نفد (2)
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 الفخع الثالث
 العشف

، درجة ء ولكشيا ال تبمغ مغ حيث الجدامةحالة مغ حاالت االعتجا يزاً أالعشف ىػ  ن  إ
دخال جيج باستعسال الدالح وإ، ويعتبخ مغ قبيل العشف التيعصاء مادة ضارةح أو الزخب أو أ خ الج

 .(1)عشو الخعب في قمب السجشى عميو أو قز شعخ السجشى عميو رغساً 

 الفخع الخابع
 السادة الزارة

ة صى بقرج إصابة صح، والتي تعلسؤذية جسيعيا بسا في ذلظ الدسػمالسػاد االسخاد بيا 
 لى عجد وقتي عغ، وقج يؤدي إلى السػت أو إلى مخض أو إعميو باعتالل أو اضصخابالسجشى 

عخاقي الى إن ، وقج ذىب رأي في الفقو الىل الخبخةأ ، والسخجع في تحجيج شبيعة ىحه السػاد العسل
، وفي اضصخاب جيازه تقيءب السجشى عميو بجوار أو صجاع أو صياعتالل الرحة يحرل إذا أ

ثخ لى األالسادة تػصف بأنيا ضارة بالشطخ إ ن، واتجو فقياء آخخون إلى أديليزسي أو التشفا
اب عارض ووقتي وتؤدي ذا كانت آثارىا مجخد اضصخ ، أما إيومة السجشى عالشيائي الحي تدببو لرح

ة قج تكػن الساد األحػالوفي كل لسجشى عميو الرحية فال تعج ضارة، لى تحدغ حالة افي الشياية إ
، وقج تعصى بالخفاء أو الحقغصعام أو بل، وقج تعصى مع او سائمة أو غازيةالزارة صمبة أ

 .(2)كخاه باإل

 الفخع الخامذ
 الفعل السخالف لمقانهن 

العشف عشى الجخح أو الزخب أو جخامي ال تجخل في مصػر لمفعل اإل بو عغ بخن السذخع ع  إ      
جشى أو الس د الكتف في وجو الذخز، ىومغ قبيل الفعل السخالف لمقانػن  ،عصاء مادة ضارةأو إ 

                                                 
 .194د. فخخي عبجالخزاق صمبي الحجيثي، السرجر الدابق، ص (1)
 .195السرجر نفدو، ص (2)
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ن يحفخ حفخة في شخيق السجشى ، أو أتػحر، أو أن يصمق عميو حيػان معميو، والبرق في وجيو
 . (1)عميو فيدقط فييا

الستسثل في قرج السداس واالعتجاء  ن يتػافخ الخكغ الساديأنو يجب أيتبيغ لشا مسا تقجم 
لى حرػل إ ذلظ ن يؤديبيعة ىحا السداس شخيصة أش تكان ياً عمى جدع السجشى عميو أو برحتو أ

 . (2)عاىة مدتجيسة لجى السجشى عميو

 السظمب الثاني
 محل الجخيسة

لكيام جخيسة االعتجاء السفزي إلى عاىة مدتجيسة بكافة صػرىا وعشاصخ ركشيا السادي 
تقع ىحه  أن والستسثمة ) بالزخب أو الجخح أو إعصاء مادة ضارة أو خصخ حال عمى الحياة ( ال بج

لى حجوث عاىة مدتجيسة ن يؤدي ىحه األفعال إأ، و مى قيج الحياةاألفعال عمى جدج إندان حي ع
 .تجيسةن تكػن ىشاك عالقة سببية بيغ عشاصخ الخكغ السادي وبيغ العاىة السدأو  ،لجى السجشى عميو

اىة ول مغ ىحا البحث بان السذخع العخاقي لع يعخف العوكسا ذكخنا في السبحث األ 
ندبة مئػية معيشة لمشقز السدتجيسة ولكشو ذكخ بعس صػرىا وكحلظ لع يحجد القانػن العخاقي 

عزاء أو وضيفتو قج ن يثبت إن مشفعة احج األألتكػيغ العاىة السدتجيسة، فيكفي الػاجب تػافخه 
 . (3)برػرة مدتجيسة جدئياً  فقجت ولػ فقجاً 

فتخة العجد عن القيام بأعسالو  مجة السخض أو و ال عبخة بسقجار مجة العالج أون  أويالحظ 
لييا حالة السراب وىي حجوث العاىة بل العبخة بالشتيجة التي انتيت إ شغالو الذخرية،وأ

 . (4)السدتجيسة

                                                 
 .195-194، ص فخخي عبجالخزاق صمبي الحجيثي، السرجر الدابق د. (1)
 ردن، عسان، الصبعةدار الثقافة لمشذخ والتػزيع، األ ، الجخائع الػاقعة عمى االشخاص، مكتبةعد. دمحم صبحي نج (2)

 .133ص  ،1999الثانية، 
 ث في جخائع االعتجاء عمى األشخاص، دار الفكخ الجامعي، مرخ، اإلسكشجريةد. عجلي أميخ خالج، السدتحج (3)

 .189ص،  2012، الصبعة األولى
 .189صالسرجر نفدو،  (4)
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مغ قانػن  ( 214ألحكام السادة )  يتبيغ لشا مسا تقجم انو ألجل قيام مدؤولية الفاعل شبقاً 
ورغع إن ، عاىة مدتجيسة في جدع السجشى عميوليو عل السدشج إالف ن يدببالعقػبات العخاقي يجب أ

ل نتيجة تي تحرندان واللمعاىات عمى جدع اإل ا أورد صػراً نسالقانػن لع يعخف العاىة السدتجيسة وإ
عزاء أو مشفعتو نمقي نطخة عمى حاالت فقج احج األ ن، لحلظ يججر بشا ألفعمو أو سمػكو اإلجخامي

، ومشيا قصع العزػ أو فقج جشائي عاىة مغ العاىات السدتجيسةالقانػن ال الشيائية مسا يعتبخ في
 مشفعتو، ويقرج بحلظ ان تقصع اليج أو القجم بذكل كامل أو ان تتعصل مشفعة اليج أو القجم تساماً 

 ان وضيفة اليج أو القجم قج فقجت نيائياً  ن يثبت شبياً ، عمى أبالخغع مغ عجم انفراليا عغ الجدع
 يزاً خع اعتبخ ذلظ أة الفقج الجدئي لمعزػ أو السشفعة فإن السذحالعادتيا، أما في يل إ دتحبحيث ي

العاىة ... ) نبأيا ل وفي ىحا الرجد قزت محكسة التسييد في العخاق في قخار مدتجيسة، عاىة
 في قخار يزاً وقزت أ. (1)(...أو جدئياً  ام لمعزػ السراب كمياً السدتجيسة تشذأ بسجخد االنفرال الت

 .(2)بتخ جدء مغ األصبع يذكل عاىة مدتجيسة ...( ...يا بأن )ل

مثل فقج حاسة البرخ أو  أو جدئياً  كمياً السجشى عميو حػاس حجى أما بالشدبة إلى تعصيل أ          
حكام عاىة مدتجيسة يعاقب الجاني وفق أ تعتبخ يزاً فيي أ أو جدئياً  ائياً ني فقجاناً  الشصقالدسع أو 

لى حالة جشػن دائع أو حالة عاىة دائسة في العقل . وكحلظ األمخ نفدو بالشدبة إ(214السادة )
لى حج الجشػن السصبق ويتػافخ بالفقجان الجدئي تو أو الخمل العقمي الحي ال يرل إوالحي ىػ الع

ولى مغ السادة عاىة السشرػص عمييا في الفقخة األساسي في ىحه ال. والذخط األاإلندانالجائع لعقل 
 ي عقل السجشى عميون يصخأ بدبب االعتجاء جشػن دائع ف( مغ قانػن العقػبات العخاقي ىػ أ214)

وقزت  .عاىة عقمية دائسية ذ يعتبخ في ىحه الحالة، إإذا كان الجشػن جدئياً  والشز يدخي أيزاً 
نابيب االعتجاء عمى السذتكي بالعري واألن قيام الستيسيغ بإ ...قخار ليا )ي محكسة تسييد العخاق ف

                                                 
 اني، الدشة الخامدةالشذخة القزائية، العجد الث :نطخأ 28/4/1974في  (1974/ تسييدية/ 999) القخار السخقع (1)

 .312، ص1977
مجسػعة األحكام العجلية، العجد الثاني، الدشة أنطخ  7/6/1975في  (1975/ تسييدية/ 457)القخار السخقع  (2)

 .247،  ص1975، الدادسة
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فعال كآبة جخاء الزخب بذجة عمى الخأس أس وسببت لو بسػجب التقاريخ الصبية مخض الالخأ عمى
 .(1)(...مغ قانػن العقػبات 214تشصبق والسادة 

فال يصبق الشز القانػني ن يذفى مشو السراب بالتجاوي ويسكغ أ ذا كان الخمل العقمي مؤقتاً أما إ   
فيجب ان  الجديع الحي ال يخجى زوالولى حالة التذػيو بالشدبة إ كحلظ األمخ نفدو. عالهالسحكػر أ 

في  كقصع صيػان األذن بأكسمو أو األنف أو الذفتيغ أو الحشظ أو أي فزيعاً  يكػن التذػيو جديساً 
ومثمسا يجب حكسة تسييد العخاق في قخار ليا )...ندان. وقزت ماإل أي جدء آخخ مغ جدع
  .  (2)(...لمذفاء بسخور األيام والعالج يجب ان ال يكػن قابالً فأنو  بالتذػيو ان يكػن جديساً 

صابة السجشى ، كإوىي حالة خصخ حال عمى الحياةلى الحالة األخيخة  ال بج أن نتصخق إ وأخيخاً      
عمى حياة السجشى عميو عشج إجخاء عسمية جخاحية  عميو بكدخ في عطام الخأس بحيث تذكل خصخاً 

ة لمجشػن أو الرخع سخ لمتأثخ بأية صجمة وبالتالي يربح السراب عخضفي قحف الخأس يعخض ال
عغ تػافخ العالقة الدببية بيغ  . ولكغ ال بج لكيام الجخيسة كسا ذكخنا سابقاً لى اليالكوىحا قج يؤدي إ

( التي أسشجت لف لمقانػن عصاء السػاد الزارة أو أي فعل آخخ  مخاأو إ  فعال )الزخب أو الجخحأ
 .(3)سجشى عميوغ العاىة السدتجيسة التي حرمت لمبيلى الجاني و إ

حجاث ل التي تزافخت مع فعل الجاني في إوتعتبخ العالقة الدببية قائسة كمسا كانت العػام    
لحي يختكبو الصبيب السعالج الشتيجة مألػفة الػقػع وتتفق مع الديخ السعتاد لألمػر كالخصأ البديط ا

خ مألػفة عػامل شاذة غينيا تشقصع كمسا تجخمت ، بيج إعالجلسراب نفدو في مجة الىسال اأو إ 
بػل العسمية التي كان جخاء العسمية الجخاحية، أو رفس السجشى عميو قكخصأ الصبيب الجديع في إ

عغ  ، وفي ىحه الحالة التي تشقصع فييا صمة الدببية ال يعتبخ الجاني مدؤوالً زالة العاىةيخجح معيا إ
 .(4)العسج فقطحاء يوتقف مدؤوليتو عشج حج اإل سةسدتجيالتخمف العاىة 

 
                                                 

اتظ ، جخائع االعتجاء عمى حق االندان في التكامل الجدجي، الشاشخ العيغ عبج الراحب عبجالكخيع الخبيعيحد (1)
في  (1994/ الييئة الجدائية /4218)، رقع القخار 2011 ولى،، بغجاد، الصبعة األرشاعة الكتاب ونذخه، العخاقل

 .132ص 7/11/1994
 قخار غيخ مشذػر . 12/2/1985في  (1985/جداء الثانية/2678)قخار محكسة التسييد في العخاق بالعجد  (2)
 .329 -324ص حسيج الدعجي، السرجر الدابق،  (3)
 .329 -324، ص نفدوالسرجر  (4)
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 السظمب الثالث

 ( القرج الجخمي) الخكن السعشهي 

جاث عاىة مدتجيسة وفق حيختمف القرج الجخمي في جخيسة االعتجاء السفزي إلى إ 
حجاث مغ قانػن العقػبات العخاقي فيسا إذا كان الستيع يقرج إ( 214حكام السادة )جاء في أما

ضافة مغ تػافخ ، باإلتصمب لكيام مدؤولية الجاني، ففي الحالة األولى يسدتجيسة مغ عجموال العاىة
ذى سػءًا دة بخرػص فعل االعتجاء وتحقيق األراعام باإليحاء الستسثل بالعمع واإلالقرج الجشائي ال

 الً برػرة القرج السباشخ أو القرج االحتسالي ) أي يتػقع الفاعل حرػل العاىة فيقجم عمييا قاب
قرج الخاص ، بل ال بج مغ تػافخ الحجاث األذى( واتجاه إرادتو إلى الفعل والى إالسخاشخة بحجوثيا 

الجاني عغ  ، إذ ال تتحقق مدؤوليةحجاث العاىة السدتجيسةة الجاني إلى إرادوالستسثل بانرخاف إ
قانػن العقػبات ( مغ 214( مغ السادة )1حجاث عاىة مدتجيسة وفق الفقخة )جخيسة االعتجاء بقرج إ

( مغ 4حكام الفقخة )يدأل عغ جخيسة االعتجاء السفزي إلى عاىة مدتجيسة وفق أ نسا قجالعخاقي وإ
( مغ 213السادة )حكام و قج يدأل عغ جخيسة اإليحاء وفق أ، أ( مغ قانػن العقػبات214لسادة )ا

اق في قخار ليا كسة تسييد العخ وقزت مح. ذا لع تتحقق العاىة السدتجيسةقانػن العقػبات إ
ن يكػن الستيع قج قرج ذلظ تعتبخ إذا أدى رمي الحجخ إلى فقج برخ السجشى عميو دون أ...)بأنو:

  . (1)(...ياثحجااىة مدتجيسة دون أن يقرج الجاني إع

عاىة مدتجيسة فانو يكفي الى يخز االعتجاء السفزي ومغ الججيخ بالتػضيح فيسا اذا 
جاث العاىة حليتحقق مدؤولية الجاني، إذ أن إرادتو لع تشرخف إلى إ يحاءعام باإل تػافخ قرج جشائي

، وبيحا فان العاىة السدتجيسة قج تجاوزت قرج الجاني لحلظ حجاثياالسدتجيسة ولكغ فعمو أدى إلى إ
في قرج الجاني، وفي ذلظ قزت محكسة تسييد العخاق لتقع ىحه الجخيسة ضسغ الجخائع الستجاوزة 

حجاث عاىة مدتجيسة بو فيكػن رج الستيع عشج شعشو السجشى عميو إذا لع يقإ...): بأنوقخار ليا 
( مغ 214( مغ السادة )4لمفقخة ) في قرجه الجخمي العام ويعاقب الستيع شبقاً  حجوث العاىة داخالً 

                                                 
، بجون وفيدت سخمج، بغجادأمصبعة ، مجسػعة ألىع السبادئ والقخارات لسحكسة تسييد العخاق، فؤاد زكي عبجالكخيع (1)

 .187ص (1974/جشايات/  3623)، رقع القخار 1982رقع الصبعة، 
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(1)(...قانػن العقػبات
الحادثة ان الستيع كان قج  )أضيخت وقائع :بأنوفي قخار أخخ  وقزت أيزاً ، 

ن اجتاز الجدرة الػسصية أالسراب عشجما كان ىحا يديخ عمى رصيف الذارع بعج  سجاً صجم متع
غ السراب والستيع نحػ السجشى عميو بدبب مذاجخة كانت قج حرمت بي وىػ يقػد سيارتو متػجياً 

ف الى ن الحادثة تعتبخ عسجية لػجػد القرج الجشائي لجى الستيع والحي يشرخ إفقبل يػم الحادث 
ىسال الحي يشبغي تػافخه في بالحادثة الشابعة عغ الخصأ أو اإليرح وصفيا في اإليحاء والتػفخ الشية 

     .(2)مغ قانػن العقػبات.( 214/4حكام السادة ائع الخصأ بسا يتعيغ معو تصبيق أجخ 

 لىحيغ تشرخف نية أو إرادة الجاني إ ويتبيغ لشا مسا تقجم بان القرج الجخمي يتحقق  
، فالذخوع في حجاث العاىة السدتجيسةلجاني قرج إ، وحيث يتػافخ لجى ادتجيسةحجاث العاىة السإ

لألحكام الخاصة بالذخوع والتي جاءت في السادة  ويعاقب عميو وفقاً  ىحه الجشاية يكػن مترػراً 
فعل بقرج ارتكاب  )الذخوع ىػ البجء في تشفيح) :( مغ قانػن العقػبات العخاقي والستزسغ33)

في  . ويعتبخ شخوعاً رادة الفاعل فيياب ال دخل إلثخه ألسباذا أوقف أو خاب أجشاية أو جشحة إ
ارتكاب الجخيسة كل فعل صجر بقرج ارتكاب جشاية أو جشحة مدتحيمة التشفيح أما لدبب يتعمق 

صالحية عسمو  لع يكغ اعتقاد الفاعل بسػضػع الجخيسة أو بالػسيمة التي استعسمت في ارتكابيا ما
العدم عمى ارتكاب الجخيسة مجخد  شخوعاً  . وال يعج  وىع أو جيل مصبقعمى  مبشياً  حجاث الشتيجةإل

 .  (3)((ما لع يشز القانػن عمى خالف ذلظ عسال التحزيخية لحلظوال األ

حجاث عاىة الجشائي الخاص وىػ تعسجه التػصل إلى إذا ثبت عشج الجاني القرج عميو إ
لذخوع ركان ا، فيتػفخ ىشا أة الجانيرادبب خارج عغ إإال إنيا لع تحرل لد مدتجيسة لمسجشى عميو

جث الشتيجة لى عاىة مدتجيسة وتجػز السعاقبة عميو وإن لع تحفي جخيسة االعتجاء السفزي إ
ا عمى أن يكدخ سحجىأ، عمى أثخىا صسع ذلظ فإذا حرمت مذاجخة بيغ شخريغ وعمى الجخمية

، ولكغ تجابيخ النجاز ذلظيو واتخح كل الفي وج عيشو أو يحجث تذػيياً  رجل اآلخخ أو أن يفقئ
، فال رادة الفاعلالشتيجة السقرػدة لدبب خارج عغ إ لىإبة التي وجييا الى خرسو لع تؤدي الزخ 

                                                 
ام والخاص، دار سعجل بقدسيو العال 1969لدشة  111، شخح قانػن العقػبات العخاقي رقع قيذ لصيف تسيع (1)

 . 958- 957، ص2019الصبعة األولى،  الدشيػري في بيخوت، لبشان،
 .114، ص12/1/1988في  (716)، قخار رقع 1988مجسػعة االحكام العجلية، العجد االول، الدشة  (2)
، 1947، الصبعة الثانية، جبخائيل البشاء، شخح قانػن العقػبات، القدع الخاص، مصبعة الخشيج العخاق، بغجاد (3)

 .111ص
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دتجيسة ما دام قج ثبت بذكل قاشع حجاث عاىة مقبة الجاني وسؤالو عغ الذخوع في إمانع مغ  معا
  .(1)عشجه ن القرج الجشائي الخاص كان متػفخاً أ

العتجاء السفزي إلى عاىة ان يتعجد الجشاة في جخيسة يحرل في بعس األحيان أ
 حجاث العاىةق أو معاصخ بيغ الجشاة عمى إبذا وقعت برػرة آنية دون اتفاق مد، فإمدتجيسة

ر ذا تعح، فإغ األفعال التي يأتييا السداىسػن لفعل الحي ارتكبو ىػ بسعدل عفيدأل كل مشيع بحجود ا
عغ جخيسة جخح  ، كان كل مشيع مدؤوالً لى العاىة السدتجيسةصابة التي أفزت إتعييغ صاحب اإل

، فيع جسيعيع معاصخ عمى الزخبذا وجج بيغ السداىسيغ اتفاق سابق أو أو ضخب عادية، أما إ
قزت  وفي ىحا الرجد .(2)حجثيادتجيسة ولػ لع يعخف الجاني الحي أولػن عغ العاىة السمدؤ 

متى كان الثابت حرػل اتفاق بيغ الستيسيغ عمى ... (بأنو:  قخار ليا محكسة الشقس السرخية في
عغ العاىة التي  أصمياً  ل مشيسا باعتباره فاعالً كضخب السجشى عميو فإن مقتزى ذلظ مداءلة 

تفقا عميو وأحجثاه بالسجشى عميو وذلظ مغ نتيجة لمزخب الحي ا تخمفت لمسجشى عميو يػصف كػنيا
  .(3)(...شيسا الحي احجث إصابة العاىةغيخ حاجة الى تقري مغ م

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 .111ص  السرجر الدابق،، جبخائيل البشاء (1)
بجون رقع  ،ة السؤسدة الحجيثة، لبشان، بيخوتمصبعحسج نريف، شخح قانػن العقػبات، القدع الخاص، أنذأت  (2)

 .97 – 96، ص 2010، الصبعة
 .193عجلي أميخ خالج، السرجر الدابق، ص (3)
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 السبحث الثالث

 عقهبة الجخيسة

جل السع 1999( لدشة 111( مغ قانػن العقػبات العخاقي السخقع )214/1بيشت السادة )
عمى  ، وىي الدجغ لسجة ال تديج عمى خسذ عذخة سشة حيث نرتعقػبة جشاية العاىة السدتجيسة

عصاء مادة ضارة أو ى آخخ بالجخح أو بالزخب أو بالعشف أو بإعم مغ اعتجى عسجاً  )) أن:
حجاث عاىة مدتجيسة بو يعاقب بالدجغ مجة ال تديج إ مقانػن قاصجاً فعل آخخ مخالف ل بارتكاب أي

 (.عمى خسذ عذخة سشة...(

مغ قانػن العقػبات عمى  (214)في السادة  السذخع لع يشز صخاحةً  ومغ السعمػم إن
في ىحه سبق اإلصخار  ة، غيخ انو يسكششا ان نترػر حالجب تذجيج العقػبةي تدتػ الطخوف الت

جوء بال وروية قبل اإلقجام إذ يتحقق بإعجاد وسيمة إحجاث العاىة ورسع خصة التشفيح في ى الجخيسة
، وكمسا استصالت السجة بيغ والدة الباعث عمى الجخيسة وبيغ تشفيحىا صح القػل بكيام سبق عمييا
عاىة السدتجيسة ، ويسكغ أن تقع جشاية القتخن سبق اإلصخار بالتخصج أيزاً كغ أن ي، ويسخاراإلص

، عقػبة جخيسة ( مغ قانػن العقػبات العخاقي214غ السادة )م( 4وحجدت الفقخة )بالتخصج فقط 
رج إلى مجخد اإليحاء العاىة السدتجيسة بالدجغ مجة ال تديج عمى سبع سشػات، إذا كان الجاني قج ق

عاله عمى مغ السادة أ ( 4حيث نرت الفقخة )لى حرػل العاىة السدتجيسة، عمو إفأفزى ف
ذا نذأت عغ الفعل عاىة  تديج عمى سبع سشػات أو بالحبذ إوتكػن العقػبة الدجغ مجة النو:))أ

 ((.حجاثياة دون ان يقرج الجاني إمدتجيس

ة مدتجيسة وسشتشاول في ىحا السبحث عقػبة جخيسة االعتجاء السفزي إلى حرػل عاى
األولى والثانية وذلظ في ( بفقختييا 214برػرتييا السذجدة والسخففة حدب ما جاء في السادة )

، وفي السصمب الثاني ل عقػبة الجخيسة برػرتيا السذجدةحيث سشتشاول في السصمب األو  :مصمبيغ
 .سشتشاول عقػبة الجخيسة برػرتيا السخففة 
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 السظمب الول

 تيا السذجدةعقهبة الجخيسة في صهر 

( من قانهن العقهبات العخاقي، عمى عقهبة جخيسة 214( من السادة )1نرت الفقخة )
، وىحا يعشي عذخة سشة تديج خسذاالعتجاء بقرج إحجاث عاىة مدتجيسة أال وىي الدجن مجة ال 

كثخ خسذ ن أن السذخع قج مشح محكسة السهضهع سمظة تقجيخية لمحكم بالدجن لسجة تتخاوح بيأ
يتبين لشا من الشص أعاله انو إذا ما ثبت لمسحكسة من خالل  ،ى خسذ عذخة سشةإل سشهات

وقائع القزية، تهافخ كافة أركان جخيسة االعتجاء السفزي إلى عاىة مدتجيسة والتي تتسثل في 
فعل فعل االعتجاء الرادر من الجاني كالجخح أو الزخب أو العشف أو إعظاء مادة ضارة أو أي 

الشتيجة  ن ذلك الفعل قج أدى إلى وقهع، واحجاث عاىة مدتجيسةانهن وذك بقرج إآخخ مخالف لمق
كقظع أو انفرال عزه من  ،ة والتي ىي حرهل العاىة السدتجيسة لجى السجشى عميوالجخمي

جشهن أو عاىة في العقل أو تعظيل ، أو جدء مشو أو فقج مشفعتو أو نقريا عزاء الجدم أو بتخأ
برهرة مدتسخة أو تذهيو جديم ال يخجى زوالو أو خظخ حال  أو جدئياً  ياً حجى الحهاس تعظيال كمإ

، ووجهد جشة طبية مخترة وبيان درجة العجدعمى الحياة، عمى ان يتم تأييج ذلك عن طخيق ل
لم يكن في حالة دفاع شخعي او الجاني عالقة الدببية بين الفعل والعاىة السدتجيسة، وان الستيم 

وجب عمى القاضي السختص أو محكسة السهضهع الشظق بالعقهبة  ، عشجئحأو استعسال حق
 .لسجة ال تديج عمى خسذ عذخة سشة ليحه الجخيسة وىي الدجن السقخرة

مغ  214/1يعاقب الستيع وفق السادة ... ) أنو وقج قزت محكسة تسييد العخاق في قخار ليا
لسجشى عميو سشة إذا عس أذن اعذخة  عاقب بالدجغ مجة ال تديج عمى خسذقانػن العقػبات التي ت

، وال يؤثخ عمى مدؤولية الستيع عغ إحجاثو ىحه العاىة السدتجيسة ما يسكغ وقصع صيػانيا الخارجي
الن العاىة السدتجيسة تشذأ بسجخد االنفرال مغ إصالح  ،تقػم بو عسميات التجسيل الجخاحيةأن 

 .(1)(...أو جدئياً  التام لمعزػ السراب كمياً 

      
                                                 

 ،ابخاليع السذاىجيالعجد الثاني، الدشة الخامدة،  ،الشذخة القزائية نقاًل عغ ،28/4/1974ي ف999رقع القخار  (1)
 بجون رقع الصبعة، القدع الجشائي، مصبعة الجاحظ، العخاق، بغجاد، -ء محكسة التسييدالسبادئ القانػنية في قزا

 .312، ص67ص  1990
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تكػن العقػبة الدجغ  ،رغع قمة ىحه الحالة ي حالة الذخوع في ارتكاب ىحه الجخيسةأما ف
سبع سشػات وستة أشيخ، والتي ىي نرف العقػبة السقخرة ليحه الجخيسة وذلظ  عمى لسجة ال تديج

 .(1)السعجل 1999لدشة  111/ج( مغ قانػن العقػبات العخاقي السخقع 31لحكع السادة ) عسالً 

تػفخ  عشج كسة عمى الستيع بعقػبة شجيجة عشج تػفخ احج ضخوف التذجيج أووقج تحكع السح
الجخيسة أو استعسال آالت  أكثخ مغ ضخف، كسا لػ قام عجد مغ األشخاص أو الجشاة بارتكاب

( مغ 3والتي بيشتيا الفقخة )أو عشج تػفخ ضخف سبق اإلصخار والتخصج لجى الجاني،  خصيخة  ججاً 
صخار ىػ التفكيخ السرسع عميو في ارتكاب سبق اإل)): لعقػبات العخاقي بأنن امغ قانػ  (33السادة )

الجانح أو ذا كان أما إ، ((الغزب اآلني أو اليياج الشفديعغ ثػرة  الجخيسة قبل تشفيحىا بعيجاً 
لعاىة السدتجيسة افأن العقػبة السقخرة تختمف حدب ضخوف ومالبدات القزية ونػع  الجاني حجثاً 

ستقخ اتجاه محاكع األحجاث  وكحلظ محكسة تسييد ، وقج االحاصل لجى السجشى عميوار العجد ومقج
شيخ ولغاية جاني الحجث لسجة تتخاوح بيغ ستة أالعخاق عمى فخض تجابيخ بحق ال -إقميع كػردستان 

. وقزت محكسة تسييد (2)ة ثالث سشػاتسبع سشػات، أو مخاقبة سمػك الجاني لسجة ستة أشيخ ولغاي
 9/13/4335في  4335/الييئة الجدائية/أحجاث/83في قخارىا السخقع العخاق  – انتدسقميع كػر إ

الجانحيغ السجانييغ كل مغ ... انو ثبت قيام عمى الجاني حيث جاء فيو  )بترجيق فخض التجبيخ 
ستعسال الدكيغ نذأ عشو ( بال  ) عمى السجشى عميو السراب باالشتخاك باالعتجاء بالجخح عسجاً  ...

 214/1يشصبق وأحكام السادة  رتكبا بحلظ فعالً فا %23عيشو اليدخى بجرجة عجد مدتجيسة فيعاىة 
عقػبات وحيث ان محكسة  29، 28، 27وبجاللة مػاد االشتخاك  العخاقي مغ قانػن العقػبات

ا التجبيخ بسقتزاىا تكػن بحلظ جسيع قخاراتيا الرادرة في سدانتيسا بسػجبيا وفخضت عميياألحجاث إ
 .(3)...( ى صحيحة ومػافقة لمقانػن الجعػ 

ومغ الججيخ بالحكخ إن محكسة السػضػع ال بج ليا وقبل إصجار القخار أن تحيل السجشى 
لبيان و  يجىا بتقخيخ مفرل عغ حالة السجشى عميوو لتد  ،سراب إلى المجشة الصبية الجائسيةعميو أي ال

                                                 
محكسة تسييد إقميع كػردستان العخاق، القدع الجشائي لسجة  د. عثسان ياسيغ عمي، السبادئ القانػنية في قخارات (1)

، 2008، مشذػرات اتحاد قزاة اقميع كػردستان العخاق، اربيل، الصبعة األولى، 2007-1993خسذ عذخة سشة، 
 .60ص

 .60السرجر نفدو، ص (2)
 .9/10/2005( في 2005/ الييئة الجدائية/ إحجاث/ 83قخار محكسة تسييد إقميع كػردستان العخاق السخقع ) (3)
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اليخجى و ذكل ذلظ عاىة مدتجيسة وىل ي ،درجة العجد ومقجاره بالشدبة السئػية ومػضع العاىة
      و عشج اصجارىا الحكع بحق الجاني.، لكي تدتشج السحكسة عميشفاءه مغ عجمو

 السظمب الثاني

 عقهبة الجخيسة في صهرتيا السخففة

السعجل  1999( لدشة 111( مغ قانػن العقػبات العخاقي السخقع ) 214/4نرت السادة )    
عمى سبع فزي إلى عاىة مدتجيسة أال وىي الدجغ مجة ال تديج عمى عقػبة جخيسة االعتجاء الس

ومغ ىشا يتزح لشا أن السذخع قج مشح محكسة السػضػع سمصة تقجيخية في أن سشػات أو بالحبذ 
، أو أن تقزي بعقػبة أكثخ مغ خسذ سشػات إلى سبع سشػاتزي بعقػبة الدجغ مجة تتخاوح بيغ تق

ويذتخط لسعاقبة الجاني أن يكػن ىشاك فعل أو  فقطالحبذ التي مجتيا القرػى خسذ سشػات 
تجاه  عصاء مادة ضارة أو أي فعل آخخ مخالف لمقانػن إ ترخف صادر مشو كالزخب أو الجخح أو 

احجاث عاىة مدتجيسة بالسجشى عميو، غيخ ان فعمو أدى إلى حجوث يقرج  انن و د، لسجشى عميوا
أي يذتخط فقط ان يكػن الجاني قج تعسج  ،ظنو لع يكغ يقرج ذلأرغع العاىة لجى السجشى عميو 

سحتسمة عمى اساس أنيا مغ الشتائج ال الزخب الحي نذأت عشو العاىة السدتجيسة فيحاسب عمييا
اذا ضخب السجشى عميو بخشجخ في  ، مثالً عغ نتيجة عسمو ، فالستيع يدأللفعل االعتجاء الحي تعسجه

شخيان نقصع اف باألرضقػط اصصجام رأسو ا الدمباشخة بدببيا ونتج عغ ىح رضى األاذنو فدقط عم
وكحلظ يكػن الستيع  ،ةبو وأدى الى الزغط عمى السخ وأصابتو بالذمل مسا اقتزى اجخاء عسمي

عغ العاىة اذا دفع السجشى عميو بيجه مثال فدقط عمى االرض وتخمفت مغ شجة ذلظ عشجه  مدؤوالً 
 . (1)العاىة السدتجيسة

ذا لع يقرج الستيع عشج شعشو السجشى إ...) اق في قخار ليا بأنو:ة تسييد العخ وقزت محكس   
 في قرجه الجخمي العام ويعاقب الستيع شبقاً  حجاث عاىة بو فيكػن حجوث العاىة داخالً إعميو 

شػات أو عقػبات القاضية بالدجغ مجة ال تديج عمى سبع س 214لمفقخة الثانية مغ السادة 
  .(2)(بالحبذ...

                                                 
 .96، السرجر الدابق، صعباس الحديشيد.  (1)
 .66، ص السرجر الدابق ،ابخاليع السذاىجي (2)
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دفاع  وكامل األىمية ولع يكغ في حالة ة تفخض عمى الجاني إذا كان بالغاً ن ىحا العقػبأو  
فيعاقب بغخامة مالية  أما إذا كان الجاني حجثاً باح لو القانػن ذلظ، شخعي أو عشج استعسالو لحق أ

( مغ قانػن رعاية  78السادة ) ل بلف ديشار بعج االستجال( أ753333ولغاية  445333تتخاوح بيغ )
ن تحكع عمى الحجث لسحكسة األحجاث أ) أنو:والتي تشز عمى  1983لدشة  79لسخقع حجاث ااأل

 تديج عمى سبع سشػات أو بالحبذ بالغخامة في جشاية أو جشحة يعاقب عمييا القانػن بالدجغ مجة ال
ن مغ األصمح لمحجث الحكع عميو أاسة الذخرية أو مغ وقائع الجعػى ذا ضيخ مغ تقخيخ مكتب در إ

(1)((بغخامة
بالشطخ لثبػت ...) :بأنويا ل في قخارالعخاق  –قميع كػردستان وقزت محكسة تسييد إ، 

 يدخفي ساعجه األ .. نذأ عشو عجداً ( د) ب بالجخح عمى السرا .. باالعتجاء عسجاً ( أ) الجانح قيام 
مغ قانػن العقػبات وحيث إن محكسة  214/4ة حكام الساد( مسا يشصبق فعمو وأ%5قجر ب )

 ديشار استجالالً  445333دانتو بسػجبيا وفخضت عميو التجبيخ بسقتزاىا بغخامة قجرىا أ األحجاث
بترجيق القخار )...  يزاً وقزت أ .(2)(...ث تقخر ترجيقوحجامغ قانػن رعاية األ 78بالسادة 

( بغخامة مالية فخض التجبيخ عمى الستيع )ر.ح.عالستزسغ حجاث في دىػك الرادر مغ محكسة األ
 .(3)لف ديشار...(( أ333 333قجرىا )

، ال بج أن يكػن مغ الشاحية القانػنية ودقيقاً  ولكي يكػن قخار السحكسة السخترة صحيحاً 
بذكل ال لبذ  قخار المجشة الصبية الخاص بالسجشى عميو حػل مقجار اإلصابة ودرجة العجد واضحاً 

ن تثبت المجشة الصبية وجػد ، إضافة إلى ذلظ يجب أيسكغ االعتساد عميو إلصجار الحكعفيو بحيث 
ال يكفي ...): بأنو يال زت محكسة تسييد العخاق في قخارقوبيحا الرجد العاىة في تقخيخىا. 

عقػبات عمى فعل الستيع أن يكػن السجشى عميو قج أصيب بعجد جدئي  214/4النصباق السادة 
صابة قج سببت لمسراب إلمكان العجد، وما إذا كانت ا إذا لع يذيخ التقخيخ الصبي إلى %2دائسي 

 .(4).(..عاىة مدتجيسة أم ال

                                                 
 السعجل. 1983لدشة  76ث السخقع اقانػن رعاية االحج ( مغ78انطخ: السادة ) (1)
 .62عثسان ياسيغ عمي، السرجر الدابق، ص د.  (2)
قخار غيخ  2/7/2019في  (2019حجاث/الييئة الجدائية/األ) العخاق -نقميع كػردستاإقخار محكسة تسييد  (3)

 مشذػر.
حكام العجلية، العجدان مجسػعة األأنطخ  5/12/1986في  (1986/ ىيئة مػسعة ثانية/ 79)القخار السخقع  (4)

 .143، ص1986الثالث والخابع، سشة 
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دانة الستيع )ه.ه.س( وفق إلى إالسحكسة  ن اتجاهأ... ) :في قخار آخخ أيزاً وقزت   
حيث كان يتعيغ عمى السحكسة  ،مغ قانػن العقػبات غيخ صحيح ومخالف لمقانػن  214/4السادة 

جخاء الفحػصات الصبية عميو ية الجائسية إللى المجشة الصبإرسال السجشى عميو القاصخ )خ.ر.ع( إ
 افة القخاراتكلحا تقخر نقس  ،لبيان فيسا إذا كانت درجة العجد التي اصيب بيا دائسي أم مؤقت

صحيح  السسيدقخار الحكع  ...): بأن في قخار آخخ يزاً أوقزت  .(1)الرادرة في الجعػى...(
( قج اعتجى مع شكيكيو  .م ش الستيع ) ف.ن أن الثابت في حيثيات الجعػى ؛ ألومػافق لمقانػن 

ستيع السحكػر عمى عمى السذتكي بدبب خالفات مالية بيغ الصخفيغ بالزخبات الرادرة مغ ال
 %15بشدبة  وقجرت درجة عجده بسػجب تقخيخ المجشة الصبيةمامية أسشانو األخيخ السذتكي فقج األ

نكار الستيع إن إقػال السذتكي والذيػد و أبية و ن االعتجاء قج ثبت بالتقاريخ الصأخسدة عذخ بالسائة و 
وفق  إلدانتودلة الستحرمة في الجعػى كافية أن األفالت مغ العقػبة وعميو لمتيسة ىػ لغخض اإل

ن العقػبة السفخوضة عميو بالحبذ البديط لسجة سشة واحجة أمغ قانػن العقػبات و  214/4السادة 
 .(2)جاءت متػازنة...(

بأنو عشج قيام محكسة  محاكم االحجاث والجشايات فقج تبين لشاومن خالل عسمشا في 
من قانهن (  214 )إلصجار القخار الشيائي في القزية السعخوضة أماميا وفق السادة الجشايات

سخاجعة السحاكم السجنية لمسظالبة ل إذا كان بالغاً العقهبات العخاقي فإنيا تعظي الحق لمسجشى عميو 
 يؤخخ جيخ التعهيض من قبميا  سهفتق إذا تبين لمسحكسة إنأصابو  بالتعهيض عن الزخر الحي

 مختراً  ، فإن السحكسة تشتخب خبيخاً أو صغيخاً  إذا كان السجشى عميو حجثاً أما ، حدم القزية
ر الغخض تقجيخ التعهيض السالي السشاسب لمسجشى عميو عمى ان يتشاسب مبمغ التعهيض مع مقج

فإن محكسة الحجاث  إذا كان الجاني حجثاً ، أما لمسجشى عميودرجة العجد الحي حرل صابة و اإل
ن بعج ألمسجشى عميو  السالي السشاسب تمدم ولي أمخ الجانح إضافة إلى مال الجانح بجفع التعهيض

هدع مبمغ التعهيض حدب درجة العجد ومقجار اإلصابة ويض لتقجيخ التعهي مختراً  تشتخب خبيخاً 
 .لقاصخين اذا كان السجشي عميو قاصخاً بحداب خاص لجى مجيخية رعاية ا

                                                 
 10/7/2019في  (2019ولى/األ -/الييئة الجدائية789)رقع القخار  العخاق -قميع كػردستانإسييد قخار محكسة ت (1)

 قخار غيخ مشذػر.
قخار  3/4/2019في  (2019انية //الييئة الجدائية/ الث44)رقع القخار العخاق -قميع كػردستانإقخار محكسة تسييد  (2)

 .مشذػر غيخ
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 الخاتسة

 ستشتاجات والسقتخحات التالية:تابة ىحا البحث فقج تػصمت الى اإلنتياء مغ كبعج اإل

 :ستشتاجاتاإلأواًل/  

لدشة  (111)لعخاقي رقع ف العاىة السدتجيسة في قانػن العقػبات ان السذخع العخاقي لع يعخِ  إ -1
حاالت كثيخة  يسكغ أن تكػن شاممة لجسيع الرػر التي تتحقق فييا  عجد  نو قج أ، إال السعجل 1999

فقج عزػ مغ أعزاء الجدع  ) :ف العاىة السدتجيسة بأنياعخ  قج ن الفقو أالعاىة السدتجيسة. رغع 
 (. أو فقج جدء مشو أو فقج مشفعة أو إضعافيا أو فقج حاسة مغ الحػاس أو إضعافيا برػرة دائسة

عاىة مدتجيسة سشان عتبار كدخ األإ عمى وواضح لعخاقي لع يشز بذكل صخيح إن القانػن ا -4
 .سشان األماميةوخاصة األ

ن يراب عتجاء السفزي الى عاىة مدتجيسة أالقانػن العخاقي لتػافخ جخيسة اإللع يذتخط  -3
صابة عتجاء إلى إفقج يفزي فعل اإلوعمى ىحا ، د ما عغ الكيام بأشغالو السعتادةبعجالسجشى عميو 

األمخ الحي  شغالو الذخريةإن اإلصابة لع تقعجه عغ مسارسة أ شخز بعاىة مغ العاىات غيخ
   حجاث عاىة مدتجيسة. غ جخيستو وىي أيسشع مغ مداءلة الفاعل عال

ن السذخع العخاقي قج مشح محكسة السػضػع سمصة تقجيخية لمحكع بالدجغ لسجة تتخاوح بيغ أكثخ إ -2
 عصى، في حيغ أ 214بالشدبة لمفقخة األولى مغ السادة  عذخة سشة خسذمغ خسذ سشػات إلى 

السذخع محكسة السػضػع مخونة أكثخ وسمصة تقجيخية في أن تقزي بعقػبة الدجغ مجة تتخاوح بيغ 
ػى خسذ ، أو أن تقزي بعقػبة الحبذ التي مجتيا القرأكثخ مغ خسذ سشػات إلى سبع سشػات

 مغ قانػن العقػبات. 214( مغ السادة 4ئع السذسػلة بالفقخة )لى الجخابالشدبة إ ، وذلظسشػات فقط
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 :السقتخحاتثانيًا/ 

، والشز بذكل صخيح وواضح عمى غ قانػن العقػباتم (214)تعجيل السادة فزل رى مغ األأ -1
سشان ، عمى اعتبار أن األتغ االجتياداعاىة مدتجيسة لكي نبتعج عاعتبار كدخ األسشان األمامية 

 االصصشاعية ال تكػن بشفذ جػدة ومتانة األسشان الصبيعية.

التأكيج عمى المجان الصبية السخترة عشج إحالة السجشى عميو إلى لجانيع الصبية أن يجونػا في -4
دون التصخق إلى إمكانية  ،التقخيخ الصبي فيسا إذا كانت اإلصابة تذكل عاىة مدتجيسة مغ عجمو

ىشاك أشخاص تحرل لجييع عاىة مدتجيسة وال يسكشيع إزالتيا  ألن ؛التو بالعسميات التجسيميةإز 
 .بالعسميات الجخاحية ألسباب صحية أو مادية

 في تذجيج العقػبةلمغ قانػن العقػبات وإضافة ضخوف  (214)ة تعجيل نز الساد فزلمغ األ -3
 شخريغالعتجاء مغ عربة مكػنة مغ و وقػع اأصخار الت معيشة عشج تػفخىا مثل سبق اإلحا
مكمفا بخجمة عامة و أذا كان السجشى عميو مػضفا ً إأو كثخ أو وجػد صمة الخحع بيغ الصخفيغ فأ

 و بدببيا.أثشاء الػضيفة أوحرل االعتجاء 

 

 

 

 وهللا ولي التػفيق
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 والسخاجع قائسة السرادر

 القخآن الكخيم

 :الكتب القانهنية /أوالً 

، الصبعة بغجاد -الخاص، مصبعة الخشيج، العخاق ، القدعبشاء، شخح قانػن العقػباتجبخائيل ال -1
 .1927، الثانية

، شخح أحكام القدع الخاص مغ قانػن العقػبات العخاقي، الجخائع جسال إبخاليع الحيجري  .د -4
 ي تبة الدشيػر الشاشخ مكالجدء الثاني،  ،اص، الجخائع الػاقعة عمى األمػالالػاقعة عمى األشخ

 .4339 بجون رقع الصبعة، ،بغجاد

ندان في التكامل ، جخائع االعتجاء عمى حق اإلالراحب عبجالكخيع الخبيعي حديغ عبج -3
 .4311الصبعة االولى، ، تظ لرشاعة الكتاب ونذخه، العخاق، بغجاد، الشاشخ العالجدجيا

 لجدء الثالثحسيج الدعجي، شخح قانػن العقػبات الججيج، جخائع االعتجاء عمى األشخاص، ا -2
 .1979 جون رقع الصبعة،ب مصبعة السعارف، بغجاد،

دار ات محكسة التسييد، ، الجخائع الػاقعة عمى األشخاص في ضػء اتجاىسعج عمي البذيخ -5
 .4332 ،الصبعة األولى ،عسان -إلسخاء لمشذخ والتػزيع، األردنا

خاص، جخائع االعتجاء عمى ، شخح قانػن العقػبات العخاقي وتعجيالتو القدع الد. عباس الحديشي -9
 .1972 ، بجون رقع الصبعة،، بغجادصبعة العاني، العخاقممػال، السجمج الثاني، ألشخاص واألا

دار الفكخ الجامعي  ،ث في جخائع االعتجاء عمى األشخاص، السدتحجأميخ خالجد. عجلي  -7
 .4314 لصبعة األولى،ا ،مرخ، اإلسكشجرية

 شخح قانػن العقػبات، القدع الخاص، مصبعة الدماند. فخخي عبجالخزاق صمبي الحجيثي،  -8
 .1999 رقع الصبعة،بجون  ،اد، بغجالشاشخ العاتظ لمشذخ، العخاق
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 ، شخح قانػن العقػبات، القدع الخاص، دار الشيزة العخبية، مرخ، القاىخةفػزية عبجالدتار د. -9
 .4314 الصبعة الثالثة،

يو العام السعجل بقدس 1999لدشة  111قع ، شخح قانػن العقػبات العخاقي ر قيذ لصيف تسيع -13
 .4319الصبعة األولى،  ،ي في بيخوت، لبشاندار الدشيػر والخاص، 

ار الكتب مصبعة مجيخية د ،د. ماىخ عبج شػير، شخح قانػن العقػبات، القدع الخاص -11
 .1988 ،بجون رقع الصبعة، لمصباعة والشذخ، العخاق، جامعة السػصل

  ػزيع، مكتبة دار الثقافة لمشذخ والتالػاقعة عمى االشخاص د. دمحم صبحي نجع، الجخائع -14
 .1999عسان، الصبعة الثانية،  -ردنألا

ة السؤسدة الحجيثة، لبشان مصبعأحسج نريف، شخح قانػن العقػبات، القدع الخاص، نذأت  -13
 .4313بجون رقع الصبعة،  بيخوت،

مرخ الشيزة العخبية، القدع الخاص، دار  ،د. ىجى حامج قذقػش، شخح قانػن العقػبات -12
 .4314عة، بجون رقع الصب، القاىخة

 حكام والقخارات القزائية السشذهرة:/ الثانياً 

القدع الجشائي، بجون رقع  -بخاليع السذاىجي، السبادئ القانػنية في قزاء محكسة التسييدإ -1
 .1993الصبعة، مصبعة الجاحظ، بغجاد، 

قخارات محكسة تسييد إقميع كػردستان العخاق عثسان ياسيغ عمي، السبادئ القانػنية في د.  -4
، مشذػرات اتحاد قزاة اقميع كػردستان 4337-1993القدع الجشائي لسجة خسذ عذخة سشة، 

 .4338ربيل، الصبعة األولى، أ -العخاق

فؤاد زكي عبجالكخيع، مجسػعة ألىع السبادئ والقخارات لسحكسة تسييد العخاق، بجون رقع الصبعة  -3
 .1984خمج، بغجاد، سشة وفيدت سأمصبعة 

 .1975، ، العجد الثاني، الدشة الدادسة، العخاقوزارة العجل ،مجسػعة األحكام العجلية -2

 .1975، العجد الثالث، الدشة الدادسة، وزارة العجل، العخاق ،مجسػعة األحكام العجلية -5
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الخابعة عذخ  حكام العجلية، وزارة العجل، العخاق، العجدان الثالث والخابع، الدشةمجسػعة األ -9
1989. 

 .1988ول، الدشة  الثامشة عذخ، ، وزارة العجل، العخاق، العجد األمجسػعة االحكام العجلية -7

 .1977، العجد الثاني، الدشة الخامدة، تسييد العخاق ترجر عغ محكسة، الشذخة القزائية -8

 :غيخ السشذهرةلقزائية القخارات احكام و ال /ثالثاً 

قخار غيخ  14/4/1985في  (1985/جداء الثانية/4978)بالعجد تسييد العخاق قخار محكسة  -1
 مشذػر.

في  (4319/الييئة الجدائية/ الثانية /22) رقع القخار العخاق -قميع كػردستانإقخار محكسة تسييد  -4
 قخار غيخ مشذػر. 3/2/4319

 4/7/4319في  (4319الييئة الجدائية/االحجاث/) العخاق -إقميع كػردستانقخار محكسة تسييد  -3
 .قخار غيخ مشذػر

 (4319االولى/ -/الييئة الجدائية789)رقع القخار  العخاق -قميع كػردستانإار محكسة تسييد قخ  -2
 قخار غيخ مشذػر 4319/ 13/7في 

 :القهانين /رابعاً 

 .السعجل 1999لدشة  (111)قانػن العقػبات العخاقي السخقع  -1

 السعجل. 1983لدشة  (79)قانػن رعاية األحجاث السخقع  -4

                            

 

 

 



49 

 

 السحتــهيـــات
 

 الصفحة الـــــمـــوضـــــــــــــــوع

 4-1 المقدمة

 8-3 : ماهية جخيسة الزخب السفزي إلى عاىة مدتجيسة السبحث الول

 6-2 : تعخيف العاىة السدتجيسةالسصمب األول

 8-6 : صػر العاىة السدتجيسةالسصمب الثاني

 11-9 : أركان الجخيسة يث الثانالسبح

 14-13 : الخكغ الساديالسصمب األول

 12-14 : محل الجخيسةالسصمب الثاني

 17-15 القرج الجخمي -: الخكغ السعشػي السصمب الثالث

 43-18 : عقهبة الجخيسةالسبحث الثالث

 21-19 : عقػبة الجخيسة في صػرتيا السذجدة السصمب األول

 43-41 جخيسة في صػرتيا السخففة: عقػبة الالسصمب الثاني

 45-42 الخاتسة

 48-49 قائسة السرادر

     


