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 بةناوي خىداي بةخشندة و ميهرةبان

 

 تحرََشاٌ طحروك و ئحَذاياًَ نُذَحي تاوتؤي كزدًَ تىََذَُحوج

 
 

داواكاري طشتً  طعُذ خضز خهفدواي ووردتىَحوج نح تىََذَُحوجي تحرََش 

تؤياٌ كح ( دَار تىو انحًاَح انجُائُح نهحزَح انشخصُحتحَاو َُشاًَ )
 تىََذَُحوجكح شاَظتحي تاوتىََكزدَح، تفحريىٌ تحوجرطزتًُ نح طحل رََشدار.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 طحرثحرشتً تىََذَُحوج 

 دانا بكر رسىل 

 داواكاري طشتً 
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 شــكز وتـقـذَــز

 

مغ اعجاد ىحا البحث يدعجني ويذخفشي أف أتقجـ بفائق شكخؼ  ييتتنابعج أف 
وخالز احتخامي إلى السجعي العاـ األستاذ )دانا بكخ رسػؿ( الحؼ تفزل 
مذكػرًا باالشخاؼ عمى البحث، وكاف لسبلحطاتو وتػجيياتو األثخ الكبيخ في 

 إخخاج ىحا البحث بيحه الرػرة.
 

 
 الباحث  
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 انـًـقـذيــح

 

مغ البجييي أف اإلنداف يتستع بالعجيج مغ الحقػؽ التي أقختيا األدياف والسػاثيق الجولية 
والتذخيعات العقابية أو السجنية. وىحه الحقػؽ ال غشى عشيا لئلنداف ميسا تبجلت الطخوؼ 

تكػف بجرجة واحجة مغ االىتساـ أو األىسية، فيشاؾ حقػؽ ثابتة ال السحيصة بو. إال أنيا قج 
اف في مختمف األزمشة والعرػر وال يسكغ العير بجونيا، فيي كالساء واليػاء بالشدبة لئلند

تسثل قيسة اجتساعية عميا بالشدبة لو فيي والتي الحخية الذخرية كلو إف صح التعبيخ، 
 لريقة بو وجػدًا وعجمًا.

وىي تسثل االنعكاس الحكيقي ألدميتو وكخامتو وأف الحخية بالشدبة لو ىي تحقيق الحات 
فبل حياة لئلنداف بجوف حخية، ما يسمكو اإلنداف والتي تأتي بعج حقو في الحياة، وىي أغمى 

خقي والتصػر والتحخر، فبل لأنيا ال تدتكيع بجونيا. فالحخية بالشدبة لئلنداف ىي ا واألصح
 بالقيػد وال مدتقخ لو بالسداس بحخيتو. تو وىػ مكبللحيا قيسة

لمحفاظ عمى الحخية وكع مغ األرواح قجمت تزحية ليحه  حجثتفكع مغ الثػرات 
 الحخية فالثػرة نبخاسيا الحخية.

عمى ضساف  تحخصف أغمب التذخيعات والجساتيخ وخاصة التذخيعات الجدائية إلحلظ ف
 الحق في الحخية.

ؿ الجدائية صػ في قانػف العقػبات العخاقي وقانػف األى ذلظ تع التأكيج عمكحلظ 
 .2005وانتياء بجستػر  1925العخاقي، مخورًا بالجساتيخ العخاقية الستعاقبة بجأ بجستػر 

اإلندانية والسشزبصة  الكخامةدقة والستشاغسة مع توالحخية الذخرية ىي الحخية الس
لسجتسع. والجليل عمى أف الحخية صفة ؼ مذاعخ اذبحجود ال تسذ حخية اآلخخيغ، وال تؤ 

 لريقة باإلنداف، فأنو يػلج حخًا متأصمة في كيشػنتو.

)الحساية الجشائية لمحخية الذخرية( بػولغخض الخػض في مػضػع )بحثشا( السػسػـ 
 في خسدة مباحث. وواإلحاشة بو. يتصمب مشا تشاول

تهزع على و  العرهرالحماية الجنائية للحربة الذخرية عبر : المبحث األول
 :مظلبين

 فخعيغوتػزع عمى ، صمب األوؿ: قػانيغ الذخؽ القجيعالس
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 الفخع األوؿ: قػانيغ ببلد الخافجيغ.

 .الفخع الثاني: قػانيغ مرخ القجيسة

 السصمب الثاني: قػانيغ الغخب القجيع. 

 الفخع األوؿ: قػانيغ اليػناف.

 الفخع الثاني: قػانيغ الخوماف.

 على مظلبين.وتهزع  ماهية الحرية الذخرية: المبحث الثاني

 ثبلث فخوع.تػزع عمى و  السصمب األوؿ: مفيػـ الحخية الذخرية.

 الفخع األوؿ: السفيػـ الفقيي.

 .الفخع الثاني: السفيػـ القانػني

 الفخع الثالث: السفيػـ الذخعي.

تػزع عمى و  لػصف القانػف لمجخائع الساسة بالحخية الذخرية.االسصمب الثاني: 
 فخعيغ:

 الفخع األوؿ: الػصف القانػني لمجخائع الساسة بالحق في سبلمة الجدع

 الػصف القانػني لمجخائع الساسة باألمغ الذخري الفخع الثاني:

 مظلبين:تهزع على و  الجرائم الماسة بالحرية الذخرية أركان: لثالمبحث الثا

 ثبلث فخوع.وتػزع عمى  الخكغ السادؼ :األوؿالسصمب 

 الفخع األوؿ: جخيستي استعساؿ القدػة والتعحيب.

 الفخع الثاني: جخائع الكبس والحبذ والحجد.

 الفخع الثالث: انتياؾ حخمة السدكغ والحياة الخاصة.

 فخعيغ.تػزع عمى و  لخكغ السعشػؼ ا :السصمب الثاني

 الفخع األوؿ: القرج الجشائي العاـ.

 الفخع الثاني: القرج الجشائي الخاص.
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ثبلث تػزع عمى و  ت الحرية الذخرية في سالمة الجدمضمانا: الرابع المبحث
 :مصالب

 السصمب األوؿ: فحز الجـ.

 السصمب الثاني: غديل السعجة.

 السصمب الثالث: أخح البرسات.

مى تػزع عو  استخدام الهسائل العلمية في الحرية الذخريةالمبحث الخامس: 
 مصمبيغ:

 الكحب وأثخه عمى الحخية الذخرية.ذف كاألوؿ: استخجاـ أجيدة السصمب 

التحميل التخجيخؼ وأثخه عمى الحخية و الثاني: استخجاـ التشػيع السغشاشيدي السصمب 
 وتػزع عمى فخعيغ: الذخرية.

 الفخع األوؿ: التشػيع السغشاشيدي وأثخه عمى الحخية الذخرية

 الفخع الثاني: التحميل التخجيخؼ وأثخه عمى الحخية الذخرية

 خاتمةال

 قائمة المرادر والمراجع
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 انًثحث األول

 ح انشخصُح عثز انعصىرَـزـانحًاَح انجُائُح نهح
 

ف الحخية الذخرية تتكػف مغ مجسػعة مغ الحقػؽ تختبط بحكع شبيعتيا إالػاقع 
مغ حقػؽ مكانة  ابذخرية اإلنداف، لحا فسغ الصبيعي أف يكػف ليحه الحخية بسا تذتسل عميي

ميسة ومتسيدة في القػانيغ القجيسة، سػاء عمى صعيج الحساية أو عمى صعيج التشطيع، لحا 
ة الذخرية عبخ يفأنيا مخت بسخاحل عجيجة، لحلظ سشتشاوؿ كيفية تصػر الحساية الجشائية لمحخ 

 قػانيغ الذخؽ القجيع وقػانيغ الغخب القجيع في مصمبيغ.

 خؽ القجيعالسصمب األوؿ: قػانيغ الذ

 السصمب الثاني: قػانيغ الغخب القجيع

 

 انًطهة األول

 ىــذَـزق انقــٍ انشـُـىاَـق
لقج دلت السكتذفات األثخية والجراسات التاريخية عمى أف قػانيغ الذخؽ القجيع متسثمة 
بقػانيغ وادؼ الخافجيغ وقػانيغ مرخ القجيسة ىي مغ أقجـ السجونات في العالع وأكثخىا نزجًا، 

ة قج تأثخت بتأثيخ الجيغ عمييا سػاء مغ حيث التأثيع أو عستجفبالخغع مغ أف ىحه القػانيغ م
حساية الكثيخ مغ السرالح االجتساعية، وفي  تزسشتمغ حيث العقاب، إال أنيا مع ذلظ قج 

 لحلظ سشتشاوؿ ىحه القػانيغ في فخعيغ. (1)مقجمتيا الحقػؽ السكػنة لمحخية الذخرية
 

  

                                                

مػاجية الدمصة العامة، شي، الحساية الجشائية لمحخية الذخرية في ي( د. عسار تخكي الدعجوف الحد1)
 .19، ص2012، 1مشذػرات الحمبي الحقػقية، ط
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 الفرع األول

 قهانين بالد وادي الرافدين

لقج ضيخت عجة نرػص تشتسي إلى قػانيغ مختمفة تذيخ إلى حساية حخية األفخاد، إال 
أف الحخية لسا تعشيو في عرخنا الحاضخ لع تكغ معخوفة، باعتبار أف الحخية كانت تعشي 

 .(1)ع كاف عبارة عغ قدسيغ الدادة والخؽ تجسسضج العبػدية والخؽ، فال

عذتار قج جـخ الكبس دوف وجو حق وذلظ في السادة  تبأف قانػف ل ومع ىحا نجج
ع الخجل السقيج يجه عميو ز( مشو حيث ورد فييا )إذا قيج رجل رجبًل آخخ بجوف أف ي17)

ية ال يعخفو عشيا )السقيج( شيئًا ولع يثبت عبلقتو بيا، فعمى الخجل األوؿ أف يحسل زبدبب ق
 .(2)التي قيج مغ أجميا الخجل اآلخخ( الكبسأؼ جداء يتختب عمى 

أما في قانػف حسػرابي الحؼ يعج نسػذجًا متصػرًا في قػانيغ وادؼ الخافجيغ بل وفي 
العجيج مغ السػاد لحساية األفخاد ومشيا ما ورد في  شخعتقػانيغ العالع القجيع قاشبة، فقج 

مػه أماـ تمظ الثغخة ويكيسػا ( مشو )إذا أحجث رجل ثغخة في دار ما فعمييع أف يعج21السادة )
عميو الججار( لحلظ كانت الحساية تذسل حساية الدكغ، وحساية األسخار الخاصة أيزًا 

 .(3)لذاغمو

ومقابل ىحه الحساية نجج أف التعحيب كاف حاضخَا في الشرػص القانػنية، كاختيار 
عمى الخزػع إلى الساء أو اختيار السحشة مغ أدلة اإلثبات الجشائي، حيث يجبخ الستيع 

 .(4)اختيار الساء لمكذف عغ صحة ما يشدب إليو
 

 الفرع الثاني

 قهانين مرر القديمة

عخؼ مجتسع الفخاعشة في مرخ تصػرًا اجتساعيًا ممحػضًا مقارنة مع ما سبقتو مغ 
سكغ الفخاعشة تشطيع مجتسعيع عمى أسذ بديصة تؤمغ فخض سمصة تتجسعات بجائية فقج 

                                                

 .96، ص1988( د. عباس العبػدؼ، تاريخ القانػف، دار الكتب لمصباعة والشذخ، السػصل، 1)
 .11، ص1979، دار الخشيج لمشذخ، بغجاد، 1( د. فػزؼ رشيج، الذخائع العخاقية القجيسة، ط2)
 .41، ص1980انػف، دار الحخية لمصباعة، بغجاد، ( د. ىاشع الحافع، تاريخ الق3)
 .199( د. فػزؼ رشيج، السرجر الدابق، ص4)
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فخعػف عمى شعبو ونػعًا مغ العجالة العامة ألفخاده، إذ كانت سمصة فخعػف مصمقة مغ جانب 
ذات مشذأ ديشي، أؼ إليي وأف السمظ كاف إليًا في حياتو وبعج مساتو، وىػ الحؼ يعيغ مخاتب 
ودرجات الكيشة ومعاونيو، باإلضافة إلى تستعو بػضيفتو العدكخية، التي كانت تتمخز 

 ار.بحساية شعبو وببلده مغ األخص

باب األمغ والشطاـ تأما الػضيفة الدياسية لمسمظ فكانت تختكد عمى مدألتيغ أوليسا است
يا ىػ إشاعة العجؿ بيغ الخعية، وفي ىحا الشطاـ ليذ ىشاؾ مجاؿ لسسارسة يفي الببلد، وثان

 .(1)الحخية الذخرية واالجتساعية واالقترادية أماـ إرادة الفخعػف السصمقة

 

 انًطهة انثاٍَ

 ذَىـزب انقــٍ انغـُـقىاَ
لقج كاف لؤلفكار الفمدفية التي ارساىا اليػناف والخوماف أثخًا كبيخًا عمى القػانيغ، فبعج 
أف كاف األساس الجيشي ىػ السييسغ عمى تمظ القػانيغ، أصبح لمجانب الفكخؼ تأثيخه وأف كاف 

 الدمشي وكاآلتي:، لحا سشتشاوؿ ىحه القػانيغ حدب التدمدل (2)ندبيًا عمى ىحه القػانيغ

 

 الفرع األول

 ن اليهنانـيـهانــق

لقج تسيدت الحزارة اليػنانية عبخ قػانيشيا بإخزاع األفخاد إلى الدمصة وبذكل مصمق 
فمع تكغ ىشاؾ حجود تحكع سمصات الحاكع، فيسا يتعمق باحتخاـ حخيات األفخاد، فقج كاف الفخد 
خاضعًا لمجولة في كل شيء، فمع تكغ ىشاؾ حخية لمسعتقجات الجيشية فقج كاف الفخد متعمقًا 

ة ولع يكغ ىشاؾ حخية لمسمكية، فكانت أمبلؾ الفخد وثخوتو تحت ترخؼ الجولة، بجيغ الجول
ولع يكغ ىشاؾ ضسانات قانػنية لمحقػؽ السكػنة لمحخية الذخرية، فسغ السسكغ أف تشفي أؼ 

                                                

مبي ح، حساية الحخية الذخرية في القانػف الجشائي، مشذػرات الطحردي( د. شارؽ صجيق رشيج 1)
 .99، ص2011، 1الحقػقية، ط

 .24شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي الدعجوف الحد2)



- 7 - 

ولع يكغ األمخ بأحدغ حاليا عشج  (1)فخد مغ الببلد حتى دوف محاكسة أو دوف ارتكاب جخيسة
 572-594عمى أثيشا في الفتخة ما بيغ ػف كاف شاعخًا وحكيسًا وصػلصجور قانػف صػلػف، 

ؽ.ـ وبعج تػليو الحكع  وضع شخائع أو أحكاـ سسيت )شخائع صػلػف( ليكػف دستػرًا يحكع 
خاح السحبػسيغ سبالخغع مغ بعس االصبلحات القانػنية واإلدارية، وىي اشبلؽ بو الببلد، 

خ األراضي والفبلحيغ وإعصاء ياستخقاؽ السجيػنيغ وتحخ بعج انتياء مجة تػقيفيع، وكحلظ حق 
قانػف صػلػف يج الحكاـ في  أشمقالسخأة بعس الحقػؽ الذخرية، إال أنو مغ جانب آخخ 

الترخؼ بحخيات السػاششيغ، فكاف الفخد مجخدًا مغ حقػقو في مػاجية الجولة وامتيازاتيا 
 .(2)الػاسعة

 

 الفرع الثاني

 قهانين الرومان

دمصية في حياتو الذخرية، فقج تاعتشى الخوماف بحياة السػاشغ ومشع التجخبلت اللقج 
الفخد )نطست األلػاح االثشي عذخ أحكاـ قانػنية كخست مبجأ الحخية فأخح ىحا القانػف بقاعجة 

لحا لع يكغ التعحيب وسيمة قانػنية النتداع أقػاؿ الستيسيغ أو الذيػد  (بخؼء حتى تثبت إدانتو
. وفي السقابل ميد قانػف األلػاح االثشي عذخ عمى صعيج السعاممة العقابية (3)شيغمغ السػاش

والتحقيق بيغ العبج واألحخار. فسػرس التعحيب عمى العبيج، بأبذع األساليب فيسا كاف العكذ 
مغ ذلظ تجاه األحخار وعمى صعيج حخمة السدكغ وحق الفخد في خرػصيتو، نجج أف قانػف 

السدكغ ممجأ صاحبو ومحل  يتسثلحساية السدكغ عمى أساس ديشي لامًا األلػاح قج نطع أحك
مسارستو لذعائخه الجيشية، وبالتالي فأف دخػلو دوف إذف يعج بسثابة تجنيذ لحخمة السدكغ 

 .(4)واغزاب لآللية التي في ذلظ السكاف
                                                

، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، 6عبج الحسيج متػلي، القانػف الجستػرؼ واالنطسة الدياسية، ط( د. 1)
 .219، ص1986

، نقبًل عغ د. مشيخ حسيج البياتي، الجولة 225شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي الدعجوف الحد2)
 .52صالقانػنية والشطاـ الدياسي اإلسبلمي، الجار العخبية لمصباعة، بغجاد، 

، نقبًل عغ صباح سامي داوود، السدؤولية 25، السرجر الدابق، صطحردي( د. شارؽ صجيق رشيج 3)
 .40، ص2000الجشائية عغ تعحيب األشخاص، رسالة دكتػراه، كمية القانػف، جامعة بغجاد، 

الشطع ، نقبًل عغ د. صػفي ابػ شالب، تاريخ 25، السرجر الدابق، صطحردي( د. شارؽ صجيق رشيج 4)
 .265القانػنية واالجتساعية، القاىخة، ص
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وأف الخوماف اقخوا بحقػؽ االفخاد تجاه بعزيع البعس ولكشيع لع يقخوا بأؼ حقػؽ 
مفخد قبل الجولة، وأف الجولة كانت تعج مالكة لجسيع األراضي وأف األفخاد لع يكغ ليع عمى ل

تمظ األراضي إال امتيازات مؤقتة قابمة لئللغاء في أؼ وقت ولئلمبخاشػر حخية مصمقة في 
، وقج مارس السجتسع الخوماني التعحيب في سبيل استخبلص األدلة (1)يايالترخؼ ف

عمى شبقة العبيج الحيغ لع يعتخؼ ليع بأية حقػؽ فالعبج مجخد شيء واالعتخافات وخاصة 
 اعشجما يخاد تعحيبي ةمسمػؾ لديجه، ويستمظ ايقاع جسيع أنػاع التعحيب والقدػة، ال بل أف الحخ 

ومع ىحا فأف الحخية الفخدية في  (2)يعحبػف عبيجىا، الخجل الحخ ال يعحب إال بالساؿ عنيإف
ة، فحخمة السدكغ كاف مقخرًا ليا حساية فالخوماف يشطخوف إلى بعس صػرىا كانت ليا حساي

السدكغ بػصفو مكانًا مقجسًا كالسعبج، مسا يدتػجب حسايتو، ونادػ فقياء الخوماف بعجـ 
الكبس عمى السجـخ داخل مدكشو القتياده إلى العجالة فالحساية لع تكغ مقخرة لراحب 

ة تبجلت بعج صجور قانػف )كػرنيميا( يلجيشالسدكغ. بل لمسدكغ ذاتو إال أف ىحه الربغة ا
 .(3)االعتجاء عميو اعتجاء عمى الذخز ذاتو جحيث قخر ىحا القانػف حخمة السدكغ وع

 

                                                

ات الفخدية، )دراسة مقارنة(، مشذأة السعارؼ ي( د. عبج الحكيع ذنػف الغداؿ، الحساية الجشائية لمحخ 1)
 .30، ص1وشخكاه، ط جبلؿ حخبيباإلسكشجرية، 

لسدؤولية الجشائية عغ صباح سامي داوود، انقبًل  31غداؿ، السرجر الدابق، ص( د. عبج الحكيع ذنػف ال2)
 .41-40، ص2000عغ تعحيب األشخاص، رسالة دكتػراه، كمية القانػف، جامعة بغجاد، 

نقبًل عغ تيديخ دمحم اإلبخاليع العبج هللا، جخيسة  30( د. عبج الحكيع ذنػف الغداؿ، السرجر الدابق، ص3)
 .6، ص1999انتياؾ حخمة السدكغ، رسالة ماجدتيخ، كمية القانػف، جامعة بغجاد، 
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 انًثحث انثاٍَ

 حـُـصـخـح انشــزَـح انحــُـاهـي

 

ىي أعد ما يسمكو اإلنداف، بل ىي قػاـ حياتو ووجػده وىي أساس الحخية الذخرية و 
بشياف السجتسع الدميع، حيث تعج مغ أىع أسباب ازدىاره وتقجمو ورقيو، فكمسا كانت الحخيات 
الذخرية مرانة، فأف ذلظ يؤدؼ إلى ازدىار السجتسع وتقجمو أما إذا عرفت الدمصات 

، فسعطع ثػرات الذعػب تتخح والفخد في مجتسعاىتدت قيسة  وقيجتيابيحه الحخية الذخرية 
ولمػقػؼ عمى مالية الحخية الذخرية بذكل  (1)مغ تحقيق حمع الحخية وأمميا غاية وعقيجة

دقيق يجب تدميط الزػء عمى جسيع الشقاط ذات الرمة بسجلػليا العاـ، لحلظ سشجرس 
 السفيػـ العاـ لمحخية الذخرية وذلظ في السصمب األوؿ.

 

 ولانًطهة األ

 يفهىو انحزَح انشخصُح
الػقػؼ عمى معشاىا مغ الداوية مغ تحجيج السفيػـ العاـ لمحخية الذخرية، ال بج ل

الػصفية الستسثمة بالتعخيف الفقيي والقانػني ليحه الحخية، وكحلظ عمى معشاىا مغ الشاحية 
ذلظ  سشبحثالذخعية بسا يزسو تحجيج مغ الذخيعة اإلسبلمية لسجلػؿ الحخية الذخرية و 

 تباعًا في ثبلث فخوع متتالية.

 

  

                                                

( د. ماىخ عبج هللا عمي العخبي، الخقابة القزائية عمى ضسانات الحخية الذخرية في مخحمة االستجالؿ، 1)
. نقبًل عغ 5شارع عبج الخالق ثخوة، القاىخة، ص 32ة العخبية ز، دار الشي2010، 1دراسة مقارنة، ط

وحساية  الفخديةالشطع القانػنية د. محسػد شخيف بديػني، د. عبج العطيع وزيخ، اإلجخاءات التجارية في 
 .45، ص1991، 1حقػؽ اإلنداف، دار العمع لمسبلييغ، ط



- 11 - 

 الفرع األول

 المفههم الفقهي

الحخية الذخرية تعتبخ مغ الكيع القميمة التي اجسعت البذخية كميا في مخاحل تصػر 
 .(1)تاريخيا، عمى اإليساف بيا، ومع ذلظ لع يرل الفقياء إلى تعخيف مػحج ليا

ويخجع ذلظ إلى اختبلؼ ىؤالء الفقياء في ابخاز العشاصخ التي تتفق ومع ما يدتيجفػف 
تحكيقو مغ ىحه الحخيات. كسا أف القزاء اكتفى بإيخاد بعس مطاىخ ىحه الحخية دوف أف 

. ولقج حاوؿ الفقياء (2)بيغ احكامو التعخيف الجقيق لمحخية الذخرية تاركًا لمفقو ىحه السيسةي
مالية الحخيات العامة، وذلظ عبخ ترشيفيا بالذكل الحؼ يمقي الزػء عمى فيع  ابتجاءً 

سة مغ مجسػع يوالحخية الذخرية بػصفيا صػرة م ،مزسػنيا ويحجد مفيػميا ويبخز نصاقيا
قج تعجدت و  (3)الترشيف االرػر التي تتألف مشيا الحخيات العامة، فقج خزعت لسثل ىح

ية العامة كثيخًا بحدب تعجد واختبلؼ السعاييخ واختمفت الترشيفات السشعقجة حػؿ الحخ 
، ويسكغ تقديع الحخيات العامة إلى ثبلث مجاميع رئيدة، (4)السعتسجة في تحجيج شبيعتيا

السجسػعة األولى، حخية تتعمق بفكخ اإلنداف وتزع حخية الخأؼ وحخية العبادة وحخية التعميع 
خية التجارة حلثانية، حخية العسل و وحخية االجتساع وحخية تكػيغ الجسعيات. السجسػعة ا

خية السمكية، السجسػعة الثالثة، حخيات تتعمق بذخرية اإلنداف وتزع الحق في سبلمة حو 
 .(5)الجدع والحق في األمغ الذخري والحق في حخمة السدكغ والحق في الحياة الخاصة

                                                

. نقبًل عغ د. فؤاد العصار، حقػؽ اإلنداف في 15( د. ماىخ عبج هللا عمي العخبي، السرجر الدابق، ص1)
عيػف مختارة  1980–1950ولة السرخؼ في ثبلثيغ عامًا القانػف السعاصخ، مجمذ شػرػ الج

. ود. دمحم احسج عبج الباقي تمسيحة، الحساية القزائية لمحخية الذخرية، رسالة 1975ادرة الر
 .21، ص1990دكتػراه، جامعة القاىخة، كمية الحقػؽ، 

 .15( د. ماىخ عبج هللا عمي العخبي، السرجر الدابق، ص2)
ذخقاوؼ، ندبة الحخيات . نقبًل عغ د. سعاد ال30( د. ماىخ عبج هللا عمي العخبي، السرجر الدابق، ص3)

، القاىخة، 76لمجوؿ العخبية، ج والفقو العامة وانعكاساتيا عمى الشطع القانػنية، مػسػعة القزاء
 .262، ص1971، د. زكخيا ابخاليع، مذكمة الحخية، مكتبة مرخ، القاىخة، 1، ط1980

 .30شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي الدعجوف الحد4)
. نقبًل عغ د. ثخوت بجوؼ، الشطع 31شي، السرجر الدابق، صيالدعجوف الحد( د. عسار تخكي 5)

 .368، ص1975، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 1الدياسية، ط
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عمى ىحا الترشيف فقج درج الفقو عمى تعخيف الحخية الذخرية تعخيفات متعجدة  وبشاءً 
ومتشػعة فقج ذىب بعس الفقياء إلى تعخيف الحخية الذخرية مغ حيث مزسػنيا بأنيا 

جسيع االعتبارات والكيع بالحقػؽ الفخدية المريقة لذخز اإلنداف والسترمة مغ مجسػعة 
 .(1)ات ذاتوإندانية وخرػصي ةالسعشػية مغ كخام

في حيغ ذىب البعس اآلخخ إلى تعخيفات مغ حيث اىسيتيا عمى أنيا السرجر 
االساس والسحػر الخئيدي الحؼ تجور في فمكو باقي الحقػؽ والحخيات العامة، وبالتالي فأف 
حساية الحخية الذخرية بسا تذتسل عميو مغ حقػؽ يعكذ ايجابًا عمى حساية باقي الحخيات 

 .(2)حيحالعامة والعكذ ص

 

 الفرع الثاني

 المفههم القانهني

ف أىسية الحخية الذخرية ومخكديتيا بالشدبة لباقي الحقػؽ والحخيات العامة، قج إ
اقتزت مغ القػانيغ وبجرجات مختمفة سػاء كانت دولية أـ دستػرية أـ جشائية أحاشتيا بدياج 

العسمي، وأوؿ ما يسكغ مبلحطتو مغ الحساية القانػنية يكفل ليا االحتخاـ عمى صعيج الػاقع 
خية الذخرية مغ الداوية القانػنية، ىػ أف جسيع حوتقخيخه ونحغ برجد استجبلء معشى ال

القػانيغ لع تتزسغ تعخيفًا مباشخًا يكذف عغ مجلػؿ ىحه الحخية، ويحجد معشاه برػرة مانعة 
تحجيسيا بذكل جامعة ذلظ ألف شبيعتيا مغ السخونة بحيث ال يسكغ تحجيجىا وتجسيعيا و 

يحه القػانيغ إلى بياف مزسػف ىحه الحخية عغ شخيق بثابت مدتقخ، األمخ الحؼ حجػ 
حساية السختكدات التي تقػـ عمييا عبخ نرػص مخنة تدتػعب جسيع السفخدات والعشاصخ لحا 
فعشجما نتحجث عغ السفيػـ القانػني لمحخية الذخرية فأنشا نعشي بحلظ الػقػؼ عمى أسمػب 

 .(3)لقػانيغ الجولية والجستػرية والجشائيةحساية ا

الحساية القانػنية لمحخية الذخرية البج مغ الػقػؼ عمى السفيػـ عغ ولبياف ما تقجـ 
 الجولي لمحخية الذخرية، والسفيػـ الجستػرؼ والسفيػـ الجشائي وكاآلتي:

                                                

 .31شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي  الدعجوف الحد1)
جميل، . نقبًل عغ د. عجناف حسػدؼ ال31شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي الدعجوف الحد2)

 .377، ص1975نطخية الحقػؽ والحخية العامة، القاىخة، 
 .35شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي الدعجوف الحد3)
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 أواًل: المفههم الدولي للحرية الذخرية

إلنداف عسػمًا قيسة مدتيجفة لمشطاـ القانػني لقج أصبح االىتساـ العالسي لحقػؽ ا
جػ احتخاميا لحقػؽ بسالجولي حتى أصبح تقييع سمػؾ الحكػمات عالسيًا مختبصًا إلى حج بعيج 

 .(1)اإلنداف عمى السدتػػ السحمي والجولي

والحخية الذخرية بػصفيا صػرة ميسة مغ مجسػع الرػر التي تتكػف مشيا الحقػؽ 
بسثل ىحا االىتساـ. إذ أكجت االتفاقات العالسية والجولية مشيا،  حطيتوالحخيات العامة، قج 

 .(2)عمى ضخورة التداـ الجوؿ باحتخاـ الخكائد األساسية التي تقػـ عمى ىحه الحخية واإلقميسية

تفاقات الجولية العالسية، نجج كػثيقة بارزة في ىحا السجاؿ اإلعبلف العالسي فبالشدبة لبل
، والحؼ اشتسل عمى مجسػعة مغ الشرػص األساسية 1948لحقػؽ اإلنداف الرادر 

 .(3)لمحخية

فشجج حساية الحق في سبلمة الجدع مقخرة بسػجب السادة الثالثة مغ اإلعبلف العالسي 
ق في الحياة والحخية وسبلمة شخرو( وكحلظ السادة الخامدة التي جاء فييا )لكل فخد الح

مشو التي نرت )عجـ تعخض أؼ إنداف لمتعحيب أو لمسعامبلت القاسية أو الػحذية أو الحط 
مغ الكخامة اإلندانية( وكحلظ في نفذ السعشى، حساية الحق في حخمة السدكغ وحخمة الحياة 

في حياتو الخاصة أو أسختو أو مدكشو  الخاصة التي نرت )ال يعخض أحج لتجخل تعدفي
أو مخاسبلتو أو االنتياكات عمى شخفو وسسعتو، ولكل شخز الحق في حساية القانػف مغ 

 .(4)ل ىحا التجخل أو تمظ االنتياكاتثم

                                                

ار، فالدمحم ج ح. نقبًل عغ د. عبج الػا3شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي الدعجوف الحد1)
الجولية، دار الشيزة العخبية، القاىخة، السرمحة الجولية السذتخكة كأساس لتصػيخ الشطع االقترادية 

 .63، ص1984
عغ  د. دمحم يػسف عمػاف، حقػؽ  بلً . نق3شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي الدعجوف الحد2)

اإلنداف في ضػء القػانيغ الػششية والسػاثيق الجولية، مصبػعات وحجة التأليف والتخجسة والشذخ، 
 .117، ص1989

 .1948العالسي لحقػؽ اإلنداف  فمغ اإلعبل 3 – 2 -1اد ( ما ورد في السػ 3)
 .1948في بشػد اإلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف  12ـ ( ما ورد 4)
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وىكحا بالشدبة لبلتفاقات العالسية واإلقميسية مشيا االتفاقية األوروبية لحقػؽ اإلنداف 
، والتي تؤكج احتخاـ حخيات وحقػؽ اإلنداف 1994ػؽ اإلنداف والسيثاؽ العخبي لحق 1955

 .(1)العالسي لحقػؽ اإلنداف فالػاردة في اإلعبل

مغ ىشا تبيغ لشا األىسية الجولية لحساية الحخية الذخرية الستأتية مغ العيػد 
مرجرًا رئيديًا لجساتيخ كافة الجوؿ، والتي  أصبحتواالتفاقيات والسػاثيق الجولية التي 

 اصبحت فيسا بعج ممدمًا ليا في التصبيق.

 ثانيًا: المفههم الدستهري للحرية الذخرية

كثيخًا عغ نطيخه الجولي في مجاؿ حساية الحخية في العخاؽ ال يختمف القانػف الجستػرؼ 
 خية الذخرية.ع الجوؿ عمى ابخاز مفيػـ الحيجس تالذخرية وتشطيسيا، إذ درج

ىحه الحساية لمحخية الذخرية،  فالجساتيخ العخاقية مغ جانبيا قج أكجت عمى تقخيخ مبجأ
، وكحلظ 1968ودستػر  1964ودستػر  1958ودستػر  1925مغ القانػف األساسي  اءً بج

وقانػف  ،2006ومذخوع دستػر إقميع كػردستاف العخاؽ  ،1990مذخوع الجستػر العخاقي 
، والتي 2005. ودستػر العخاؽ لدشة 2004إدارة الجولة العخاقية لمسخحمة االنتقالية لدشة 

نرت في مجسميا عمى أف كخامة اإلنداف مرػنة وتحـخ مسارسة أؼ نػع مغ أنػاع التعحيب 
الجدجؼ والشفدي، كسا يحـخ التعامل القاسي السييغ أو السحؿ وبصبلف إجخاءات التحقيق 

غ اإلكخاه والتعحيب وكحلظ الحق في األمغ الذخري وعجـ جػاز الكبس عمى أحج الشابع م
أو تػقيفو أو ...... إال وفق القانػف، وعجـ جػاز مشع السػاشغ مغ الدفخ خارج الببلد أو 

إلييا إال في الحاالت التي يشز عمييا القانػف، إضافة إلى حخية التشقل في كافة  ةالعػد
 .(2)دفخأنحاء العخاؽ وحخية ال

إضافة إلى ذلظ نرت الجساتيخ عمى حساية حخمة السدكغ، فقج ثبت لشا بأف الجساتيخ 
العخاقية نطست جسيع ىحه الحقػؽ الخاصة بالحخية الذخرية وحسايتيا بسختمف أنػاعيا، وأف 

( نتيجة لمدياسات يالػاقع العسمي )التصبيقفي كثيخ مغ التشاقزات في مخاحل معيشة الشابيا 
 كانت تسارسيا الحكاـ آنحاؾ.التي 

 

 
                                                

 .1994مغ ميثاؽ الجوؿ العخبية  6والسادة  1955مغ االتفاقية األوروبية لعاـ  8/1( السادة 1)
 .2005إلى  1925( دساتيخ العخاؽ مغ 2)
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 ثالثًا: المفههم الجنائي للحرية الذخرية

شطاـ القانػني عشج حج االعتخاؼ الجولي والجستػرؼ لمفخد وحخيتو اللع يقف األمخ في 
الذخرية بل امتج إلى أكثخ مغ ذلظ وىي إحاشة الحقػؽ التي تقػـ عمييا تمظ الحالة بدياج 

بأقخانو، وإنسا  توبعبلق طكل فخد )الحق في سبلمة جدسو، ليذ فقلمغ الحساية الجشائية، التي 
لو كخامة اإلنداف وال يجػز ليا  عكحلظ في عبلقة الدمصة بو. إذ عمييا أف تعاممو بسا يحف

يعاقب ( مغ قانػف العقػبات )332إيحاؤه بجنيًا أو معشػيًا وخيخ مثاؿ عمى ذلظ السادة )
ة ال تديج عمى مائة ديشار او بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغ: بالحبذ مجة ال تديج عمى سشة وبغخام

كل مػضف او مكمف بخجمة عامة استعسل القدػة مع أحج مغ الشاس اعتسادًا عمى وضيفتو 
فاخل باعتباره أو شخفو أو أحجث ألسًا ببجنو وذلظ دوف االخبلؿ بأية عقػبة أشج يشز عمييا 

 القانػف(.

لعقػبة إلى الدجغ كل مػضف أو مكمف ( ترل اؽ ع ع 333)ففي وكحلظ السادة 
خ لحسمو عمى االعتخاؼ بجخيسة أو يببخجمة عامة استعسل التعحيب لستيع أو شاىج أو خ
الذخري، ال يجػز الكبس  في األمغاألدالء بسعمػمات أو أقػاؿ معيشة ومغ ناحية الحق 

 مشو. 322عميو أو حبدو أو حجده إال في الحاالت التي نز عمييا القانػف وذلظ ـ 
 

 الفرع الثالث

 المفههم الذرعي

ائو ورسمو، تتزسغ أحكامًا يدياف الدساوية شخائع اندليا هللا سبحانو وتعالى عمى أنباأل
فػؽ  توإليية لتخشج الشاس إلى سمػؾ شخيق الخيخ واإلصبلح والعجؿ، وتقخ بكخامتو وعمػي

 .(1)جسيع الكائشات وجعمو خميفتو في األرض

عميو سػؼ نتشاوؿ نطخة األدياف الدساوية كالييػدية والسديحية واالسبلـ وأحكاميا 
 بالحخية الذخرية لئلنداف وعمى الذكل التالي:الستعمقة 

 أواًل: الحرية الذخرية في الذريعة اليههدية

هللا، الحؼ ال  ـعغ كبل بخالتي تع ة الذخيعة الييػدية شخيعة سساوية جاءت بيا التػرا 
يًا غيخ محتسل كعغ الحات اإلليية ن يأتيو الباشل مغ بيغ يجيو وال مغ خمفو، تمقاه مػسى 

                                                

 .99، السرجر الدابق، صطحردي( د. شارؽ صجيق رشيج 1)
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وقج بجأت الييػدية كجيغ سساوؼ تجعػ إلى العجالة  (1)الذظ، صخيحًا غيخ مذػب بمبذ
 .(2)والخحسة فقج قاـ ىحا الجيغ عمى أساس االىتساـ باأليتاـ واألرامل والعصف واإلحداف

ة( ما يذيخ إلى حخص اإلنداف عمى حخيتو الذخرية، حيث ورد ا وقج جاء في )التػر 
)وكانت الحية أمل جسيع الحيػانات البخية، فقالت لمسخأة، أحقًا قاؿ هللا ال )في سفخ التكػيغ 

تأكبل مغ كل شجخ الجشة، فقالت السخأة لمحية مغ ثسخ الجشة نأكل، وأما ثسخ الذجخة الحؼ في 
فقاؿ هللا ال تأكبل مشيا، فقالت الحية لمسخأة لغ تسػتا بل هللا عالع أنو يػـ تأكبلف وسط الجشة 

ا ساىسا وعمى أنييشع انفتحتغ الخيخ والذخ، فأكبل فيمشو، تشفتح اعيشكسا وتكػنا كاهلل عاري
دـ ومعو حػاء بالفصخة آذف تمأزر وىكحا اك اووضعا ألنفديسبأوراؽ التيغ  يغاشحعخياناف، م

، أؼ أف حفع ((لمجدج حخمة وأنو يشبغي ستخه عغ األعيغ ومشع الغيخ مغ االشبلع عميوأف 
مطاىخ الحخية الذخرية، وتعسق الػصايا العذخ لمذخيعة بعس  ىعة وحخمتيا تعج أ ر العػ 

سخة باعتباره الدواج أساس السمكية األ تقجيذمبلمح االحتخاـ لمحخية الذخرية مشيا 
ة الفخدية والجيغ واألسخة باعتبارىا ركائد السجتسع العبخؼ والحق تعج االجتساعية واحتخاـ السمكي

الذخيعة الييػدية مرجرًا تاريخيًا لبعس القػاعج القانػنية التي ضيخت في القانػف الكشيدي 
ة، ومػانع الدواج ودور الجيغ جقالر .السمظ تتػيجوقػانيغ أوروبا في العرػر الػسصى، مغ 

 .(3)بفائجة اإلقخاضوتحخيع في الترخفات القانػنية، 

 ثانيًا: الحرية الذخرية في الذريعة المديحية

ججىا لع تكغ في حاجة نضيخت الجيانة السديحية في كشف اإلمبخاشػرية الخومانية و 
الشاس بأف ال ييتسػا في  مخإلى تشطيع السدائل القانػنية، نطخًا ألف السديح، عميو الدبلـ، أ

حياتيع بسا يأكمػف ويذخبػف، وال ألجدادىع بسا يمبدػف فالحياة الجنيا ما ىي إال وسيمة مؤقتة 
يع الدعادة األبجية، وأف السديحية اشتيخ عشيا أنيا ديانة السحبة والدبلـ والتدامح، يويكف

قػية إلى أنراؼ الفقخاء  السديحية في جػىخىا، رسالة محبة ومداواة بيغ البذخ ودعػة ممحة
ل إلى السديحية في نذخ الفمدفة االخبلقية في مشصقة حػض زوالسدتزعفيغ، ويخجع الف
 البحخ األبيس الستػسط.

                                                

 ( د. أحسج عبج الحسيج الجسػقي، الحساية السػضػعية واإلجخائية لحقػؽ اإلنداف في مخحمة ما قبل1)
. نقبًل عغ د. دمحم بجر، تاريخ الشطع 27، ص2007، دراسة مقارنة، دار الشيزة العخبية، ط السحاكسة

 .249، ص1984القانػنية واالجتساعية، ط 
، نقبًل عغ د. محسػد سبلمي زناتي، مجخل تاريخي لجراسة 27ج عبج الحسيج الجسػقي، ص( د. أحس2)

 .248، ص1993، عاـ 1حقػؽ اإلنداف، ط
 .101، السرجر الدابق، صطحردي( د. شارؽ صجيق رشيج 3)
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 خاصةوقج كانت فمدفة السديحية فمدفة إندانية واجتساعية تقػـ عمى رفع مكانة الفخد 
ل وأف جبديح عمى الالفقيخ والسطمػـ في العالع وقج جاء ذلظ في مػعطة الديج الس

ر ساف بػؿ )أنو خ كل البذخ، كسا ق قالسحخوميغ في األرض سيججوف ليع مأوػ مغ هللا خال
سل ما في جف أإاإلحداف، أؼ فعل الخيخ، لحلظ ف يتفػؽ مغ بيغ العقيجة واألمل واإلحداف 

  سبحانو وتعالى.هللاب اإلنداف جاره كحب حي أفالحياة 

اليع الديج السديح التي تقػـ عمى السداواة بيغ ومغ ناحية أخخػ، وفزبًل عغ تع
البذخ، ألف السديحية خاشبت الجسيع كجيانة عالسية فأف الجعػة إلى حب الجار كحب هللا 
والرمة السباشخة بيغ اإلنداف وخالقو دوف وساشة الكيشة، كل ذلظ اسيع في بمػرة فكخة حقػؽ 

ء الكشيدة رأييع كحلظ في بمػرة فكخة اإلنداف ولع يقف األمخ عشج ىحا الحج، بل كاف ألبا
فى عمى ضحقػؽ اإلنداف في العرػر الػسصى مغ خبلؿ نطخية القانػف الصبيعي، مسا أ

ولعل ما يسيد سمػؾ الكشيدة في مخحمة التبذيخ ىػ مػقفيا ضج  (1)الصابع االخبلقي اإلنداني
تعحيب االرقاء، وكحلظ عقػبة اإلعجاـ وضج تدمط رأس الساؿ عمى العساؿ والفبلحيغ، والحيغ 

 .(2)ابػخ ػلقػاعج االستقخاض وال نتيجةيزصيجوف 

قية، ولقج جاءت الجيانة السديحية بكل ما تحسمو ىحه الجيانة الدساوية مغ قيع اخبل
في أواسط السجتسع الييػدؼ والجيانة الييػدية، فقج رفزت  دة عشيفةوتعاليع روحية لتحجث ى

فييا الخؽ واستعباد اإلنداف أخيو اإلنداف، ولصفت القدع اآلخخ، وأتت بتعاليع ججيجة تأكج 
دمية اإلنداف وسسػه الخوحي كسا كانت تجعػ إلى إلغاء العشرخية والتباغس بيغ الشاس آ

 .(3)قػاعج التعاوف فيسا بيشيع عمى اساس السحبة واالخاء والتدامح وبشاء

 ثالثًا: الحرية الذخرية في الذريعة اإلسالمية

أف أوؿ ما يسكغ مبلحطتو عغ الجيغ اإلسبلمي ومػقفو مغ حقػؽ اإلنداف، ىػ أف 
مغ الشطع واالتجاىات  هغيخ  قبلأقخ ىحه الحقػؽ وكاف سباقًا  قجبػصفو ديشًا عالسيًا  االسبلـ

الشز القخآني لكيفية تعامل اإلنداف مع الحياة ومع  هالفكخية الحجيثة، وىحا اإلقخار مرجر 
قي مع األخخيغ بأف ىشاؾ حقػقًا تػلج مع اإلنداف أو تعتبخ تمدتقبمو في األخخة، وىي إذ يم

                                                

 .33، ص31( د. أحسج عبج  الحسيج الجسػقي، السرجر الدابق، ص1)
، مجخل إلى خزخ، نقبًل عغ د. خزخ 102لدابق، ص، السرجر اطحردي( د. شارؽ صجيق رشيج 2)

 .47، ص2006الحخيات العامة، وحقػؽ اإلنداف، السؤسدة الحجيثة لمكتاب، شخابمذ لبشاف، 
، نقبًل 35، مصبعة ىاوار دىػؾ، ص2006( د. حافع عمػاف حسادؼ الجليسي، حقػؽ اإلنداف، بغجاد 3)

 .224، ص1953اسية، القاىخة، عغ مرصفى الخذاب، تاريخ الفمدفة والشطخيات الدي
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التي تقػـ عمييا  ال يسكغ تجاوزىا بػصفيا أحجػ الخكائد االساسية توجدءًا مكسبًل مغ شخري
 فمدفة الػجػد اإلنداني في األرض.

خاتع األنبياء، فأف  ولسا كاف اإلسبلـ آخخ األدياف الدساوية وكاف الشبي )دمحم( 
وف اقتراره عمى شعب دوف آخخ أو بقعة دوف غيخىا، أو داإلسبلـ ىػ ديغ البذخية جسيعًا، 

شح أكثخ مغ أربعة عذخ قخنًا واعتبخ لحكبة زمشية معيشة، لقج وضع اإلسبلـ حقػؽ اإلنداف م
ولع تقف الذخيعة  (1)الذخيعة والعقيجة اإلسبلمية مبادغىحه الحقػؽ لبة إليية تختكد عمى 

فل لئلنداف أف كاإلسبلمية عشج مجخد كفالة اإلنداف في الحياة، وإنسا امتجت أحكاميا لت
يغ وذلظ تسذيًا مع السبادغ يعير حياتو بأماف فبل يعتجؼ عميو أحج وال يعتجؼ ىػ عمى اآلخخ 

 :مغ عمى عخفات في خصبتو السذيػرة التي ألقاىا في حجة الػداع  التي أعمشيا الخسػؿ
)صحيح البخارؼ، كتاب العمع، حجيث  ىحا( عف دماءكع وأمػالكع حخاـ عميكع كحخمة يػمكإ)

)كل السدمع عمى السدمع حخاـ دمو ومالو  :وقػلو أيزًا في مشاسبة أخخػ  (،105رقع 
فيحه األحاديث  (،2564)صحيح مدمع، كتاب البخ والرمة واآلداب، حجيث رقع  وعخضو(

شباىيا تجؿ عمى أف الذخيعة اإلسبلمية كفمت لئلنداف أف يعير في السجتسع اإلسبلمي أو 
غ الفخد والجساعة أف يكػف متباداًل بي جبوىػ آمغ عمى نفدو ومالو وعخضو، وىحا األمغ ي

يغ لكفالة ىحا الحق. وىي في ذلظ توأحكاـ اإلسبلـ في ذلظ تبمغ حج التػحيج بيغ السرمح
تزع الجداءات والعقػبات السذجدة لخدع كل مغ تدػؿ لو نفدو االعتجاء عمى أمغ السػاشغ 

ففي نصاؽ حق اإلنداف أف يعير آمشًا عمى مالو فقج شجدت الذخيعة  (2)وانتياؾ حخماتو
الستبادلة  ثقةالتجاء عمى شسأنيشة الفخد، وزعدعة إلسبلمية عمى عقػبة الدخقة لسا فييا مغ اعا

 بيشو وبيغ اآلخخيغ.

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  فجعمت العقػبة قصع اليج، وجاء ذلظ في قػلو تعالى 

  ٹٹ   ٹ
(3). 

قج يقاؿ أف ىحه العقػبة قاسية في عرخنا الخاىغ وال تتشاسب مع سخقة ماؿ مغ فخد، 
والغخض  الدخقةأخح في اعتبارنا أف حكسة تقخيخ ىحه العقػبة، وشبيعة نغيخ أنو يجب أف 

                                                

، نقبًل عغ د. رياض عديد ىادؼ، حقػؽ 37( د. حافع عمػاف حسادؼ الجليسي، السرجر الدابق، ص1)
 .11، ص2005يا، مزاميشيا، حسايتيا، بغجاد، تاإلنداف خصػر 

الشيزة الػاحج دمحم الفار، قانػف حقػؽ اإلنداف في الفكخ الػضعي والذخيعة اإلسبلمية، دار ( د. عبج 2)
 .292ص 291، ص1991العخبية، القاىخة، 

 (.38اآلية ) –( القخآف الكخيع سػرة السائجة 3)



- 18 - 

مشيا تحتاج إلى جداء شجيج لمحج مشيا، فيي جخيسة تتع في الخفاء بيجؼ الكدب الحخاـ، 
سل في شياتيا دائسًا عشرخ الغجر والخيانة والخدة وتثيخ لسغ تقع عميو تحوجخائع الخفاء 

 .(1)الخعب والفدع فكاف البج أف تكػف العقػبة رادعة لمدارؽ وعبخة لمغيخ أىػاؿ

ومع ذلظ فأف ىحه العقػبة يػقف تشفيحىا في بعس األحياف إذا كانت الدخقة 
، وفقًا لمقاعجة العامة التي تقػؿ ال ائمة الجػع عغ الشفذ أو عغ االبشاءغاضصخارية لجفع 

وفي نصاؽ حق الفخد  (2)، )َفَسِغ اْضُصخَّ َغْيَخ َباٍغ َواَل َعاٍد َفبَل ِإْثَع َعَمْيِو(السزصخحخج عمى 
عخض غيخه كحبًا وبيتانًا،  ثأف يعير آمشًا عمى عخضو نجج أف اإلسبلـ يعاقب كل مغ يمػ 

وىي  سسعتوو عخض جخيسة تسذ شخؼ الذخز وجعل العقػبة ثسانيغ جمجة، ألف تمػيث ال
ڑ  ڑ  ک      :إضافة إلى ذلظ مثار لمعجاوة والبغزاء وإشاعة لمفاحذة ويقػؿ هللا تعالى

 .(3)ڱک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ف اإلسبلـ ذا السرجر اإلليي أوؿ مغ أعمغ مبادغ الحخية وحقػؽ اإلنداف نطخيًا إو 
يعخؼ العالع السعاصخ ىحه الحقػؽ إال في أواخخ القخف الثاني عذخ السيبلدؼ  وواقعيًا، ولع

يا الحخية مشبع شأما اإلسبلـ فقج أعمغ بكل صخاحة مبجأ الحفاظ عمى كخامة اإلنداف التي ت
ْمَشا َبِشي َآَدـَ  ْقَشا ( وقاؿ سبحانو )َلَقْج َخمَ 17/70)اإلسخاء ( والسداواة. فقاؿ هللا تعالى )َوَلَقْج َكخَّ

ْنَداَف ِفي َأْحَدِغ َتْقِػيٍع( )التيغ  حيث مخت بو فقيل لو: أنيا  لجشازة ( وقج قاـ الشبي 95/4اإلِْ
ل مغ زاإلسبلـ مخمػؽ مكـخ ومففي نداف اإلف إو  (4)ييػدؼ فقاؿ )أوليذ أنو إنداف(جشازة 
كاف مغ قجر بيغ باقي السخمػقات، ومغ ثع ذا في األرض و مقجسة رسالة  لوخالقو قبل 

الزخورؼ حساية مادياتو ومعشػياتو في وقت واحج، وقج تسيد اإلسبلـ في مجاؿ تقخيخ حقػؽ 
ل الحؼ يشيل مشو كل تشطيع أو تذخيع في مجاؿ صع واألبشاإلنداف بسا يجعل حق شخيعتو الس

اإلنداف ال يسكغ تحجيجىا بجقة إال مغ مفيػميا في مشياج  حكيقةو  ،حساية حقػؽ اإلنداف
نداف وربو، واإلسبلـ باعتباره صاحب الذخيعة الخاتسة لمذخائع الدساوية يعبخ عغ خالق اإل

ىحه الحكيقة في أكثخ مغ مػضع بالجستػر اإلسبلمي وىػ كتاب هللا وسشة رسػؿ هللا 
(5). 

                                                

 .292( د. عبج  الػاحج دمحم الفار، قانػف حقػؽ اإلنداف، السرجر الدابق، ص1)
 .173اآلية  -( سػرة البقخة2)
 .4اآلية  –( سػرة الشػر 3)
 .19، ص2000، 1، ط2014، 7العالع، دمذق، دار الفكخ، طخية في ح( أ. د. ولبة الدحيمي، حق ال4)
( السدتذار الجكتػر خيخؼ أحسج الكباش، الحساية الجشائية لحقػؽ اإلنداف )دراسة مقارنة( في ضػء 5)

 .36، ص2008احكاـ الذخيعة اإلسبلمية والسبادغ الجستػرية والسػاثيق الجولية، مشذأة السعارؼ، 
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ولقج عشى اإلسبلـ بتقػيع الذيء تقػيسًا يشذأ عشو تقػيع االخبلؽ وتيحيب لدمػؾ واتباع 
يع بقو والتخبية عشاية فائقة، وفاؽ في ذلظ كل مشاىج البذخ، وسيفاىتع بالتػجاآلداب الحدشة 

لى ذلظ وضبصيا ضبصًا دقيقًا، ولع يغفل الفقو اإلسبلمي بياف ذلظ إواتخح الػسائل السؤدية 
بيا، وحتى ال ييسل خػفًا مغ  ةحتى يكػف أولياء األمػر والسػجيػف عمى بريخة، وبيش

ال يتجاوز الحج في استخجاميا. ولؤلب الحق في  وحتىية اشفاقًا استخجاـ بعس وسائل التخب
 ا.ستحت واليتيىع تأديب مغ  يج ولمػصجتأديب الرغار دوف البمػغ ولم

بتأديبو وتيحيبو ليعمسو محاسغ االخبلؽ والتخبية اإلسبلمية  صغيخهويرػف الػالج 
مخوا  الرحيحة وما روؼ عغ عسخ بغ شعيب عغ ابيو عغ ججه قاؿ، قاؿ رسػؿ هللا 

 .(1)صبيانكع بالربلة لدبع سشيغ واضخبػىع عمييا لعذخ وفخقػا بيشيع في السزاجع

ة لئلنداف وحخيتو، وىػ عمى حق الحياالكتاب والدشة وقج حخص اإلسبلـ في تعاليسو 
ـَ َّللاَُّ ِإالَّ  حق مقجس ال يحل انتياكو، يقػؿ هللا سبحانو وتعالى )َواَل َتْقُتُمػا الشَّْفَذ الَِّتي َحخَّ

( )اإلسخاء  ( ويقػؿ سبحانو وتعالى )َواَل َتْقُتُمػا َأْواَلَدُكْع َخْذَيَة ِإْمبَلٍؽ َنْحُغ َنْخُزُقُيْع 33ِباْلَحقِّ
(، كحلظ حخص اإلسبلـ عمى حساية الشفػس، 31ِإفَّ َقْتَمُيْع َكاَف ِخْصًئا َكِبيًخا( )اإلسخاء  َوِإيَّاُكعْ 

ًجا َفَجَداُؤُه َجَيشَُّع َخاِلًجا ِفيَيا حوىجد مغ يدت ميا بأشج عقػبة فيقػؿ تعالى )َوَمْغ َيْقُتْل ُمْؤِمًشا ُمَتَعسِّ
( والقتل ىجـ لبشاء إرادة هللا 93َلُو َعَحاًبا َعِطيًسا( )الشداء: َوَغِزَب َّللاَُّ َعَمْيِو َوَلَعَشُو َوَأَعجَّ 

 .(2)وسمب لحياة السجشي عميو، ويدتػؼ في التحخيع قتل السدمع والحمي وقاتل نفدو

 

 انًطهة انثاٍَ

 انىصف انقاَىٍَ نهجزائى انًاطح تانحزَح انشخصُح
الدمصة العامة فأنيا مشعقجة مسا ىي مشعقجة في مػاجية مسثمي ثف الحساية الجشائية مإ

 عمى صعيج ثاني في مػاجية األفخاد أنفديع.

وإزاء ىحه االزدواجية لمحساية الجشائية الخاصة بيحه الحقػؽ فأف األمخ يتصمب 
خية حاإلحاشة بالكيفية التي يتعامل معيا السذخع وىػ يحجد شبيعة االعتجاءات الساسة بال

لعامة، حيث يجب أف تكػف ذات خرػصية إذا ما الذخرية والرادرة مغ مسثمي الدمصة ا
                                                

السحبلوؼ، نصاؽ الحساية الجشائية لؤلشفاؿ )دراسة مقارنة(، دار الكتب القانػنية، ( أنيذ حديب الديج 1)
 .166، ص2011مرخ، دار شتاف لمشذخ والبخمجيات، مرخ، سشة الصبع 

( د. حديغ عبج الحسيج أحسج رشػاف، الجيسقخاشية والحخية وحقػؽ اإلنداف، دراسة في عمع االجتساع 2)
 .99، ص2006ث، الدياسي، السكتب الجساع الحجي
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قػرنت بتمظ االعتجاءات التي يكػف مرجرىا األفخاد، عمى اعتبار أف تبايغ مرجر االعتجاء 
فخاد إعمى السذخع  يحتسافمحخية الذخرية ل)مثل الدمصة( وتبايغ شبيعة السرمحة السحسية 

الجخائع وعمى ىحا األساس اؿ الػصف القانػني لسثل ىحه جمثل تمظ الخرػصية ضسغ م
. وجخيسة (1)سشبحث وصف الجخائع الساسة بدبلمة الجدع والجخائع الساسة باألمغ الذخري

 السدكغ والجخائع الساسة بحخية الحياة الخاصة وذلظ في أربعة فخوع. حخمة ؾياتان

 

 الفرع األول

 الهصف القانهني للجرائم الماسة بالحق في سالمة الجدم

الحق في سبلمة الجدع عمى صعيجيغ،  يحسيجاء أف القانػف الجشائي مغ السعخوؼ ابت
األوؿ في مػاجية األفخاد )أؼ بػصفو حقًا مدتقبًل( والثاني في مػاجية الدمصة العامة، أؼ 

فو ركيدة أساسية مغ مختكدات الحخية الذخرية، فبالشدبة لمرعيج األوؿ نجج أف شبيعة صبػ 
الجخائع ىشا بحدب   نػععتجاء ماس بيا حيث تشجرج السرمحة السحسية تقزي تجخيع كل ا 

 .(2)الفة وفقًا لسا يقخر قانػف العقػباتخجدامتيا الحاتية  إلى جشاية أو جشحة أو م

العبلقة  ؼنو يفتخض شيئًا مغ الخرػصية عمى اعتبار أف أشخاإأما الرعيج الثاني ف
 ،ف الصخفيغ غيخ متكافئيغإالعجائية ىع ليدػا أفخاد، وإنسا الدمصة العامة مسثمة بخجاليا، لحا ف

فالعشف واإليحاء الرادر مغ جانب السػضف العاـ يقع اعتسادًا مشو عمى سمصة الػضيفة 
ع باعتباره مسثبًل لمدمصة العامة، أؼ أف االعتجاء ىشا واقع باسسيا ولحدابيا، ألنو وق

أؼ الفخد يكػف في مػقف  عميوالسجشي  إفجج مقابل ذلظ نباستخجاـ امكانياتيا، في حيغ 
الفعمية والقانػنية، األمخ الحؼ يدتمـد أف تكػف الحساية الجشائية ىادفة  الشاحيةضعيف مغ 

إلى تحقيق تػازف بيغ الكفيغ، وعمى ىحا االساس فقج ذىب السذخع العخاقي إلى حساية الحق 
الجدع بػصفو ركيدة أساسية تقػـ عمييا الحخية الذخرية وذلظ بسػجب السادة  في سبلمة

( ؽ. ع التي عاقبت عمى جخيسة استعساؿ القدػة مغ جانب مسثمي الدمصة العامة 332)
عقػبات عخاقي التي جخمت بجورىا  333بالحبذ ال تديج عمى سشة... الخ، وكحا السادة 

                                                

 .134شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي الدعجوف الحد1)
إلى  405ث السػاد الكتاب األوؿ الفرل األوؿ والثاني والثال 1969لدشة  111( قانػف العقػبات العخاقي 2)

 مشو. 416و 415
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دمصة أو اآلمخ بسسارستو، والتي تتخاوح عقػباتيا بيغ التعحيب الحؼ يسارس مغ قبل مسثمي ال
 الحبذ والدجغ.

( 332وعمى ضػء ىاتيغ السادتيغ نجج أف السذخع العخاقي قج حجد في السادة )
الػصف القانػني لبلعتجاء الستسثل بالقدػة مغ جانب مسثمي الدمصة عمى أنو جشحة مغ 

ة في حالة ما إذا شكل االعتجاء حيث األصل، ثع أحاؿ إمكانية إعساؿ الشرػص العادي
جخيسة أشج مغ استعساؿ القدػة، وبحلظ يدسح الشز بتبجؿ وصف الجخيسة التي قج تختفع إلى 
مراؼ الجشايات وذلظ وفقًا لجدامتيا الحاتية، وىحا ما يدتفاد مغ ذيل السادة السحكػرة )... 

خ كثيخًا بالشدبة لمسادة دوف اإلخبلؿ بأؼ عقػبة أشج يشز عميو القانػف(، وال يختمف األم
( عقػبات الخاصة بتحجيج جخيسة التعحيب سػػ أف ىحه الجخيسة قج وصفت عمى أنيا 333)

جشاية يعاقب عمييا بالدجغ مصمقًا دوف تحجيج حج أدنى أو أعمى ليحه العقػبة، وبيحا نجج أف 
السذخع العخاقي قج عسج إلى صياغة نرػصو بذكل فزفاض فيسا يخز تحجيج الػصف 

عل وجدامة القانػني ليحه الجخائع فأحاؿ إلى القزاء سمصة رسع ىحه الرفة وفقًا لخصػرة الف
 الشتيجة الستختبة عميو.

السذخع  شبغيخ محسػد العػاقب فتج مختحجيج في ىحه األمػر أالع أف عجـ قاػ وال
العخاقي لتحجيج الػصف القانػني لمجخائع الػاقعة عمى الحق في سبلمة الجدع بذكل واضح 

 يفػتودقيق عبخ نرػصو الجشائية، وتخؾ السدألة خالرة لمقزاء مغ شأف كل ذلظ أف 
الغاية مغ حساية ىحا الحق وييجـ الزساف القانػني لريانتو، فاجتياد القاضي قج ال يكػف 

يخ مغ األحياف لتحجيج شبيعة ىحه الجخائع مع األوصاؼ القانػنية السذجدة مػفقًا في كث
ذ شخرًا عاديًا، بل يسثل الدمصة العامة، يلمسدؤولية، خرػصًا إذا عمسشا بأف الجاني ىػ ل

األمخ الحؼ يكػف مجعاة لتذجيج العقاب عميو، ال تخفيفو عشو ونتيجة ليحا السػقف نجج أف 
ؽ والسرادؽ عمييا تسيدًا قج تياونت مع مسثمي الدمصة العامة بذأف قخارات السحاكع في العخا

تحجيج وصف الجخائع السختكبة مغ قبل مسثمي الدمصة العامة ضج األفخاد بخاصة جخائع 
 التعحيب.

ففي قخار لسحكسة التسييد ذىبت فيو )أف ما قاـ بو الستيع مغ تعحيب وضخب لمسجشي 
 جةإلى وجػد ش تشار أعشجما ستسارة التذخيح ذلظ لى مػتو، وقج عدزت اإزى فعميو قج أ

ف فعل الستيع إوكجمات عمى جدع السجشي عميو سببت لو الػفاة، وعميو ف تاحجخارجية، س
 زي إلى السػت(.فؽ. ع ضخب م 410السادة مع  السحكػر يتكيف

 جشايات البياعوفي قخار آخخ لسحكسة 
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ذىبت فيو محكسة التسييد )أف الجاني قج عسج إلى ضخب السجشي عميو بالكيبل 
ف إأدػ إلى مػتو وبحلظ ف سحائياً الكيخبائي عمى جدع السجشي عميو، الحؼ سبب لو نديفًا 

ؽ. ع( وعمى ضػء ىحه القخارات القزائية نجج أنو بالخغع مغ شجة  410مع ـيتفق  وفعم
ف القزاء يحىب إلى تخفيف مدؤولية الفاعل إوىي الػفاة ف الفعل وجدامة الجخيسة الستختبة

زي إلى السػت في حيغ أف وصف القتل العسج أقخب فجخيسة عمى أنيا ضخب مال يفيوتك
 إلى التصبيق.

تحجيج الجقيق لػصف الجخيسة قج أتاح الفخصة الولعل مخونة الشرػص وخمػىا مغ 
 مغ وجػدىا.ػيت الغاية فأماـ القزاء لمتحخؾ ضسغ إشارىا وت

 .(1)الدمصة عمى حداب األفخاد في سبلمة أجدادىع كفةوبيحا فقج رجحت 

وأف السذخع السرخؼ كاف أكثخ تػفيقًا مغ العخاقي كػنو سعى إلى تحجيج  الػصف 
وإذا مات السجشي عميو يحكع قانػنو القانػني لجخيسة التعحيب تحجيجًا ندبيًا عشجما نز في 

 عسج.بالعقػبة السقخرة لمقتل ال

( )...إذا مات 113قانػف العقػبات البغجادؼ السمغي ـ )وكاف ذىب في نفذ االتجاه 
أما السذخع القصخؼ فحىب  السجشي عميو بدبب التعحيب يحكع بالعقػبة السقخرة لمقتل قرجًا(.

وتجرج في تحجيج  أبعج مغ ذلظ في تحجيج الػصف القانػني الجقيق لفعل السػضف تجاه الفخد.
( قانػف العقػبات 112السادة )فشرت  ،نػني تبعًا لجدامة الشتيجة الجخميةالػصف القا

بتعحيب شخز أو عحبو بشفدو يعاقب بالحبذ ال يتجاوز  مخكل مػضف أعمى أف القصخؼ 
ال تديج عمى عذخ مجة اإلصابة بميغة عػقب الجاني بالحبذ  تخسذ سشػات وإذا كان

 الجاني بالعقػبة السقخرة لمقتل. سشػات، أما إذا كاف الػفاة ىي الشتيجة عػقب

وتأسيدًا عمى ما تقجـ كاف األججر بالسذخع العخاقي تحجيج الػصف القانػني الجقيق 
دبلمة الجدع، بالشدبة لجخائع القدػة، دوف تخؾ مداحة واسعة لمدمصة بلمجخائع الساسة 

الػصف القانػني وكحلظ تحجيج  جخائع ماسة بدبلمة جدع الفخد. احكالتقجيخية لمقزاء في ى
 بالتجرج في العقػبات كسا فعل السذخع القصخؼ وقانػف العقػبات البغجادؼ.

 

 

                                                

 .140–135شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي الدعجوف الحد1)
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 الفرع الثاني

 الهصف القانهني للجرائم الماسة باألمن الذخري

التذخيعات الجشائية بخرػص تحجيج الػصف القانػني لبلعتجاءات الػاقعة  تلقج تبايش
الحق في عمى األمغ الذخري لؤلفخاد فبعس القػانيغ العقابية جخمت االعتجاء عمى مفخدات 

دوف أف تخاعي تشػع شبيعة ىحه الجخائع  واإلقامةاألمغ الذخري وحق الحىاب واإلياب 
 مسثبًل لمدمصة العامة أو كاف فخدًا عاديًا مغ األفخاد. بحدب مرجرىا فيسا إذا كاف السعتجؼ

تخض أف تحفع الحقػؽ السكػنة يفوالػاقع أف ىحا االتجاه لع يجرؾ حكيقة الحساية التي 
لمحخية الذخرية ومشيا الحق في األمغ الذخري، فالسذخع الجشائي عشجما يحسي ىحه 

الحاتي أو بػصفيا حقػقًا مدتقمة الحقػؽ في مػاجية الدمصة العامة يحسييا العتبارىا  
عمى صعيج تحجيج وصف كل مغ الجخيستيغ مدألة ضخورية، فأغمب  ديفالتسيبحاتيا، 

عمى صعيج السدؤولية والعقاب بيغ االعتجاء الحاصل مغ مسثمي الدمصة  فخقتالتذخيعات 
 العامة واالعتجاء الػاقع مغ األفخاد العادييغ.

اعتجائو السداس  ءفخد عادؼ آخخ ال يدتيجؼ مغ ورافالفخد العادؼ عشجما يكبس عمى 
في الحىاب واإلياب واإلقامة، باعتباره مغ السختكدات األساسية لمحخية  يخبحق الفخد األخ

الذخرية بقجر ما يكػف ىجفو األساسي ىػ االعتجاء عمى الحق ذاتو، في حيغ أف مسثل 
عجوانًا مباشخًا عمى الحخية  الدمصة العامة عشجما يكبس عمى فخد عادؼ، فأف ترخفو ىػ

 .السذجدةالذخرية لحلظ الفخد والحؼ يشصػؼ عمى قجر مغ االثع ويدتحق العقػبة 

تشػع وصف ىحه الجخائع بحدب مرجرىا، فسيد بيغ  اعىلحلظ فالسذخع العخاقي قج ر 
اد مغ مسثل الدمصة العامة عمى األفخاد وبيغ الجخائع السختكبة مغ قبل األفخ  ةالجخائع الػاقع

الدجغ ال ب( قانػف العقػبات العخاقي )يعاقب 322ضج األفخاد اآلخخيغ حيث نرت السادة )
تديج عمى سبع سشػات أو بالحبذ كل مػضف أو مكمف بخجمة عامة قبس عمى شخز أو 

نفدو فقج قانػف المغ  421في السادة وأما ( حبدو في غيخ األحػاؿ التي يشز عمييا القانػف 
اقب بالحبذ في حالة الكبس عمى شخز أو حجد أو حخمانو مغ )يع جاءت فييا بأنو:

حخيتو( ومغ خبلؿ السقارنة نجج أف وصف جخيسة السػضف أو السكمف بخجمة عامة ىي 
 ، بيشسا الجخيسة الرادرة مغ الفخد العادؼ ىي جشحة.جشاية

، إذ مغ غيخ الجائد أف يكػف والقانػنيةما يبخره مغ الشاحية السشصكية  الشطخةوليحه 
ىشاؾ مداواة في السعاممة العقابية بيغ مسثمي الدمصة العامة الحيغ أمجىع القانػف بامتيازات 
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الحؼ عجيجة يدسح ليع بحخية االعتجاء عمى حخية األفخاد في كل لحطة وبيغ الفخد العادؼ، و 
حاالت استثشائية كجخائع عمى حخية غيخه مغ األفخاد إال في  ال يدسح لو القانػف بالتعجؼ

انتحاؿ الرفة التي ترل إلى الجشايات باعتبارىا مغ الطخوؼ السديمة الرتكاب ىحه الجخائع 
والكبس أما أف يكػف بديصًا  (1)مغ قبميع وإيقاع الخعب والخػؼ في نفػس األفخاد بديػلة

س، إال أف وىػ جشحة، وأما أف يكػف مػصػفًا وىػ جشاية، ويذتخؾ االثشاف في معشى الكب
 .(2)األخيخ يزيف إلى األوؿ نػعًا معيشًا مغ الطخوؼ السذجدة، فجعمو جشاية

وججيخ بالحكخ أف القػانيغ العقابية كافة نطست حقػؽ األشفاؿ الرغار ومغ ىحه 
الزسانات عجـ جػاز الكبس عمى الصفل وحجده في غيخ األحػاؿ الجائدة قانػنًا، وحق 

شع أخح برسات أصابع األشفاؿ أو ترػيخه. ومشع استعساؿ الصفل في االستعانة بسحاـ، وم
 .(3)القيج الحجيجؼ مع الصفل، ومشع تدجيل إتياـ الصفل

 

                                                

 .1420145شي، السرجر الدابق، صيالدعجوف الحد( د. عسار تخكي 1)
، القدع الخاص جخائع االعتجاء عمى 2( د. عباس الحدشي، شخح قانػف العقػبات العخاقي الججيج، مجمج 2)

 .118، ص1970االشخاص واألمػاؿ، مصبعة اإلرشاد، 
اإلسبلمية والقانػف السرخؼ، الشاشخ ( د. أحسج عمي عبج الحميع دمحم، الحساية الجشائية لمصفل في الذخيعة 3)

 .357، ص2013دار الشيزة العخبية، 



- 25 - 

 انًثحث انثانث

 أركاٌ انجزائى انًاطح تانحزَح انشخصُح

 

مغ أجل اعتبار الدمػؾ اإلنداني جخيسة بسعشاىا القانػني الجدائي، يجب أف تتػافخ 
الذخوط والعشاصخ البلزمة لتحقيق الجخيسة وقياميا. وىي ما  فيو شخوط وعشاصخ معيشة ىي

 فتخم اوأركاف الجخيسة ىي العشاصخ التي يقػـ عمييا كيانيا وإذ (1)تدسى بأركاف الجخيسة
عشرخ مشيا لع يكغ لمجخيسة وجػد وتحميل الجخيسة بياف عشاصخىا التي تقػـ عمييا لو أىسية 

أركاف الجخيسة التي يعبخ عشيا البعس بالعشاصخ و  (2)بالغة في تصبيق الشرػص الجشائية
االساسية أو األصمية التي تكػف الجخيسة أو بعبارة أدؽ ىي تمظ العشاصخ التي بجونيا ال 
تقػـ الجخيسة في القانػف، بخبلؼ العشاصخ العخضية أو الثانػية فأف وجػدىا أو غيابيا ال 

رب تأثيخىا عشج وجػدىا عمى جدامة يؤثخ عمى قياـ الجخيسة ذاتيا في القانػف وإنسا يش
عغ نصاؽ الجخيسة فتؤثخ عمييا مغ حيث  جالجخيسة أما بالديادة أو الشقراف، وىي شيء خار 

 .(3)الكع ال مغ حيث الكيف وتدسى بػ )ضخوؼ الجخيسة(

وأف الجخيسة ىي  (4)وىشاؾ مغ قاؿ لمجخيسة ركشاف ىي الخكغ السادؼ والخكغ السعشػؼ 
صادر عغ إرادة جشائية يقخر لو القانػف عقابًا أو تجابيخًا مغ التجابيخ )كل فعل غيخ مذخوع 

ة وفقًا لمتعخيف الستقجـ تقػـ عمى أركاف ثبلثة كل واحج مشيا الـز لػجػد سخيجاالحتخازية( فال
اآلخخ. وىحه األركاف ىي: الخكغ الذخعي والخكغ السادؼ والسعشػؼ وىحه األركاف يجب أف 

                                                

األستاذ السداعج سمصاف عبج القادر الذاوؼ، السبادغ العامة في قانػف و ( د. عمي حديغ الخمف، 1)
 .137، مصابع الخسالة، الكػيت، ص1982العقػبات، 

، 1990ػبات، دار الحكسة لمصباعة والشذخ، ( د. ماىخ عبج شػير الجرة، األحكاـ العامة في قانػف العق2)
 .180السػصل، ص

( د. جبلؿ ثخوت، الشطخية العامة لقانػف العقػبات، مؤسدة الثقافة الجامعية، اإلسكشجرية، دوف سشة 3)
 .143الصبع، ص

أو دركاف، قانػف العقػبات، القدع العاـ بيغ التذخيع والفقو والقزاء، دوف سشة الصبع ب( عبج  الدتار ال4)
، 1986، 1نقبًل عغ د. دمحم زكي ابػ عامخ، قانػف العقػبات القدع العاـ، ط 53السصبعة، ص

 .194و ص 113ص
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يا وعجـ تػافخ البعس اآلخخ فإذا تخمف أحجىا فبل زعفخ بال يكفي تػ يتػفخ في كل جخيسة، و 
 .(1)قياـ لمجخيسة

وأيَا كاف التبايغ حػؿ تحجيج ىحه األركاف فأنشا وعمى صعيج األركاف الخاصة بيحه 
الجخائع سيكػف بحثشا مقترخًا عمى مصمبيغ األوؿ يتعمق بالخكغ السادؼ أما الثاني يتعمق 

 ؼ.ػ بالخكغ السعش

 

 انًطهة األول

 ادٌــًـٍ انــانزك
يعخؼ الخكغ السادؼ لمجخيسة بأنو الشذاط الرادر مغ الجاني الحؼ يتخح مطيخًا 

 مو، أو سمػؾ إجخامي بارتكاب فعل جخ (2)بخارجيًا يتجخل القانػف مغ أجمو بتقخيخ العقا
وبشاء عمى ىحا السفيػـ، فالخكغ السادؼ يسثل  (3)القانػف أو االمتشاع عغ فعل أمخ بو القانػف 

الحػاس، ويتكػف  وتجركفماديات الجخيسة وكل ما يجخل في كيانيا وتكػف لو شبيعة مادية 
عشاصخ رئيدية ىي الدمػؾ اإلجخامي والشتيجة الزارة والعبلقة الدببية  ةعادة مغ ثبلث

 .(4)كياف ىحا الخكغ أف تحقق وحجة ياالخابصة بيغ الفعل والشتيجة والتي مغ شأن

كياـ الخكغ السادؼ في الجخيسة أىسية تكسغ في جػانب عجيجة إذ أف القانػف لأف  عمسا
اضصخاب وال عجواف  السجتسعب يجخائع بجوف ركغ مادؼ، فيعتبخ الساديات ال يرالال يعخؼ 

 بالحساية. ةخ الججييسكغ أف يرب الحقػؽ 

                                                

، 1( السحامي محدغ ناجي، األحكاـ العامة في قانػف العقػبات، شخح عمى متػف الشرػص الجدائية، ط1)
 .14ص 13، مصبعة العاني، بغجاد، ص1974

، 1965، مصبعة الدىخاء، بغجاد، 1، ط1ي شخح قانػف العقػبات، ج( د. عمي حديغ الخمف، الػسيط ف2)
 .64ص

 وتعجيبلتو. 1969لدشة  111قانػف العقػبات العخاقي رقع مغ  28(  السادة 3)
 .147( د. عمي حديغ الخمف، ود. سمصاف الذاوؼ، السرجر الدابق، ص4)
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الجليل عمى ارتكاب الجخيسة ميدػرًا، إذ إف إضافة إلى أف الخكغ السادؼ يجعل إقامة 
ي الشاس مغ احتساؿ أف تبلحقيع أو تعقبيع الدمصات قإثبات الساديات ايدخ وبالتالي ي

 .(1)عالعامة، دوف أف يكػف قج صجر عغ الستيع سمػؾ مادؼ محجد فتحىب بأمشيع وحخياتي

لمحخية الذخرية  لحا البج لشا ونحغ برجد دراسة الجخائع الساسة بالحقػؽ السكػنة
ثبلثة فخوع في الػقػؼ بذيء مغ التفريل عشج الخكغ السادؼ ليحه الجخائع، وسيتع بحثيا 

 متتالية.

 األوؿ: جخيستي استعساؿ القدػة والتعحيب.

 الثاني: جخائع الكبس والحبذ والحجد.

 الثالث: انتياؾ حخمة السدكغ والحياة الخاصة.

 

 الفرع األول

 والتعذيب جريمتي استعمال القدهة

وسشبحث كل جخيسة عمى حجة وبياف الخكغ السادؼ الحؼ تقػـ عميو ىاتاف الجخيستاف 
 كالتالي:وذلظ 

 : جريمة استعمال القدهةوالأ

( قانػف العقػبات العخاقي جخيسة استعساؿ القدػة عبخ تحجيج  332لقج عخفت السادة )
أحجث ألسًا ببجنو( شخفو األثخ أو الشتيجة الجخمية عمييا عشجما نرت ).. فأخل باعتباره أو 

وىحا الشز يفيع مشو معشى فعل القدػة بسجلػلو الػاسع الحؼ يذسل كل اعتجاء يقع عمى جدع 
سػاء كاف مغ قبل الزخب الحؼ يتخؾ أثخًا عمى الجدع أو ألسًا  توفت جدامالذخز ميسا خ

 .(2)ًا أو اإليحاء الحؼ يسذ الذخؼيحكيك

                                                

، 1982ار الشيزة العخبية، القاىخة، ، د5( د. محسػد نجيب حدشي، شخح قانػف العقػبات القدع العاـ، ط1)
 .279ص

 .69، ص1979( دمحم زكي ابػ عامخ، الحساية الجشائية لمحخية الذخرية، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 2)
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وأف جخيسة استعساؿ القدػة يتصمب صجور فعل مادؼ مغ جانب الجاني يسذ جدع 
السجشي عميو، وىحا الفعل مثمسا يكػف مغ شأنو إيحاء البجف فقج يكػف شأنو ماسًا بالذخؼ 

 واالعتبار.

الحالتيغ يكػف ىشاؾ محبًل لكياـ الجخيسة فأف جخيسة القدػة يتصمب أف يكػف  متاففي ك
كػف أماـ جخيسة التعحيب قج تكػف عاىة نذلظ فقج  تجاوزت. أما إذا ايحكيك اىشاؾ إيحاء

 .(1)مدتجيسة أو مػت السجشي عميو

السادؼ لجخيسة  الكياففي تقجـ أنو يذتخط في الشتيجة الجخمية التي يتجخل  ساونفيع م
قانػف  415وفق السادة  قخراستعساؿ القدػة أف ال يتجاوز اإليحاء فييا حج اإليحاء الخفيف الس

كػف أماـ وصف قانػف آخخ، وقج تتسثل القدػة أيزًا في فعل شالعقػبات أما إذا تجاوز ذلظ ف
البرق في وجو واالعتبار مغ دوف أف يؤلع الجدع ذاتو، ومثاؿ ذلظ  ؼمادؼ يسذ الذخ 

الذخز أو إلقاء شيء عميو يزايقو أو يػسخ مبلبدو أو جحبو مغ شعخه أو مبلبدو أو 
و مغ أذنو أو إيقاعو عمى األرض أو دفعو لمحائط أو ربط عيشو أو تكسيسو، أو انتداع صخ ق

أما األقػاؿ  (2)شيء مغ يجيو بالقػة ففي جسيع األحػاؿ يسكغ أف تقػـ جخيسة استعساؿ القدػة
واإلشارات والقحؼ والدب والذتع التي يسذ الذخؼ واالعتبار ال يسكغ أف تجخل في نصاؽ 
ىحه الجخيسة، ذلظ أف استعساؿ القدػة تدتػجب صجور فعل مادؼ مغ جانب الجاني، ويمـد 

 وليدت بو جخيسة استعساؿ القدػة أف يكػف واقعًا ضج األشخاص ـفي الفعل السادؼ الحؼ تقػ 
ألشياء، ككياـ ضابط الذخشة مثبًل بكدخ نطارة الستيع أو ساعتو وقحؼ سيارتو ضج ا

لمقدػة بل يسكغ أف  ؿبالحجارة، فأف مثل ىحه األفعاؿ ال يسكغ أف تكيف عمى أنيا استعسا
 .(3)والتخخيب ؼبلتف جخائع اإلػ تك

العشف يقع وتأسيدًا عمى ذلظ فأف استعساؿ القدػة ال يتحقق إال بفعل مادؼ مغ أفعاؿ 
 أو يحجث ألسًا ببجنو ميسا كاف ىحا األلع شفيفًا. وعمى جدع السجشي عميو فيخل بذخف

ويمـد إذف أف يقع مغ مسثل الدمصة فعبًل ماديًا مغ أفعاؿ القدػة، فإذا كاف ما صجر 
عشو مجخد قػؿ أو إشارة، ولػ تزسغ قحفًا أو سبًا أو شتسًا ميسا كاف مخبًل بذخؼ السجشي 

                                                

 وتعجيبلتو. 1969لدشة  111بات العخاقي ػ قانػف العق 410–413–412( السػاد 1)
نقبًل عغ حاتع  العاني، استخجاـ القػة  163صشي، السرجر الدابق، ي( د. عسار تخكي الدعجوف الحد2)

 153-152، ص2001مغ جانب أفخاد الدمصة العامة، رسالة دكتػراه، جامعة بغجاد، كمية القانػف، 
 .40ود. قجرؼ عبج الفتاح الذياوؼ، جخائع الدمصة الذخعية، مكتبة الشيزة السرخية، ص

 .164–163شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي الدعجوف الحد3)
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يشصبق القػاعج الجشائية العادية الػاردة في باب و جخيسة استعساؿ القدػة ال يحجث،  عميو فأف
 .(1)القحؼ والدب

 ثانيًا: جريمة التعذيب

تعحيب اإلنداف جخيسة تأباىا اإلندانية والسجتسعات الستحزخة وتجخميا الكثيخ مغ 
واختمف اآلراء في الفقو والقزاء في  (2)السػاثيق الجولية والقػانيغ الجاخمية لسختمف الجوؿ

 سػاء كاف عشيفًا أو غيخ ذلظ. توتعخيف التعحيب مغ حيث حجع اإليحاء وجدام

 فذىب رأؼ في الفقو إلى أف التعحيب يعشي اإليحاء القاسي العشيف أؼ أعساؿ العش
ىػ شجيج الجدامة دوف أف يتػافخ لجػ الجاني نية إزىاؽ الخوح وذىب رأؼ آخخ أف التعحيب 

اإليحاء الجديع أو الترخؼ الػحذي، أما جخائع الزخب أو الجخح البديط أو اإليحاء الخفيف 
عت مغ مسثمي الدمصة العامة لحسل الستيع عمى االعتخاؼ ويخػ الفكيو وقال يعتبخ تعحيبًا ولػ 

مغ  فتالجميل األستاذ الجكتػر جبلؿ ثخوت أف التعحيب ىػ اإليحاء القاسي العشيف الحؼ ي
وقج يكػف التعحيب إيجابيًا أو  (3)ًا مغ التعحيبصسة السعحب ويحسمو عمى االعتخاؼ خبلعدي

ة معاممة الصفل تتخح صػرًا متعجدة كالزخب والجخح وغيخىسا مغ أفعاؿ ءسمبيًا، مثبًل أف إسا
اإليحاء وقج ترل إلى حج التعحيب فزبًل عغ إيحائو نفديًا أو اىسالو بأغفاؿ العشاية البلزمة 

و حخمانو مغ التغحية عمى نحػ يعخض حياتو أو صحتو لمخصخ، وىحه األفعاؿ تختكب لو أ
 .(4)ضج األشفاؿ سػاء مغ الػالجيغ أو مغ الغيخ

وال يجػز استخجاـ التعحيب مع السقبػض عميو أيزًا وصػاًل لشتائج واعتخافات ال يسكغ 
ى جدع السقبػض صجورىا مغ السقبػض عميو مع مبلحطة أف نصاؽ التعحيب ال يقترخ عم

                                                

، دار الجامعة الججيجة لمشذخ، 2011ة الذخرية، ي( د. دمحم زكي أبػ عامخ، الحساية الجشائية لمحخ 1)
 .67 – 66ص

( د. عبلء الجيغ زكي مخسي، جخائع التعحيب في القانػف السرخؼ والسقارف، دار الجامعة الججيجة، 2)
العاـ، دار الشيزة الججيجة،  . نقبًل عغ د. جبلؿ ثخوت، قانػف العقػبات القدع78، ص2013
 .682وما بعجىا والجكتػر أحسج فتحي سخور، السرجر الدابق، ص 130، ص1984

 .80( د. عبلء الجيغ زكي مخسي، السرجر الدابق، ص3)
 .87-86، ص2006( د. شخيف سيج كامل، الحساية الجشائية لؤلشفاؿ، دار الشيزة العخبية، مصبعة 4)
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عميو، أؼ كيانو السادؼ السمسػس فقط إنسا يستج ليذسل الشفذ أيزًا وما يريب الػضائف 
 .(1)الحىشية والعربية لمستيع

( قانػف العقػبات العخاقي 333وإف الخكغ السادؼ لجخيسة التعحيب الػاردة في السادة )
يتحقق عمى صػرتيغ تسثل األولى مشيا مسارسة فعل التعحيب وىػ ما أشار إليو السذخع 

صػرة في الرػرة الثانية فتقع او مكمف بخجمة عامة عحب...( أما كل مػضف قػؿ )بال
ر إلى )... أو أمخ بتعحيب( عميو فأف السذخع ساوػ في ىحا األمخ بالتعحيب وىػ ما أشا

الشز بيغ فعل التعحيب وبيغ مجخد  االفراح عغ إرادة ىحا الفعل فالتعحيب إذف بسفيػمو 
الػاسع يذسل اإليحاء البجني السحدػس الحؼ يقع عمى جدع السجشي عميو، )التعحيب السادؼ( 

والسذخع أورد لفع  ي عميو )التعحيب السعشػؼ(السجش يةب نفديوكحلظ األلع الشفدي الحؼ ير
، والتعحيب السادؼ، يذسل كل اعتجاء يقع عمى جدج السجشي عميو، بسا فييا التعحيب مصمق

 قجسيع اشكاؿ العشف السادؼ مغ ضخب وجخح وإيحاء، ومغ أمثمة ذلظ ركمو باألقجاـ والتعمي
ي عميو بالقػة وربط مػاد ثقيمة في السخاوح الدقفية وصب الساء البارد شتاًء، وىتظ السجش

تو وإشفاء الدجايخ بجدسو وندع أضافخه ووضع فمفل أحسخ حبعزػه الحكخؼ واشعاؿ الشار ت
شي عميو فيو وىػ ما يدسي )الصخيقة التكحيمية(، وإدخاؿ خازوؽ في جبالساء وإدخاؿ رأس الس

 .(2)خبللو ئيمؤخخة الستيع وتسخيخ التيار الكيخبا

السعشػؼ أو الشفدي، فيسثل إلحاؽ األذػ لشفدية السجشي عميو عبخ إذاللو أما التعحيب 
 .(3)والحط مغ كخامتو

غ ترػره في جخيسة التعحيب ذلظ ألف مجخد البجء في كوججيخ بالحكخ أف الذخوع ال يس
تحقق فيو يالتشفيح في ارتكاب الجخيسة يعج محققًا لمجخيسة برػرتيا التامة، فأف أؼ عسل 

مغ السجشي عميو يعتبخ كافيًا إليحاء  ػبالتشفيح حتى ما تع عمى مدسع ومخأمعشى البجء 
 السجشي عميو مغ الشاحية الشفدية وأف السذخع العخاقي قج عج التيجيج بحكع التعحيب. 

                                                

جخيسة وأثخه عمى الحخية الذخرية في القانػف الجدائخؼ والسقارف، دار الجامعة خؼ، التمبذ بالصب( نجسة 1)
 .257، ص2010الججيجة، 

 .167-166-165شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي الدعجوف الحد2)
نقبًل عغ د. رمديذ بيشاـ، الجخائع  168شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي الدعجوف الحد3)

، جشجؼ عبج السمظ، السػسػعة 8، ص1986محة العامة، مشذأة السعارؼ اإلسكشجرية، السزخة بالسر
 .160، دار الكتب السرخية، ص1، ط5وج 2ج 1الجشائية، ج
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أما بالشدبة لمرػرة الثانية لمخكغ السادؼ لمتعحيب فيي )األمخ بالتعحيب( وىي إفراح 
لسخؤوس لسسارسة العشف السادؼ أو السعشػؼ عمى السجشي افة لخبلالسمدمة الخئيذ عغ إرادتو 

عميو سػاء برػرة شفػية أو تحخيخية بصخيق مباشخ أو غيخ مباشخ، وأف الذخوع مترػر في 
 جخار  بىحه الشاحية )األمخ بالتعحيب( في حالة عجـ وصػؿ أمخ الخئيذ إلى السخؤوس بدب

 .(1)عغ إرادة األوؿ

حارسو بأف يقػـ بإببلغ أحج الزباط أمخه بتعحيب أحج مثاؿ ذلظ، أف يأمخ الخئيذ 
األشخاص إال أف ىحا الحارس ال يقػـ بإيراؿ ىحا األمخ، أو أف يتخؾ الزابط أمخه بتعحيب 
السجشي عميو بعج عػدة األخيخ مغ السحكسة، وإذا بالقاضي يصمق سخاحو، لحا فأف األمخ قج 

 .العخاقي( العقػبات قانػف  31السادة )تػقف عشج الذخوع في الجخيسة 

جخيسة التعحيب لومسا تججر اإلشارة إليو بعج الحجيث عغ صػرتي الخكغ السادؼ 
يا إال إذا ي)مسارسة التعحيب واألمخ بسسارستو( ىػ أف ىحه الجخيسة ال يسكغ أف تقػـ برػرت

تب بمغ الفعل السادؼ السكػف ليا درجة عالية مغ العشف والػحذية، بحيث يكػف اإليحاء الستخ 
 .(2)عميو إيحاءًا جديساً 

( قانػف 333أما بخرػص السداواة التي أوردىا السذخع العخاقي في ذيل السادة )
العقػبات بيغ جخيسة التعحيب وجخيسة استعساؿ القدػة والتي تتعارض وشخط الجدامة الحؼ 
يشبغي أف يكػف عميو الفعل السكػف لجخيسة التعحيب فأف السذخع العخاقي أراد بيحه السداواة أف 

الستيع( دوف غيخىع -الذاىج–يا الشز األخيخ )السخبخشزستعميو التي يحسي صفة السجشي 
مداويًا  توخ عغ جدامطمغ األفخاد بحيث جعل مجخد استعساؿ القدػة مع ىؤالء بغس الش

 لمتعحيب ذاتو.

ونخػ بأف جدامة الفعل )التعحيب( أمخ متخوؾ لسحكسة السػضػع تدتخمز مغ 
الدلة السدتخجمة في الحادث إضافة إلى مجػ ضخوؼ القزية والػثائق وكحلظ األشخاص وا
 وأىسية السػضػع التي يجور برجدىا التحقيق.

وأف السذخع العخاقي قج اشتخط ركشًا خاصًا لجخيسة التعحيب يتعمق برفة السجشي عميو، 
 متيسًا. –مخبخًا  –وىػ أف يكػف شاىجًا 

                                                

 .171-170-169شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي الدعجوف الحد1)
لي الكيبلني، مدالظ نقبًل عغ رشيج عا 173شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي الدعجوف الحد2)

ود. دمحم زكي أبػ عامخ، السخجع الدابق،  170، ص1940، مصبعة الفيس، 3قانػف العقػبات، ط
 .68ص
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ف الفعل يعمى وصف آخخ كالسذتكي مثبًل فبل يكفي تكي اً قعأما إذا كاف االعتجاء وا
 .(1)عمى أنو تعحيب

إال أنو مغ الشاحية الػاقعية ال يسكغ تأييجه ويتعارض مع مبجأ تعسيع الحساية الجشائية 
لمحقػؽ األساسية لمحخية الذخرية، وحق سبلمة الجدع في مقجمتيا، وال يشدجع مع القػانيغ 

عمى سغ قػانيغ مصمقة تكفل الحساية لجسيع األفخاد الحيغ يحتسل العقابية التي كانت صخيحة 
 تعخضيع إلى أؼ شكل مغ اشكاؿ التعحيب.

 

 الفرع الثاني

 جرائم القبض والحبس والحجز

أف جػىخ ما تعشيو الحخية الذخرية ىػ أف يذعخ اإلنداف بػجػده وأف تحتـخ ذاتو 
يا القانػف عمى شيبإال في الحاالت التي يوتكفل تشقبلتو في أف ال يكبس عميو أو تقيج حخكتو 

أف ال يسذ جػىخ الحخية السكفػلة أصبًل في السػاثيق الجولية واإلعبلنات والجساتيخ 
، ألف شبيعة األمػر في أؼ مجتسع مشطع ىػ أف ال يترخؼ األشخاص أو أفخاد (2)الػششية

بيئة االجتساعية، فبل يجػز الدمصة العامة وفقًا ليػاىع ورغباتيع حتى ال تعع الفػضى داخل ال
لمدمصة العامة السداس بالحخية الذخرية إال وفقًا لمجستػر وتشطيع قانػني سميع. ألف حخية 

ة في الحىاب واإلياب ىي أعد ما يسمكو وقػاـ حياتو كاإلنداف الذخرية في التشقل والحخ 
ياسي. وأف عمة ة اىتدت ثقة األفخاد في مجتسعو ونصاقو الدكووجػده، وإذا مدت تمظ الحخ 

خيع الكبس والحبذ والحجد تجدجىا رغبة السذخع الجشائي في كفالة الحخية الذخرية في جت
خيع األفعاؿ التي تؤدؼ جالتشقل والحخكة ودفع السداس بيا، لحلظ جاءت الشرػص العقابية بت

ء إلى االعتجاء عمى الحساية الجشائية في جخائع الكبس والحبذ والحجد غيخ السذخوع، سػا

                                                

نقبًل عغ د. سامي صادؽ السبل،  174شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي الدعجوف الحد1)
 .414، ص1969اعتخاؼ الستيع، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 

نقبًل عغ د. حدغ رشيج خػيغ، حساية  162سعيج رشيج كو ردؼ، السرجر الدابق، ص ( د. صادؽ2)
الحخية الذخرية في القانػف الجشائي والذخيعة اإلسبلمية، بحث مشذػر في مجمة القانػف السقارف، 

 .311ص 280كمية القانػف، جامعة بغجاد، ص 1987العجد العذخوف الدشة الثالثة عذخ، 
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. وأفعاؿ الكبس (1)قبل األفخاد العادييغمغ كانت مغ مػضف أو مكمف بخجمة عامة أو 
الحخية بذتى صػرىا تذتخؾ في تحقيق معشى واحج وىػ حخماف السجشي عميو مغ حخماف الو 

غ ىحه األفعاؿ حتى تقػـ الجخيسة أف كاف فعمو م مغ حخيتو، ويكفي أف يأتي الجاني فعبلً 
بجوف وجو حق وذلظ ألف حخية اإلنداف ىي أصل عاـ، ويتختب مقرػد، وكاف قج حرل 

عمى ذلظ ضخورة صيانة ىحه الحخية بالشدبة لكل شخز وذلظ بالشز عمى معاقبة أؼ 
 .(2)إنداف ييجد ىحه الحخية دوف وجو حق أو دوف مقتزى قانػني

واختمفت التذخيعات العقابية والفقياء حػؿ استخجاـ مجلػؿ الكبس والحبذ والحجد 
ج مادؼ لحخية يغيخ السذخوع، ولكشيع يذتخكػف جسيعًا في أف تمظ األفعاؿ تؤدؼ إلى تقي

وف إرادتو فبالشدبة لقانػف العقػبات العخاقي وغالبية داإلنداف وسمبيا بالقػة لفتخة مغ الدمغ 
رد تعخيفًا خاصًا لمكبس أو الحبذ أو الحجد في صيغة ػ القػانيغ العقابية نجج أنيا لع ت

تدسيتيا في بعس األحياف ففي قانػف العقػبات العخاقي السادة  فيبل واختمفت معيشة. 
( ؽ. ع. ع مشو عمى أنو )يعاقب... كل مػضف أو مكمف بخجمة عامة قبس عمى 322)

( 421شخز أو حبدو أو حجده في غيخ األحػاؿ التي يشز عمييا القانػف( وكحا السادة )
او حخمو مغ حخيتو بأية وسيمة كانت بجوف )يعاقب بالحبذ مغ قبس عمى شخز او حجده 

 أمخ مغ سمصة مخترة في غيخ االحػاؿ التي ترخح فييا القػانيغ واالنطسة بحلظ(.

الجدائية العخاقي )ال يجػز السحاكسات ػؿ صقانػف أمغ  92نرت السادة وكحلظ 
 .الكبس عمى أؼ شخز أو تػقيفو إال بسقتزى أمخ صادر مغ قاضي أو محكسة... الخ(

كل مغ قبس عمى أؼ )( 280السادة ) في نزحلظ قانػف العقػبات السرخؼ وك
شخز أو حبدو أو حجده بجوف أمخ أحج الحكاـ السعشييغ بحلظ وفي غيخ األحػاؿ التي 

. إال أف الفقو والقزاء حاوال وضع تعخيف (3)ترخح في القػانيغ والمػائح عمى ذوؼ الذبية

                                                

نقبًل عغ د. شارؽ سخور، قانػف العقػبات  162، السرجر الدابق، صطحردييج رش صجيق شارؽ ( د. 1)
، د. فخخؼ عبج الخزاؽ الحجيثي، شخح 287، ص2003، دار الشيزة، القاىخة، 1القدع الخاص، ط –

 .221، ص1991قانػف العقػبات، القدع الخاص، مصبعة الدماف، بغجاد، 
ائية لمحخية الذخرية في التذخيع األردني، دراسة مقارنة، د لج، الحساية اايذخخ حسج عبج هللا الػ( فػزؼ م2)

، 41، ص29/12/2018، مدحػبة مغ االنتخنيت يـػ 2018رسالة ماجدتيخ، أيار 
https://neu.edu.jo 

 وتعجيبلتو. 1937لدشة  58( قانػف العقػبات السرخؼ رقع 3)
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ع ضػ بائي عخؼ الكبس )أمخ يرجره السحقق لفعل الكبس والحبذ والحجد فالفقو الجش
 .(1)وإبقائو تحت يج الدمصة القائسة بالتحقيق لفتخة زمشية محجدة( والستيع تحت ترخف

وبالشدبة لمقزاء فقج عخفتو محكسة الشقس السرخية أنو )لسا كاف الكبس عمى 
الذخز أو  ذشخز وامداكو مغ جدسو وتقيج حخكتو وحخمانو مغ حخية التجػؿ وكاف حب

حجده معشاه حخمانو مغ حخيتو فتخة مغ الدمغ وكانت ىحه األفعاؿ تذتخؾ في عشرخ واحج 
نو يتعيغ القػؿ بأف الذارع يعتبخ أف إىػ حخماف الذخز مغ حخيتو وقتًا شاؿ أو قرخ. ف
أـ حجدًا معاقب  اً أـ حبد لظ قبزاً كل حج مغ حخية الذخز في التحخؾ سػاء عج ذ

 .(2)عميو

خ الحجد( وفي فقخة طورد )يح 2005/ ثاني عذخ/أ مغ دستػر العخاؽ 19دة وفي السا
/ أواًل/ 37ة لحلظ... الخ( والسادة خررب )ال يجػز الحبذ والتػقيف في غيخ األماكغ الس

/ أواًل/ ب )ال يجػز تػقيف أحج أو التحقق معو إال 37أ )حخية اإلنداف وكخامتو مرػنة( 
 بسػجب قخار قزائي(.

ذاتو يسثل اعتجاء عمى الحخية الذخرية، إال أف مرمحة السجتسع في  والكبس بحج
غ مرمحة الفخد ومرمحة السجتسع، فأف القانػف بي فيقمكافحة اإلجخاـ ىي التي تدػغو، ولمتػ 

 .(3)يشز عمى ضسانات تحػؿ دوف التعدف في اتخاذ ىحا اإلجخاء الخصخ

زي عجـ إيحائو بعج أف قتىحا وفي كل األحػاؿ عشج الكبس عمى الستيع أيزًا ي
 .(4)زي أخحه وتدميسو لسخكد الذخشةيقتبو وقيجت حخكتو بل  تمدكأ

ونخػ بأف الكبس والحبذ والحجد جسيعيا تؤدؼ إلى نفذ السعشى وىي تقيج لمحخية 
 والحخماف مشيا لفتخة مغ الدمغ شالت أـ قرخت.

 

 
                                                

ػفيق الذاوؼ، فقو اإلجخاءات غ تعنقبًل  163، السرجر الدابق، صطحردي( د. شارؽ صجيق رشيج 1)
 .312، ص1054، القاىخة، 2، ط1الجشائية، ج

 .164، السرجر الدابق، صطحردي( د. شارؽ صجيق رشيج 2)
تػزيع دار الحكسة و ( سعيج حدب هللا عبج هللا، شخح قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية، نذخ وشبع 3)

 .143، ص1990لمصباعة والشذخ، السػصل، 
 .75، ص2005مرصفى، شخح قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية، مصبعة الدماف، بغجاد، ( جساؿ دمحم 4)
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 الفرع الثالث

 انتهاك حرمة المدكن والحياة الخاصة

 ة السدكغ والحياة الخاصة كسا يمي:مىحا الفخع انتياؾ حخ شتشاوؿ في س

 أواًل: انتهاك حرمة المدكن

وجػد الدكغ الحؼ يأوؼ إليو اإلنداف يعج مغ أىع الحاجيات األساسية التي ال غشى 
عشيا ويكػف ليحا السكاف حخمة خاصة ويػفخ لو القانػف حساية مذجدة والسدكغ ىػ السكاف 

محبًل لئلقامة فيو بذكل دائع أو مؤقت، سػاء كاف مسمػكًا لو أو لمغيخ الحؼ يتخحه اإلنداف 
ة أو الكخاج وغيخىا شخيصة أف تكػف قالحجيك ،وىػ يسمظ االنتفاع بو. وتمحق بو تػابع السدكغ

تابعة لو ومترمة بو اترااًل مباشخًا. ويػفخ القانػف حساية لمسدكغ كػنو يعج مدتػدع أسخار 
 اتو األشياء الخاصة بو.اإلنداف ويزع بيغ جشب

كسا أف حخمة السدكغ تترل بذكل مباشخ بالحق في الخرػصية، يربح األخيخ في 
ميب الخيح أف لع تحفع حخمة السدكغ، فبل يجػز دخػؿ السدكغ دوف إذف صاحبو وىػ 

وئ  ۇئ   ۇئ   :األمخ الحؼ ارساه السذخع الدساوؼ قبل ألف واربعسائة سشة تقخيبًا لقػلو تعالى

والجساتيخ الػششية في العخاؽ ليا  جئ  جئڳ  َ  ُ    ڳۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ ۆئ  ۆئ 
 2005لدشة مػقف واضح مغ التأكيج عمى حخمة السدكغ ففي دستػر جسيػرية العخاؽ 

شافى مع حقػؽ اآلخخيغ تػ)لكل فخد الحق في الخرػصية الذخرية بسا ال ي 17/1السادة 
حخمة  السداكغ مرػنة وال يجػز دخػليا أو تفتيذيا أو التعخض ليا إال بقخار قزائي  -2
/ ب )ال 15السادة  2004لعاـ  يةوفقًا لمقانػف( وكحلظ قانػف إدارة الجولة لمسخحمة االنتقالو 

يث ف ىػ اآلخخ نرت 1970( كسا أف دستػر صة...يجػز انتياؾ حخمة السداكغ الخا
/ ج )لمسشازؿ حخمة ال يجػز دخػليا أو تفتيذيا إال وفق األصػؿ السحجدة 22 السادة

 بالقانػف(.

ورد في اإلعبلف العالسي لحقػؽ  اإلنداف  إذكجت السػاثيق الجولية حخمة السدكغ أكسا 
)ال يتعخض أحج لتجخل تعدفي في حياتو مشو بأنو: / أواًل 12السادة في  1948لدشة 

ختو أو مدكشو...( وكحلظ العيج الجولي الخاص بالحقػؽ السجنية والدياسية الخاصة أو أس
 / أواًل.18ـ  1966لعاـ 

دبب تعمقيا بالحقػؽ والحخيات  ػف وأف السذخع إنسا يتجخل ويزع نرػصًا لر
فخدية أو البالسرالح األساسية التي تخز فخد معيغ أو مجسػعة مغ األفخاد فالحقػؽ 
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عالسية ىي مرالح معتبخة ججيخة بالحساية وكل انتياؾ ليا ىػ الػششية أو الجساعية أو ال
خخؽ لمقانػف. ومغ أىع واجبات الدمصة العامة حساية األمغ االجتساعي عمى السدتػػ 

 .(1)الفخدؼ والجساعي لزساف أمغ األفخاد واستقخارىع

السجتسع،  ولع تكغ حخمة السدكغ في الذخيعة مصمقة، بل ىي مقيجة بسا يحقق مرمحة
ولحلظ أجازت الذخيعة دخػؿ السدكغ الخاص بجوف إذف إذا اقتزت السرمحة العامة ذلظ. 
أو كانت ىشاؾ حالة ضخورة تدتجعي ذلظ. كحالة ضيػر معرية تختكب في السشدؿ أو حالة 

 .(2)الكبس عمى متيع أو حالة الزخورة كػقػع كارثة أو حخيق ودخػؿ البيػت غيخ السدكػنة

حخيات األفخاد ومداس بحقػقيع واعتجاء عمى ل اً ذكل تعخضيكغ وتفتيذيا فجخػؿ السدا
تياف حخماتيع الخاصة مذكل خصخًا جديسًا ييجدىع في ايمكاف استقخارىع ومدتػدع أسخارىع و 

 .(3)شو خمف ججراف مداكشيعمالتي يػدعػنيا أ

لعامة أما السذخع العخاقي فقج جـخ انتياؾ حخمة السدكغ مغ جانب مسثمي الدمصة ا
( ؽ. ع. ع والتي عاقبت كل مػضف أو مكمف بخجمة عاـ دخل 326بسػجب السادة )

اعتسادًا عمى وضيفتو مشدؿ أحج األشخاص أو حسل غيخه عمى الجخػؿ، بعقػبة الحبذ 
والغخامة، في حيغ عقػبة الفخد العادؼ ىػ الحبذ ال تديج عمى سشة وبغخامة أو أحجػ ىاتيغ 

نجج وجػد اتداع الشسػذج  خيسة الفخد العادؼ والسػضف العاـ.العقػبتيغ وبسقارنة بيغ ج
اإلجخامي لمجخيسة السختكبة مغ قبل الفخد، في حيغ نصاؽ الجخيسة السختكبة مغ قبل السػضف 

مع األوؿ، فالسذخع عاقب الفخد عشجما نز عمى )الجخػؿ  ةبالسقارن ضيقالعاـ ذات نصاؽ 
األولى اف عاـ عمى الجخػؿ دوف البقاء وكوالبقاء فيو( في حيغ نز بخرػص السػضف ال

يستمظ  وع نصاؽ الشز الجشائي مغ جخيسة السػضف العاـ، كػنيالسذخع العخاقي تػسب
 صبلحيات أوسع ومدؤولية أكثخ مغ الفخد العادؼ.

سثل بالجخػؿ إلى حخمة السدكغ الحؼ يتخصى عادة تالسادؼ في ىحه الجخيسة ي غوالخك
حجوده، أؼ الجخػؿ الفعمي سػاء مغ الباب أو أؼ مكاف آخخ بأؼ وسيمة، ونخػ بأف العمة في 

                                                

شي، الحساية الجشائية لمحق في حخمة السدكغ، شبكة الشبأ السعمػماتية ي( د. عبلء إبخاليع محسػد الحد1)
 https://anabaa.org 31/12/2018عمى االنتخنيت بتاريخ متاح 

القاضي، الحساية الجشائية لمحخية الذخرية في مخحمة ما قبل السحكسة الجشائية ( دكتػر دمحم دمحم مرباح 2)
 .243-242، ص2000)دراسة مقارنة(، دار الشيزة العخبية، 

اح حخمة السدكغ وحخمتو مت 2003( عبج الحكيع ذنػف يػنذ الغداؿ، الحساية الجشائية لمحخيات الفخدية، 3)
 www.almerja.com 31/12/2018عمى االنتخنيت يـػ 
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واعتبارية كػف السدكغ ىػ السبلذ اآلمغ الحؼ  نفديةتجخيع انتياؾ حخمة السدكغ العتبارات 
ل يعخض يف أؼ خمل أو اعتجاء مغ ىحا القبيو الفخد لبلستقخار الشفدي لو ولعائمتو وأليمجأ إ

 و إلى القمق والخعب وعجـ الذعػر باألماف.تالفخد )السجشي عميو( وعائم

 ثانيًا: انتهاك حرمة الحياة الخاصة

لحياة السػاششيغ الخاصة حخمة يحسييا القانػف ويسثل في الحياة الخاصة في وجييغ 
حخمة الفخد في انتياج األسمػب الحؼ  متبلزميغ، ىسا حخمة الحياة الخاصة والتي تعشي

يختزيو لحياتو، بعيجًا عغ تجخل الغيخ وىي مغ الحقػؽ االساسية التي يدعى القانػف 
الجستػر العخاقي في شز عمييا اللحسايتيا، وقج حخص السذخع عمى حساية الحياة الخاصة و 

يتشافى مع والتي نرت )لكل فخد الحق في الخرػصية الذخرية بسا ال  17في السادة 
حقػؽ اآلخخيغ واآلداب العامة( وسخية الحياة الخاصة تعشي حخمة الفخد في اخفاء الدخية 

في اختيار الحياة الخاصة ومثاؿ ذلظ  توعمى األخبار والسعمػمات التي تتػلج عغ حخي
السخاسبلت والرػر الخاصة عائمية أو حفبلت تخخج أو مشاسبات اجتساعية خاصة والتي 

ع الذخرية وتسيد أسخار الحياة الخاصة عغ األسخار العامة سػاء كانت وضيفة تتعمق بحياتي
أو ميشة، فأسخار الحياة الخاصة ىي ممظ لؤلفخاد، أما أسخار الحياة العامة فيي ممظ 

ؽ. ع  438/1بحكع صمتو بالحياة العامة وقج نرت السادة يداوليا  صاحبيالمجسيػر، ألف 
ألف ديشار  225.000ال تديج عمى بغخامة و تديج عمى سشة  )يعاقب بالحبذ مجة العمى أنو: 

تعميقات تترل  وأصػرًا  وأمغ نذخ بإحجػ شخؽ العبلنية أخبارًا أو بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغ 
بأسخار الحياة الخاصة أو العائمية لؤلفخاد ولػ كانت صحيحة إذا كاف مغ شأنو نذخىا اإلساءة 

التي عاقبت بالدجغ أو الحبذ مغ أفذى أسخار رسالة أو ( ؽ. ع 328إلييع( وكحلظ السادة )
 .(1)بخقية أو مكالسة تمفػنية

وأف احتخاـ الحخيات العامة يقتزي تخػيل الشاس حق االحتفاظ بدخية مخاسبلتيع أيًا 
كاف نػعيا، وإذا كاف األصل أف السرمحة العامة في التحقيق الجشائي مقجمة عمى السرمحة 

مى األسخار بيغ األفخاد إال أف ىشاؾ اسخار وجب القانػف اقخارىا الخاصة في السحافطة ع
وحـخ انتياؾ حخمتيا بأية حاؿ حتى ولػ لسرمحة التحقيق وحطخ عمى كل مغ كاف مػدعًا 
عشجه سخ مشيا أف يذيج عميو أماـ السحاكع وعاقب عمى افذائيا، ومغ ىحه األسخار ما تكػف 

كل بيا. أو لجػ الصبيب والجخاح بخرػص ميشتو بيغ السحامي ومػكمو في القزية التي تػ 

                                                

حخمة الحياة الخاصة، مػقع السحكسة االتحادية العميا  ؾ( القاضي كاضع عبج جاسع الديجؼ، جخيسة انتيا1)
 https://www.iraqfsc.iq/news.41.71 31/12/2018متاح عمى االنتخنيت يـػ 
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ججيجًا  اً أو صشعتو واألسخار التي تحرل بيغ الدوجيغ. والسحافطة عمى الدخ ليدت أمخ 
ىحه التذخيعات،  قبل، لقج عخفتو التذخيعات الدساوية طعخفتو التذخيعات الػضعية فق

وقاؿ مغ  (أمانة)فيي تفت لأمخ بكتع الدخ فقاؿ إذا حجث الخجل الحجيث ثع ا فالخسػؿ 
سشغ ابغ ماجو، كتاب الحجود، باب الدتخ ستخه هللا تعالى في الجنيا واآلخخة،  وستخ عػرة أخي

 .(1)يًا كل واقعة ليا شابع خاص ججاً خ وتعتبخ س، 2555عمى السؤمغ، حجيث رقع 

 رخاقويختبط الحق في الخرػصية برػرة مباشخة باإلنداف ورغع السحاوالت القجيسة إل
الحق في الحياة الخاصة، فأف الحاجة لبلعتخاؼ بو قج زادت في القخف التاسع عذخ. فكمسا 
زاد التقجـ العمسي وتذعبت العبلقات وازدىخت وسائل االتراؿ والتكشػلػجيا، أدػ ذلظ إلى 

ية لع ئعات البجاتستدايج انتياكات الحكػمات والسؤسدات لمحياة الخاصة لؤلفخاد، ففي السج
ثسة اعتجاءات عمى حخمة الحياة الخاصة لؤلشخاص، وعمة ذلظ الصبيعة اليادئة تكغ ىشاؾ 

أىع األماكغ  ياحدباف أنبزمة عمى مداكشيع، لبلاة ياسدط الحبلمحياة آنحاؾ كسا اىتع األفخاد ب
 التي يخغبػف في االحتفاظ بأسخارىع فييا.

لدشة  6رقع صجر قانػنًا خاصًا أ ماوحدغ فعل السذخع في إقميع كػردستاف عشج
عمى ة استعساؿ اجيدة االتراالت، والتي بسػجبيا تػسع في الحفاظ ء، قانػف مشع إسا2008

األمػر الخاصة بحيث يعاقب مختكبيا بعقػبات شجيجة. حكستيا الحفاظ عمى حخية الحياة 
زي فتخة شػيمة عمى مالخاصة. بعكذ السذخع العخاقي الحؼ لع يدايخ التصػرات بالخغع مغ 

عمى حخمة الحياة الخاصة عمى الرػرة  الػاقعةفبالشدبة لمخكغ السادؼ لمجخائع  تذخيعيا
سثل باألفعاؿ التالية )االلتقاط والشقل( الشذخ والتجاوؿ، استخاؽ الشطخ تمثبًل  ةالذخري

 )التمرز(، وتقع الجخيسة بسجخد االلتقاط وكحلظ نقل الرػرة إلى مكاف آخخ مباشخة سػاء
يث يتدشى لمغيخ االشبلع عمييا وكحا الخسائل والبخقيات، فالخكغ عامة أو خاصة بح كانت
 فاء.خفييا ىي االشبلع والفتح واالتبلؼ واإل ؼالساد

فعل مغ األفعاؿ  ؼالسادؼ في ىحه الجخائع تقع بسجخد الكياـ بأ غيتزح بأف الخك
خاؽ الدسع لمجخيسة كالشقل لمرػرة أو الشذخ أو الصبع واالحتفاظ برػرة مشيا. واست ةالسكػن

 ابو.شأخح الرػرة والتقاشيا وفتح الخسائل وما و والشطخ عمى السحادثات التمفػنية 

 اٍَـهة انثـانًط

 ىٌـُـعـًـٍ انــزكــان
                                                

، 1979، 1رنة(، ط( د. صالح عبج  الدىخة الحدػف، أحكاـ التفتير وآثاره في القانػف العخاقي )دراسة مقا1)
 .104ص 102ص 95جامعة بغجاد، ص
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ليدت الجخيسة كيانًا ماديًا خالرًا يأتيو الجاني. بل ىي فػؽ ذلظ كياف نفدي. فإذا 
الجخمية التي تتختب عميو  كاف الخكغ السادؼ لمجخيسة يتكػف مغ سمػؾ السجـخ والشتيجة

والعبلقة الدببية. فأف الخكغ السعشػؼ يسثل األصػؿ الشفدية لساديات الجخيسة والديصخة عمييا. 
وأيًا كاف ىحا الػجو فأنو برفة عامة ال يتعجػ انتداب  (1)يا الباششي والشفدييوىػ بحلظ وج

ًا لبعس الحاالت إال أف الدمػؾ اإلجخامي إلى نفدية صاحبو. وأف كاف ىحا االنتداب ندبي
 .(2)غ الشتيجة الجخميةعق ىحا الخكغ كي يكػف الجاني مدؤواًل يالحاجة تبقى قائسة لتحق

وشخرية الجاني  -اديات الجخيسة والخكغ السعشػؼ لمجخيسة قػامو عبلقة نفدية بيغ م
ماديات  ىوىحه العبلقة محل لمػـ القانػف، ألنو يربغ عم –دةوجػىخ ىحه العبلقة ىػ اإلرا-

عبلقة ولمخكغ السعشػؼ بيا الجخيسة صفة غيخ مذخوعة، ويشيي الشاس عغ أف تكػف ليع 
عشيا ويتحسل العقػبة ذلظ أف الجخيسة عسل إنداف يدأؿ  في كياف الجخيسة ةأىسية كبيخ 

السقخرة مغ أجميا. وإذا كاف الذارع يزع قػاعج التجخيع ويدبغ عمى بعس األفعاؿ الرفة 
فعل التيع حيشسا يختكب يإنسا يفعل ذلظ لكي يشيي األفخاد عغ ارتكابيا. وىػ غيخ السذخوعة. 

غيخ السذخوع أف يبحث عغ شخز يسكغ أف يعج مدؤواًل عشو وال يدتصيع القانػف تحجيج 
السدؤوؿ عغ الفعل غيخ السذخوع إال إذا قامت عبلقة مغ نػع خاص بيغ ذلظ الفعل 

ؼ مدتسجة مغ كػنو وسيمة القانػف كي يصبق وشخز مغ األشخاص، فأىسية الخكغ السعشػ 
 عمى األفخاد.

وإذا قمشا أف جػىخ الخكغ السعشػؼ ىػ اإلرادة فأف ىحه اإلرادة يجب أف يتػافخ فييا 
القانػف  بيا،  دشخوط معيشة حتى تكػف ججيخة باعتبار القانػف، فميدت كل إرادة محل اعتجا

ػافخ كانت غيخ ذؼ تف لع تإار فتيا حخية االخعيغ فييتمسيدة ويو وإنسا يتعيغ أف تكػف مجركة 
 .(3)قيسة

كسا يعج الخكغ السعشػؼ في الشياية ضساف لمعجالة وشخط لتحقيق العقػبة أغخاضيا 
ل العجالة أف تػقع عقػبة عمى شخز لع تكغ لو بساديات الجخيسة باالجتساعية. إذ ال تق

غخضًا ألف ىحا الذخز في غيخ ع أف ىحه العقػبة لغ تحقق لمسجتسع ثمعتجية.  صمة نفدية

                                                

القدع العاـ، مكتب دار الثقافة والشذخ والتػزيع، –اد الحمبي، شخح قانػف العقػباتػيعال( د. دمحم عمي الدالع 1)
 .325 – 324، ص1997عساف، 

 .230ص، 1970، مصبعة السعارؼ، بغجاد، 1( د. حسيج الدعجؼ، شخح قانػف العقػبات الججيج، ج2)
مة لمجخيسة والعقػبة، القدع العاـ، الشطخية العا–ق شسذ الجيغ، شخح قانػف العقػبات( د. أشخؼ تػفي3)

 www.daralnada.com 4/1/2019متاح عمى االنتخنيت يـػ  141–140، ص2009
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عميو فأف األىسية الكبخػ لمخكغ السعشػؼ  ،(1)دعى إليوػ ع واإلصبلح الحيغدحاجة إلى الخ 
تبخز كػنو يسثل وسيمة السذخع لتحجيج نصاؽ السدؤولية الجشائية فسا مغ دعػػ جدائية إال 

 وتثػر فييا مذكمة الخكغ السعشػؼ بسختمف صػره.

غ ميسة القاضي الجشائي بذأف كل حالة مفيو جدء أساس فالبحث وتقري الػقائع 
تعخض عميو. لحلظ فأف الخكغ السعشػؼ في ىحه الجخائع الػاقعة عمى الحخية الذخرية 

 تقتزي مشا أف نتعخض إلى صػر لمخكغ السعشػؼ في فخعيغ وىي كاآلتي:

 الفخع األوؿ: القرج الجشائي العاـ

 الفخع الثاني: القرج الجشائي الخاص

 

 الفرع األول

 القرد الجنائي العام

يعخؼ القرج الجشائي عسػمًا بأنو عمع لعشاصخ الجخيسة وإرادة متجية إلى تحقيق ىحه 
ورد التعخيف الخاص بالقرج الجشائي في فقج أأما السذخع العخاقي  (2)العشاصخ أو إلى قبػليا

ى ارتكاب الفعل و الفاعل إرادتو إليؽ. ع. ع التي تشز عمى )تػج 33/1أحكاـ السادة 
 .(3)السكػف لمجخيسة ىادفًا إلى نتيجة الجخيسة التي وقعت أو أية نتيجة جخمية أخخػ(

ػػ نرػصيا أخح باإلرادة فقط دوف العمع، والتي ىي حف السذخع وما يفيع مغ ف إاال
 مغ بجيييات القرج الجشائي، وىػ األصل التي تدتشج عمى عشرخيغ ىي العمع واإلرادة.

وىػ اإلحاشة بالذيء إلضياره عمى ما ىػ عميو، فيػ عكذ الجيل.  لم:أواًل: الع
عة معيشة وبيغ الشذاط الحىشي قاو عادة بحالة نفدية قائسة عمى نذػء عبلقة بيغ  يسثلو 

لذخز مغ األشخاص فتعج ىحه الػاقعة عشرخًا مغ عشاصخ الخبخة الحىشية  التي يختدليا 

                                                

، جامعة عبج الخحسغ 2017 – 2016( د. عبج  الخحسغ خمفي، محاضخات في القانػف الجشائي العاـ 1)
 https://www.politics-dz.com 4/1/2019اح عمى االنتخنت بتاريخ مت 123ة، بجاية، صميخ 

 .275( د. فخخؼ عبج الخزاؽ الحجيثي، شخح قانػف العقػبات القدع العاـ، مصبعة الدماف، بغجاد، ص2)
 وتعجيبلتو. 1969لدشة  11( قانػف العقػبات العخاقي السخقع 3)

https://www.politics-dz.com/
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ج كيفية ترخفو يتحجوفي في حكسو عمى األشياء و الذخز بحيث يدتصيع االستعانة بيا 
 .(1)إزاء الطخوؼ السختمفة

تسثيل الجاني لمعشاصخ البلزمة لتكػيغ  قوالعمع كعشرخ في القرج الجشائي يعشي سب
القانػني لمجخيسة. لحا فأف دراسة  يافشالبالجخيسة، أؼ وجػب اإلحاشة بكل ما لو أىسية في 

ػاقعة عمى الحخية الذخرية يقتزي تحجيج كافة الػثائق ىحا العشرخ ضسغ نصاؽ الجخائع ال
 والعشاصخ التي يمـد العمع بيا لمقػؿ لكياـ القرج الجشائي في مثل ىحه الجخائع.

التي يجب أف يحيط بيا الجاني عمسًا مػضع الحق الحؼ يخد عميو  ومغ الػقائع
معشاه األساسي ىػ إرادة االعتجاء عمى الحق الحؼ يحسيو في جؼ عاالعتجاء، ذلظ أف الت

القانػف، لحا يجب أف يكػف الجاني عالسًا ضسغ نصاؽ الجخائع الػاقعة عمى الحخية الذخرية 
الجشائية، فسثبًل في جخيسة استعساؿ القدػة أو  ججارتيا بالحسايةبالحقػؽ السكػنة ليحه الحخية 

عمع بأنو يػجو فعمو إلى جدع إنداف حي، وفي جخيسة التعحيب يمـد أف يكػف الجاني عمى 
انتياؾ حخمة السدكغ يجب أف يكػف الجاني عالسًا بأف دخػلو قج تع في مدكغ أو مكاف معج 
لمدكغ أو أحج ممحقاتو، وأف ىحه األماكغ ىي مسمػكة لمغيخ، وكحلظ فسغ جخائع انتياؾ الحياة 

د عمى أحج العشاصخ الجاخمة في تكػيغ الخاصة يجب أف يحيط الجاني عمسًا بأف فعمو يخ 
دوف العمع بصبيعة ىحه الحقػؽ يشفي القرج الجشائي في قياـ  فسغة، صيالحق في الخرػ 
التي يجب أف يرميا عمع الجاني، العمع لحكيقة الدمػؾ  عائقومغ الػ  (2)مثل ىحه الجخائع

لتي يحسييا القانػف اإلجخامي الرادر عشو وما يذكمو ىحا الدمػؾ مغ اعتجاء عمى الحقػؽ ا
كػف الجاني يفيجب ضسغ نصاؽ الجخائع الػاقعة عمى الحقػؽ السكػنة لمحخية الذخرية أف 

عالسًا بعجـ مذخوعية فعمو أؼ عالسًا بإساءتو في استعساؿ سمصتو السخػلة لو قانػنًا ومجركًا 
قاد بسذخوعية اء فعمو لكافة شخوط التجخيع التي نز عمييا القانػف، وعميو فأف االعتيفالست

ػؿ بالتالي دوف قياـ الجخيسة حالفعل مغ شأنو أف يشفي القرج الجشائي لجػ الفاعل وي
ًا عمى اساس الغمط في الػاقعة يبرػرتيا العسجية، ويدتػؼ في ذلظ أف يكػف االعتقاد مبش

كزابط الذخشة الحؼ يكبس عمى شخز غيخ مصمػب الكبس عميو لتذابو في الػجػه أو 
 غيخ السشدؿ السخاد تفتيذو اللتباس في األسساء، أو أف يكػف االعتقاد مبشيًا أف يجخل مشدالً 

عمى اساس الغمط في القانػف شخيصة أف يكػف ىحا الغمط بعيجًا عغ نرػص التجخيع، كسا 
لػ أصجر مأمػر السخكد أمخًا بالكبس عمى شخز أو أمخ بتفتير مدكغ أو بسخاقبة 

                                                

( د. عبج السييسغ بكخ الدالع، القرج الجشائي في قانػف السرخؼ السقارف، رسالة دكتػراه، دار الشيزة 1)
 .269، ص1959العخبية لمصباعة والشذخ، 

 .368، ص1983( د. مسجوح خميل بحخ، حساية الحياة الخاصة، دار الشيزة العخبية، 2)
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شرػص عمييا أو دوف اتباع األوضاع السقخرة قانػنًا محادثات خاصة في غيخ األحػاؿ الس
وذلظ بدبب الجيل بالقاعجة التي تحجد األحػاؿ الي يجػز فييا اتخاذ مثل ىحه اإلجخاءات 

سثل ىحه العشاصخ الستعمقة بالدمػؾ بففي جسيع ىحه االقتخاحات يكػف مغ شأف الجيل 
 .(1)اـ ىحه الجخائع برػرتيا العاديةحػؿ بالتالي دوف قيفياإلجخامي أف يشفي القرج الجشائي 

معيشة، وعشجىا ال  يةىحا وقج يكػف لسختكب الفعل أو السجشي عميو صفة قانػنية أو فعم
يقع عميو  فيسغالقرج الجشائي إال عشج العمع بتػفخ ىحه الرفة فيو )أؼ الجاني( أو  يشيس

العامة ىع مرجر  ي نعمع بأف مسثمي الدمصةنالشدبة لمجاباالعتجاء )السجشي عميو( ف
االعتجاءات الػاقعة عمى الحقػؽ السكػنة لمحخية الذخرية. وبالتالي يجب أف يكػف الجاني 

 ياساسأعالسًا بالرفة التي يتبػئيا ومجركًا لبلمتيازات التي تخػلو إياه ىحه الرفة وعمى 
وباالعتساد عمييا يختكب فعمو، أما إذا انتفى عمع الجاني برفتو أو بامتيازاتو كأف لع يبمغ 

شو أو العتقاده خصأ بأنو عدؿ مغ مشربو فأف فعمو في مثل ىحه الحالة ال يشصبق يبقخار تعي
 والشسػذج القانػني الخاص بالجخائع الػاقعة عمى الحخية الذخرية.

برفة السجشي عميو نجج أف السذخع العخاقي قج اشتخط في أما بالشدبة لزخورة العمع 
وف بكية الجخائع الػاقعة عمى الحقػؽ السكػنة لمحخية الذخرية، صفات دجخيسة التعحيب 

أف يكػف السجشي عميو  معيشة يجب أف يكػف عمييا السجشي عميو كي تقػـ ىحه الجخيسة فيمـد
الجاني الحؼ يأتي فعل التعحيب عالسًا  يكػف ( وبالتالي يجب أف امتيس – امخبخ  – أما )شاىجا

والحؼ يخخج مغ نصاؽ  يالقانػن التكيفبسثل ىحه الرفات، وإال فأف الجيل بيا سيغيخ مغ 
 .(2)بة كأثخ عمى فعموتالجخمية الستخ  الشتيجةبالتعحيب. ويجب أف يكػف الجاني عالسًا 

الجاني بكافة العشاصخ بأف القرج الجشائي يتصمب لكيامو تػافخ عمع  ثبتومسا تقجـ 
السكػنة لمجخيسة وبخصػرة فعمو وبالرفات القانػنية ويجب أيزًا أف يتػقع الجاني التيسة 

 ختبة عمى فعمو.تاإلجخامية الس

اإلرادة ىي العشرخ الثاني في القرج الجخمي ويمـد أف تحيط بعشاصخ  (اإلرادة)ثانيًا: 
 الخكغ السادؼ لمجخيسة

وإلى الشتيجة الجخمية عميو، فإذا اتجيت اإلرادة  ؾاإلرادة إلى الدمػ  جولحلظ البج وأف تت
لمدمػؾ دوف الشتيجة تختمف القرج، ومثاؿ ذلظ الرياد الحؼ اتجيت إرادتو إلى أشبلؽ الشار 

                                                

نقبًل عغ د. دمحم زكي أبػ عامخ،  201السرجر الدابق، ص شي،ي( د. عسار تخكي الدعجوف الحد1)
 .123السرجر الدابق، ص

 .201–200شي، السرجر الدابق، صيجوف الحد( د. عسار تخكي الدع2)
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لػجػد جخائع يكتفي  القتل، ونطخانية عمى الصيخ فأصاب إندانًا غيخ مدتيجؼ. فبل يتػافخ 
ة دعػػ القزاء لمذيادة بيصمب نتيجة معيشة، فاالمتشاع عغ تمفييا بالدمػؾ الجخمي دوف ت

يعتبخ سمػكًا إراديًا لسجخد اتجاه اإلرادة إلى االمتشاع ذاتو، برخؼ الشطخ عغ مبخراتو التي قج 
اإلرادة بذكل عاـ في نذاط نفدي  ثلغيخ ذلظ مغ األسباب. وتس وتكػف الديػ أو الشدياف أ

خيب أساس الباعث أو الجافع، وىجفو البعيج غاية معيشة إلى تحقق غخض معيغ كيجؼ ق يتجو
فسثبًل الذخز الحؼ يحذ بالحاجة إلى الصعاـ أو المباس أو الخغبة في الميػ ويكػف أماـ 
باعث نفدي إلشباع ىحه الحاجة عجة وسائل مثل اقتخاض الساؿ أو استججائو أو اختبلسو 

عمى غيخىا ويكػف اختبلس الساؿ  فيختار وسيمة مغ ىحه الػسائل ىي االختبلس يخجحيا
 غخضو القخيب.

إلى ىحا الغخض بشذاط نفدي يجفع يجه إلى حخكة مغ شأنيا  فتشصمق إرادتو سعياً 
اخخاج الساؿ مغ حيازة الغيخ واختبلسو فتحقق الغخض، فاالستيبلء عمى الساؿ في ىحا السثاؿ 

ىحا الشذاط ىػ القرج الجخمي ىػ الغخض الحؼ استيجفو الشذاط اإلرادؼ، واتجاه اإلرادة إلى 
ية واالحداس بالحاجة ىػ الباعث أو ئواشباع الحاجة إلى الصعاـ أو المباس ىي الغاية الشيا

 الجافع لبلختبلس.

مغ عل جوالقانػف ال يؤثع اإلرادة ويجعل مشيا عشرخًا في القرج ما لع يكغ الجاني قج 
يخ في السثاؿ الدابق( غخضًا ييجؼ العتجاء عمى الحق السحسي قانػنًا )كاختبلس ماؿ الغا

 .(1)إليو

وتتسثل اإلرادة عادة بالشذاط الشفدي الحؼ يعػؿ عميو اإلنداف في التأثيخ بسا يحيط بو 
مغ اشخاص واشياء، إذ ىي السػجو األوؿ لمقػػ العربية إلثبات افعاؿ تتختب عمييا آثار 

 .(2)مادية أو معشػية مسا يذبع بو اإلنداف حاجاتو

 

 الثانيالفرع 

                                                

( د. سسيخ عالية، شخح قانػف العقػبات القدع العاـ، السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ والتػزيع، 1)
 .261-260، ص2002

عياد نقبًل ىغ د. دمحم عمي الدالع  204شي، السرجر الدابق، صيكي الدعجوف الحد( د. عسار تخ 2)
، 1997القدع العاـ، مكتب دار الثقافة والشذخ والتػزيع، عساف، –الحمبي، شخح قانػف العقػبات

 .348ص
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 القرد الجنائي الخاص

صابق نسػذج الجخيسة يف األصل في القرج الجشائي ىػ انرخاؼ اإلرادة إلى سمػؾ إ
 تخاث بالغاية مغ ىحا الدمػؾ أو  الباعث إليو.كالسخسػمة في القانػف دوف ا

إال أف السذخع قج يتصمب باإلضافة إلى ما تقجـ، أف يكػف الباعث السحخؾ لئلرادة ىػ 
خكغ السعشػؼ الغي ىحا اليجؼ فبل يقػـ بيا تمعيغ بحيث إذا كاف اإلرادة ال يب بمػغ ىجؼ

، وأف السذخع العخاقي عخؼ (1)البلـز لػجػد الجخيسة. وىحه ىي خرػصية القرج الجشائي
القرج الجخمي بأنو )تػجيو الفاعل إرادتو إلى ارتكاب الفعل السكػف لمجخيسة ىادفًا إلى نتيجة 

أو أية نتيجة جخمية أخخػ(. وال ييتع القانػف عمى العسػـ بالغاية التي  الجخيسة التي وقعت
يقرجىا الجاني في ارتكاب الجخيسة، أو الباعث عمى ارتكابيا، فيكتفي بالقرج العاـ في 
أغمب الجخائع، ولكشو في بعس الجخائع يعج الغاية أو الباعث عشرخًا في القرج الجشائي لسا 

إرادة الفاعل إلى ىحه الغاية أو الباعث وليذ في مجخد  تتجويخاه مغ خصػرة الفعل حيث 
 .(2)تػجيو اإلرادة نحػ الشتيجة

وفكخة القرج الجشائي الخاص يحيط بيا الغسػض إال أنو تحجيجًا ليحه الفكخة ىي )نية 
نية الفاعل مجفػعًا إلى ارتكابيا بباعث معيغ أو كانت لو  يإلى غاية معيشة أو ى ترخفنأ

 .(3)غاية محجدة يقرج تحكيقيا(

 جؽ. ع )ال يعت 38واألصل أف الباعث أو الغاية ال يعتج بيا القانػف فقج نرت السادة 
ذلظ( والقرج الخاص يقػـ  خبلؼبالباعث عمى ارتكاب الجخيسة ما لع يشز القانػف عمى 

دة بعمع لعشاصخ الجخيسة وإرادة متجية إلى تحقيق ىحه العشاصخ شأنو في عمى العمع واإلرا
ذلظ شأف القرج العاـ، فالقرج الخاص يمتقي مع القرج العاـ في جسيع عشاصخه ويديج عميو 
رغبة تحجيج اإلرادة اإلجخامية لجػ الجاني أما بغاية أو نية محجدة يخيجىا وأما بباعث معيغ 

يتحقق القرج الخاص إال بتػافخ ىحا العشرخ إضافة إلى عشاصخ يجفعو إلى ارتكابيا فبل 
 القرج العاـ.

                                                

 .203شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي الدعجوف الحد1)
نقبًل عغ محسػد محسػد مرصفى، القدع العاـ،  195ر الدابق، ص( د. عبج الحكيع ذنػف الغداؿ، السرج2)

 .302، د. فخخؼ عبج الخزاؽ الحجيثي، القدع العاـ، السرجر الدابق، ص437دابق، صالسرجر ال
 .608( محسػد نجيب حدشي، القدع العاـ، السرجر الدابق، ص3)
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جخيسة معيشة يفتخض تػافخ القرج العاـ إال  فيوىحا يقتزي أف تػافخ القرج الخاص 
 ػافخ القرج العاـ ال يفتخض تػافخ القرج الخاص.تأف 

 :في أمخيغ أوأىسية القرج الخاص مغ الشاحية القانػنية تبج

 في بانتفائهاتقد يكهن الزمًا لقيام الجريمة ووجهدها بحيث تنأولهما: 

جخيسة التدويخ أو الدخقة لوعجمًا ومثاؿ ذلظ أنو ال قياـ  اً ر معو وجػدو فالجخيسة تج
بجوف تػافخ القرج الخاص، وكحلظ عمى سبيل السثاؿ جخيسة االخبار الكاذب وخيانة األمانة 

السذخع عغ نية استعساؿ السحخر السدور فيسا زور مغ واالحتياؿ ففي جخيسة التدويخ عبخ 
ؽ.  286أجمو تغيخًا مغ شأنو أحجاث ضخر بالسرمحة العامة أو بذخز مغ األشخاص )ـ 

ع. ع( وفي جخيسة الدخقة وخيانة األمانة واالحتياؿ يجب أف يتػفخ نية تسمظ الساؿ السشقػؿ 
نية القرج الخاص وىػ نية  يجب تػفخ اإلخبار الكاذب ةسيالسسمػؾ لمغيخ وكحلظ جخ 

 .ضجهاألضخار بالسبمغ 

 بهصف معين ثانيًا: قد يكهن القرد الخاص أثر على وجهد الجريمة

 إفالقرج العاـ لحلظ. ولكغ  لكفايةأؼ أنو ال يؤثخ عمى وجػد الجخيسة أو انتفائيا 
أخف، أؼ أف ىػ وصف الجخيسة إلى ما ىػ أشج أو إلى ما تتغيخ تػافخ القرج الخاص 

القرج يقف دوره في ىحه الحالة عشج حج تعيغ الػصف القانػني لمفعل والعقاب السقخر لو 
تذجيجًا أو تخفيفًا مثاؿ ذلظ تذجيج عقػبة القتل إذا ارتكب تسييجًا الرتكاب جشاية أو جشحة 

أو تسكيشا  ليا اً ة أو تدييبًل الرتكابيا أو تشفيحال تقل عغ سشبالحبذ مجة  ييامعاقب عم
 .(1)ار أو التخمز مغ العقابفخ بال وكيا أو شخ لسختكبي

                                                

 .297–196نػف الغداؿ، السرجر الدابق، ص( د. عبج الحكيع ذ1)
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 انًثحث انزاتع

 انشخصُح فٍ طاليح انجظى انحزَحضًاَاخ 

 

مغ السعخوؼ ابتجاًء أف اإلجخاءات الساسة بالحق في سبلمة الجدع تتشػع مغ حيث 
وأيًا كانت الصبيعة الغالبة عمى ىحه  (1)شبيعتيا فيي أما أف تكػف إجخاءات ذات مرجر شبي

 .(2)ل الحؼ تخد عميو إلى قدسيغحاإلجخاءات فيي تشقدع بحكع الس

ىحه اإلجخاءات  ذسلاألوؿ: إجخاءات ماسة بالجانب السادؼ لجدع اإلنداف وتالقدع 
الفحػصات الصبية، التي تتع في القزايا الجشائية ألغخاض تحكيكية، مشيا إجخاء فحز الجـ، 

( لقزايا الشدب وإجخاء غديل DNAيج ندبة الكحػؿ فييا أو فحز حامس الشػوؼ )لتحج
 السعجة لمتعخؼ عمى سبب الػفاة مثبًل، وكحلظ أخح البرسات.

أما القدع الثاني، إجخاءات ماسة بالجانب الشفدي الستسثل بالعقاقيخ السخجرة وجياز 
كذف الكحب وغديل السخ. وىحه اإلجخاءات خاصة بحخية وإرادة اإلنداف والحؼ ييسشا في 
ىحا الجانب اإلجخاءات الساسة بالجانب السادؼ لجدع اإلنداف دوف الشفذ مشو. وذلظ في 

وؿ إلجخاء فحز الجـ والثاني سيكػف إلجخاء غديل السعجة، أما ثبلث مصالب السصمب األ
 الثالث خاص بأخح البرسات. 

 

 انًطهة األول

 ذوـــــص انـحـف
ذ بحكع شبيعتو سالصبي والحؼ ي ررجسيعج إجخاء فحز الجـ مغ اإلجخاءات ذات ال

بذكل  ع إجخاء ىحه الصخيقةتبالجانب السادؼ لحق اإلنداف في سبلمة جدسو، ويسكغ أف ي
اختيارؼ مغ قبل الذخز السصمػب إجخاء فحز دمو، وىحه الرػرة ال تثيخ ججؿ ضسغ 

                                                

نقبًل عغ د. فاضل زيجاف دمحم، سمصة  231شي، السرجر الدابق، صيعسار تخكي الدعجوف الحد ( د.1)
 .132، ص1992لة، مصبعة الذخفة بغجاد، دالقاضي الجشائي في تقجيخ األ

نقبًل عغ محجػب ثابث، السدؤولية  231شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي الدعجوف الحد2)
ود. دمحم  307، ص1944واالقترادؼ، العجد الثالث، الدشة الخابعة عذخ، الجشائية، مجمة القانػف 

، مصبعة الذخشة، 1فالح حدغ، مذخوعية استخجاـ الػسائل العالسية الحجيثة في اإلثبات الجشائي، ط
 .14ص
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السجاؿ القانػني، كسا ويسكغ إجخاء ىحا الفحز بذكل جبخؼ، حدب ضخورات التحقيق وقج 
 أثارت ىحه الصخيقة ضجة كبيخة. 

كػنو فعمى الرعيج الفقيي نجج أف جانب مغ الفقو يحىب إلى عجـ شخعية ىحا اإلجخاء 
 .(1)يسثل اعتجاء سافخ عمى الحخية الذخرية لمفخد

ىحه الصخيقة  تقشيغوعمى عكذ االتجاه الستقجـ، تحىب الكثخة الغالبة مغ الفقياء 
)فحز الجـ( وتشطيسيا كإجخاء قانػني يداعج الجيات السخترة لمكياـ بسياميا وأداء 

 وضيفتيا.

عمييا، وألف شخوط استخجاميا مؤكجة الشتائج وأف  ال خبلؼ يياوأف القػاعج الستختبة عم
بة األلع الحؼ يتحسمو الذخز قميمة ججًا إذا ما قػرنت بالفػائج الستختبة عمى ىحا دن

ويبخر انرار ىحا الخأؼ شخعية استخجاـ إجخاء فحز الجـ بالقػؿ. أف  (2)االستعساؿ
ىحه الصخيقة، وعمى الخغع مغ  الزخورات العسمية لمحياة العرخية تتصمب المجػء إلى استعساؿ

أف ىحا اإلجخاء قدخؼ يسذ سبلمة اإلنداف في جدسو وحخيتو الذخرية إال أنو بالسقابل 
ونحغ نسيل إلى االتجاه الثاني، كػنو يداعج كثيخًا  (3)يحسي السجتسع في مػاجية الجخيسة

شة دـ مغ الجيات التحكيكية في حدع قزاياه، ولػ تع مقارنة الزخر الشاتج مغ أخح عي
شخز سػاء اختيارًا أـ إجبارًا وبيغ ما تعػد بالفائجة عمى السجتسع، لكاف فائجة السجتسع أكثخ 

 وأعع.

أما عمى الرعيج التذخيعي فشجج أف الكثيخ مغ القػانيغ قج نرت عمى إمكانية المجػء 
جخائع بعس الجخائع كفي إلى إجخاء فحز الجـ، وجعمت بعس القػانيغ المجػء إلييا إجبارًا 

 الديخ والسخور والسخجرات والكحػؿ.

ومغ القػانيغ الغخبية التي نطست إجخاء المجػء إلى فحز الجـ القانػف الفخندي 
واأللساني عمى الستيع وغيخ الستيع بذخط إجخاءىا مغ قبل جيات شبية مخترة، وفي العخاؽ 

تحقيق أو السحقق ( مشو )لقاضي ال70) ةفي الساد تزسشتف قانػف األصػؿ الجدائية قج إف
 وأف يخغع الستيع أو السجشي عميو في جشاية أو جشحة عمى التسكيغ مغ الكذف عمى جدس

قاضي لالسيسة  كلو أقميل مغ دمو...( حيث )ترػيخه الذسدي أو برسة أصابعو أو وأخح 
                                                

نقبًل عغ عبج المصيف أحسج، التحقيق  233شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي الدعجوف الحد1)
 .1966، شخكة الصبع والشذخ األىمية، بغجاد، 3الفشي، طالجشائي 

 .458، ص1977( د. أحسج فتحي سخور، الذخعية واإلجخاءات الجشائية، دار الشيزة العخبية، 2)
( د. حسيج الجشدورؼ، البحث العمسي في القانػف الجشائي، السجمة القانػنية القػمية، العجد الثالث، السجمج 3)

 .321، ص1972، 1
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التحقيق والسحقق، إال أنشا لع نبلحع مغ خبلؿ الشز عمى ضخورة أو وجػب إجخاءىا مغ 
( األصػؿ الجدائية 70، وفي إقميع كػردستاف العخاؽ أوقف العسل بالسادة )(1)الصبية(الجيات 

وحل محميا بسػجبيا ما يمي: )لحاكع التحقيق  27/9/2003( في 22بسػجب القانػف رقع )
أو السحقق أف يخغع الستيع أو السجشي عميو في جشاية أو جشحة عمى التسكيغ مغ الكذف 

ذسدي أو برسة أصابعو أو قميل مغ دمو أو شعخه أو أضافخه أو عمى جدسو وأخح ترػيخه ال
غيخ ذلظ مسا يفيج التحقيق إلجخاء الفحز البلـز عمييا، ويجب أف يكػف الكذف عمى جدع 
األنثى بػاسصة أنثى، وإف الفخؽ بيغ القانػف العخاقي وإقميع كػردستاف في السادة السحكػرة 

إلمكاف أف يكػف الكذف عمى جدع األنثى بػاسصة تكسغ في أف األوؿ ذكخ )... يجب بقجر ا
 أنثى(، أما الثاني فحكخ أنو )... يجب أف يكػف الكذف عمى جدع األنثى بػاسصة أنثى((.

ويعج تحميل الجـ مغ اإلجخاءات التي أقخت شخعيتيا العجيج مغ الشرػص القانػنية ألف 
تفقػف عمى مذخوعية تحميل وبعس الفقياء يفي الحػادث السخورية. ا يجخؼ كستحميل الجـ 

أف ىحا اإلجخاء إلى يحىب مغ الجـ، إال أنيع يختمفػف في شأف تحجيج شبيعتو القانػنية، فسشيع 
ويحىب رأؼ البعس اآلخخ إلى أف تحميل الجـ ال  ،(2)كخاىاً إتعدفيًا ألنو يحػؼ بصبيعتو يعج 

الستيع فيحا اإلجخاء يشجرج ًا وإنسا ىػ مجخد إجخاء قرج بو التثبت مغ حكيقة مػقف ييعج تعدف
ف القانػني لمفعل يتػقف عمى الغخض يإال أنشا نخػ أف تحجيج التكي (3)في نصاؽ أعساؿ الخبخة

أو إجخاء مغ إجخاءات التحقيق لحفع األمغ أو تحجيج  اً كػف وقائييمغ إجخاء تحميل الجـ إذ قج 
ىب إلى عجـ مذخوعية الجليل األشخاص السختكبة لئلجخاـ مسا تقجـ فأف القزاء العخاقي لع يح

 ج مغ إجخاء فحز الجـ إذا كاف ىحا اإلجخاء وفق القػانيغ السخعية.سالسدت

 

 انًطهة انثاٍَ

 ذجــعـًـم انـُــغظ
اختمف الفقو حػؿ مذخوعية غديل معجة الستيع. فحىب البعس إلى أنو إجخاء يتشافى 

مشو  42مع الكخامة اإلندانية لمستيع التي حخص الجستػر السرخؼ عمى تقخيخىا في السادة 

                                                

 .238–238شي، السرجر الدابق، صيد. عسار تخكي الدعجوف الحد( 1)
، تػزيع السكتبة 1995، 1( د. إبخاليع حامج ششصاوؼ، التمبذ بالجخيسة وأثخه عمى الحخية الذخرية، ط2)

 .125القانػنية، باب الخمق، ص
ائل العمسية نقبًل عغ دسيغ محسػد إبخاليع، الػس 127( د. إبخاليع حامج ششصاوؼ، السرجر نفدو، ص3)

 .319، ص364، ـ 1981الحجيثة في اإلثبات الجشائي، دار الشيزة العخبية، 
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مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية بشريا )كسا تجب معاممة الستيع بسا يحفع  40وكحلظ السادة 
، كحلظ فأف عجـ مذخوعيتو يخجع إلى (1)وال يجػز إيحاؤه بجنيًا أو معشػياً عميو كخامة اإلنداف 

أما الخأؼ الغالب في الفقو  (2)أنو يتزسغ انتداعًا لمجليل مغ جدج الستيع وىػ ما ال يجػز
 ،(3)فيحىب إلى القػؿ بسذخوعية اإلجخاء فالبعس يخػ أف التفتير يتزسغ غديل السعجة

إجازة االستعانة بإجخاء غديل السعجة وفق ضػابط وأصػؿ إلى فقيي يحىب وىشاؾ اتجاه 
محجدة قانػنًا نطست لئلنداف حقو في سبلمة جدسو عمسًا أف الفقياء الحيغ يحىبػف إلى 

عة ىحا اإلجخاء ضسغ إجخاء غديل السعجة يختمفػف فيسا بيشيع حػؿ تحجيج شبي تشطيعضخورة 
الخبخة عمى اعتبار أف تحجيج شبيعة السػاد فبالعس مشيع يعتبخه مغ أعساؿ ، نصاؽ القانػف 

 (4)ة مغ السعجة ال يسكغ تحجيج ماىيتيا إال مغ خبلؿ الجيات الصبية الستخررةخجالسدتخ
في حيغ يعتبخ ىحا اإلجخاء مثل التفتير ألف السقرػد بالتفتير البحث عغ كل ما يتعمق 

ياف األعزاء الجاخمية بالكياف السادؼ لمذخز السخاد تفتيذو ويجخل ضسغ نصاؽ ىحا الك
 .(5)والخارجية عمى حج سػاء

ونخػ بأف غديل السعجة إذا كاف لغاية تحكيكية وبشاء عمى قخار القاضي السختز 
لمبحث عغ دليل أو ألعساؿ تتعمق بالخبخة، فبل مانع مغ ذلظ وليذ ىشاؾ تقاشع مع مبادغ 

ة الذخرية، ماداـ قج الحخية الذخرية لمفخد وال يسكغ أف تذكل اعتجاء أو خخؽ لمحخي
 روعيت فييا اإلجخاءات القانػنية الدميسة وتحكيقًا لمسرمحة العامة.

أما عمى صعيج القػانيغ نجج أف الجانب الكبيخ مشيا لع يشطع إجخاء غديل السعجة 
فى الذخعية عمى ىحا ضبذكل صخيح. ولعل ىحا ما يفدخ الجور اإليجابي لمقزاء الحؼ أ

                                                

نقبًل عغ ادوارد غالي الجليدي، جخائع السخجرات  128( د. إبخاليع حامج ششصاوؼ، السرجر الدابق، ص1)
 .230، ص1978في التذخيع السرخؼ، دار الشيزة العبية، الصبعة األولى، سشة 

نقبًل عغ د. محسػد محسػد مرصفى، التفتير  129حامج ششصاوؼ، السرجر الدابق، ص( د. إبخاليع 2)
 .322، ص2، ع1943وما يتختب عل مخالفة أحكامو مغ آثار، مجمة الحقػؽ، 

نقبًل عغ د. أحسج فتحي سخور، الػسيط، السخجع  129( د. إبخاليع حامج ششصاوؼ، السرجر الدابق، ص3)
 .457، ص264، ـ 1الدابق، ج

نقبًل عغ د. سسيخ الجشدورؼ، البحث  242شي، السرجر الدابق، صيد. عسار تخكي  الدعجوف الحد (4)
 321، ص1972العمسي في مجاؿ القانػف الجشائي، السجمة الجشائية القػمية، العجد الثالث، السجمج ذ، 

جوؿ العخبية، ود. مبجر لػيذ، أثخ التصػر التكشػلػجي عمى الحخيات العامة، مؤسدة القزاء والفقو لم
 .236، ص1985

 نقبًل عغ د. دمحم محي الجيغ عػض، 242شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي  الدعجوف الحد5)
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لجػ السحاكع الفخندية التي  صػر التفتير. وىحا االتجاه واضح  مغ اإلجخاء باعتباره صػرة 
الجعػػ، ولمقاضي اتفقت عمى شخعية المجػء إلى إجخاء فحز السعجة. متى ما تصمب وقائع 

 امتشاعوال فدخ إلمخزػع لسثل ىحا اإلجخاء و  في ىحا السجاؿ أف يرجر حكسًا بإجبار الستيع
 .(1)إلنكميدؼ واألمخيكيدليبًل ضجه وىكحا بالشدبة لمقزاء ا

وفي مرخ أيزًا يحىب القزاء إلى إقخار استعساؿ السػاد السقيئة لتفخيغ السعجة بحثًا 
جخاء إعغ تشطيع  سكتصػؿ جدائية أ( 70السادة )في أما القانػف العخاقي  (2)عغ الجليل

غديل السعجة بذكل واضح وصخيح. إال أنيا جاءت برياغة عامة وشاممة تدسح بجخػؿ 
 عىحه الصخيقة ضسشيا. وىي عبارة )... أو غيخ ذلظ مسا يفيج التحقيق( وليحا فأف السذخ 

 العخاقي لع يخغب غمق الباب أماـ وسائل التقجـ العمسي والفشي.

 

 انًطهة انثانث

 اخـًــصـذ انثـــأخ
تعج شخيقة أخح البرسات مغ الصخؽ الفشية السعتسجة في مجاؿ التحقيق مغ الذخرية. 
إذ أثبتت التجارب العمسية فعاليتيا ودلت الشتائج السؤكجة والفػائج السحدػسة عمى ضخورة 

وضسغ  (3)جخاء التحقيق الجشائي أو في السعامبلت السجنيةالاستخجاميا واالستفادة مشيا 
ائي فأف شخيقة أخح البرسات تحتل الديادة السصمقة بالشدبة لباقي األدلة نصاؽ التحقيق الجش

فيي مغ السدائل التي ال تثيخ ججاًل في الفقو وال في القزاء لكػف اإلجساع عمى حجيتو 
. وإف أوؿ مغ استخجـ شخيقة أخح البرسات كاف (4)جليل مصمق في إثبات أو بخاءة الستيعك

الريشييغ في السعامبلت التجارية حرخًا. ودخمت مجاؿ اإلثبات البابميػف القجامى والخوماف و 
                                                

 نقبًل عغ 243شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي  الدعجوف الحد1)
Ph. F.H.LECH: police power in England and wales. Landon, Butter worth’s, 1975, p 112. 

د. عبج الحسيج  الذػاربي،  نقبًل عغ 243شي، السرجر الدابق، صيد. عسار تخكي  الدعجوف الحد (2)
ضسانات الستيع في مخحمة التحقيق الجشائي، السجمة الجشائية القػمية، العجد الثالث والخابع، الدشة 

 .64، ص1968الخامدة، 
نقبًل عغ عبج المصيف حسج، التحقيق  245، صشي، السرجر الدابقيد. عسار تخكي  الدعجوف الحد (3)

 .30، ص1966، شخكة الصبع والشذخ األىمية، بغجاد، 3الجشائي الفشي، ط
نقبًل عغ الخائج عبج العديد حسجؼ،  245شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي  الدعجوف الحد4)

د، التحقق الجشائي العمسي، وعبج الفتاح مخا 153، ص1961كذف الجخيسة بالػسائل العمسية الحجيثة، 
 .282، ص1989مؤسدة شباب الجامعة، اإلسكشجرية، 
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في عاـ أوروبا بذكل رسسي دوؿ باقي في ثع انتذخت  1893سشة الجشائي مغ قبل اإلنكميد 
1901. 

تسثمت بالقػانيغ التي لع تشز قج االتجاه األوؿ وقج تعجدت مػاقف القػانيغ بيحا الذأف ف
الحؼ السذخع السرخؼ كصخاحة عمى جػاز المجػء إلى ىحا اإلجخاء في السجاؿ التحكيقي 

سكت عغ ىحا االتجاه أما الفقو الجشائي السرخؼ فقج أجاز أخح برسات االصابع لمستيع 
ثخ خصػرة. شالسا تع إلقاء الكبس عميو برػرة قانػنية وبسا أف السذخع قج أجاز إجخاءات أك

تسثل في فقج . أما االتجاه الثاني (1)يجػز أخح البرسات فسغ باب أولى وقياسًا عمى التفتير
في مجاؿ اإلثبات  يمذخوعية أخح البرسات كإجخاء تحكيق القػانيغ التي نفت صخاحةً 

( والتي اعصت 4الجشائي، والحؼ أخح بو القانػف اإليصالي في قانػف األمغ العاـ السادة )
. وأيزًا السذخع العخاقي (2)بو أخح برسات األصابع لؤلشخاص الخصخيغ والسذتبو بيعبسػج

مغ األصػؿ الجدائية التي أجازت لقاضي  70نطع بجوره إجخاء أخح البرسات بسػجب السادة 
التحقيق أو السحقق أخح برسات أصابع الستيع أو السجشي عميو في الجشايات والجشح حرخًا، 

العخاقي استعساؿ القػة السبلئسة إلرغاـ الستيع أو السجـخ لمخزػع لسثل  ال بل أجاز القانػف 
 وتختيب العقاب عميو. السستشعاإلجخاءات. أما بعس القػانيغ فقج ذىبت إلى تجخيع  هىح

 

                                                

، 1985، 6( د. أحسج فتحي سخور، الػسيط في شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية في القانػف السرخؼ، ط1)
 .484ص

 نقبًل عغ د. مسجوح خميل دمحم، حساية 247شي، السرجر الدابق، صي( د. عسار تخكي  الدعجوف الحد2)
 .492، ص1983الحياة الخاصة، دار الشيزة العخبية، 
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 انًثحث انخايض

 اطتخذاو انىطائم انعهًُح فٍ انحزَح انشخصُح
 

سيست االكتذافات الحجيثة والتصػر السدتسخ في الػسائل العمسية والتكشمػجيا ألقج 
إسيامًا كبيخًا في تصػر عسمية الحياة لجػ اإلنداف ورفاىيتو صحيًا واجتساعيًا وثقافيًا. إال أف 
ذلظ التقجـ اليائل قج يؤدؼ أحيانًا إلى انتياؾ الحخيات األساسية والسيسا في مجاؿ انتياؾ 

عمع الشفذ الجشائي الحجيث بعس دراسات ػصية لئلنداف. لقج ضيخت في حخمة الخر
تمجأ إلييا الدمصات التحكيكية في مجاؿ الكذف عغ الجخيسة لمتحميل  التي قج الػسائل العمسية

الشفدي لمستيع واىسيتو في اإلثبات واألدلة الجشائية. وفي ىحه الحاالت يكػف الستيع مزصخًا 
تمقائيًا. مسا يؤدؼ ذلظ إلى تعخض ىحا الذخز العتجاءات إلى االعتخاؼ بالحكيقة 

وضغػشات تؤثخ في إرادتو وتسذ كيانو السادؼ في سبلمتو الجدجية والشفدية والعقمية. عميو 
وأثخه عمى الحخية الذخرية في  حبسػؼ نتشاوؿ في ىحا السبحث استخجاـ أجيدة كذف الك

عمى الحخية  هخ ثشيدي والتحميل السختبخؼ وأمصمب وفي السصمب اآلخخ استخجاـ التشػيع السغشا
 الذخرية.

 
 انًطهة األول

 اطتخذاو أجهشج كشف انكذب وأثزِ عهً انحزَح انشخصُح
يعج جياز كذف الكحب مغ األجيدة العمسية التي استخجمت في مجاؿ التحقيق 

أؼ  الجشائي لمحرػؿ عمى أدلة مادية أو شفيية لجػ الستيع أو السذتبو فيو أو الذاىج أو
شخز آخخ ولسعخفة مجػ مرجاقية أقػالو وذلظ عغ شخيق رصج انفعاالتو الشفدية 
والفيديػلػجية التي يثيخىا تػجيو األسئمة إليو. فيدجل التغيخات التي تحجث كزغط الجـ 

ار الكيخبائي الزعيف فيو ولتقجيخ يوجياز التشفيذ ودرجة مقاومة الجمج عشج سخياف الت
الذخز تحجث لجيو تغيخات  حبا يكمج استجػابو ألمثمة معيشة، فعشجمدتػػ القمق والتػتخ عش

فديػلػجية في جدسو، وتدارع نبزات قمبو ويدجل ىحا الجياز ىحه التغيخات ندبة دقتو 
80%(1). 

ج اآلف لع يتفق عمى ح، إال أنو ول1924وعمى الخغع مغ استخجاـ ىحا الجياز مشح عاـ 
الخبخة والسذتغميغ بيحه  الجراسات، ذلظ ألف الجياز يعتسج نتائجو بيغ كبار عمساء الشفذ ذو 
                                                

 .254، السرجر الدابق، صطحردي( د. شارؽ صجيق رشيج 1)
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عمى ردود أفعاؿ وانفعاالت فديػلػجية غيخ محجدة وغيخ معخوفة تسامًا وىحه التغيخات قج 
غجت لجػ الذخز السراب بأمخاض القمب أو التشفذ، إضافة إلى فذل الجياز في التعامل 

دوف انفعاؿ، إضافة إلى اختبلؼ كل  مع االشخاص قميمي الخػؼ ذوؼ القجرة عمى الكحب
ػف كشيجؼ( في جمشا في شبيعتو وانفعاالتو عغ اآلخخ ونتيجة لحلظ أعمغ الخئيذ األمخيكي )

حجيث صحفي أنو مغ الخصأ ومغ غيخ السشاسب تعخيس كبار مػضفي وزارة الجفاع 
ل مشعت األمخيكية )البشتاغػف( إلى اختبارات جياز كذف الكحب ويجب العجوؿ عشو وبالفع

السكا ووالية كاليفػرنيا إخزاع الستقجميغ لمػضائف آبعس الػاليات األمخيكية مثل والية 
العميا لجييا مغ اختبارات جياز كذف الكحب. ألف نتائجيا غيخ مػثػؽ فييا عمسيًا وتؤدؼ 

وىحا األمخ أثار ججاًل واسعًا بيغ رجاؿ الفقو وتقاربت حػليا أحكاـ  .(1)إلى قخارات خاشئة
لقزاء في فخندا مثبًل فأف أصػؿ قانػف اإلجخاءات الجشائية الفخندي تقػـ عمى مخاعات ا

مذخوعية اإلجخاءات، وعمى رفس استخجاـ ىحا الجياز لمحرػؿ عمى دليل جشائي، وكحلظ 
قانػف اإلجخاءات اإليصالي يخفس استخجاـ جياز كذف الكحب ألغخاض التحقيق سػاء بخضا 

ا مػقف قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي مػقف صخيح الستيع أو بغيخ رضاه. أم
 وواضح.

استخجاـ جياز كذف الكحب، إال أنو في حالة بلحلظ نخػ بأف القانػف العخاقي لع يدسح 
بصبلف ما يشز عمى جج في محتػػ القانػف ناالستعساؿ والحرػؿ عمى االعتخاؼ لمستيع لع 

 مذخوع.غيخ  لبيا، لكػف الجلي دأو عجـ االعتجا

إال أنشا نعتقج بأنو في حالة رضا الستيع بالخزػع إلى اختبارات الجياز السحكػر فأف 
 بالجليل السدتسج مغ تمظ العسمية. دإرادتو غيخ حخة، وال يسكغ االعتجا

 

  

                                                

( د. دمحم رشاد  الذايب، الحساية الجشائية لحقػؽ الستيع وحخياتو، دراسة مقارنة، دار الجامعة الحجيجة، 1)
 .271-217، ص2012
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 انًطهة انثاٍَ

 اطتخذاو انتُىَى انًغاطُظٍ وانتحهُم انتخذَزٌ وأثزِ عهً انحزَح انشخصُح
في فخعيغ نتشاوؿ في الفخع األوؿ التشػيع السغشاشيدي وأثخه عمى وسشبحث ىحا السصمب 

 الحخية الذخرية وفي الفخع الثاني التحميل التخجيخؼ وأثخه عمى الحخية الذخرية

 

 الفرع األول

 التنهيم المغناطيدي وأثره على الحرية الذخرية

يق اعيًا عغ شخ صشحجاثو إ يسكغىػ نػع مغ الشػـ لبعس ممكات العقل الطاىخ 
اإليحاء بفكخة الشػـ فيحه الصخيقة يسكغ استجعاء السعمػمات واألفكار التي تكػف عسيقة في 

نصاؽ  قية. وفي ىحه الحالة تزيدالػججاف وال يسكغ الػصػؿ إلييا بػاسصة اإلجخاءات العا
شػـ وتذل الػضيفة االساسية لعقل ساالتراؿ الخارجي لمشائع وتقترخ عمى شخرية ال

فكخة االستجػاب تحت تأثيخ التشػيع السغشاشيدي تشصػؼ عمى اعتجاء عمى شعػر اإلنداف وأف 
الستيع ومكشػف سخه الجاخمي وفييا انتياؾ ألسخار الشفذ البذخية الػاجب احتخاميا ويخػ 
البعس أنو ليذ ىشاؾ مانع قانػني يسشع مغ تشػيع الذخز السدتجػب مغشاشيديًا إذا وافق 

س شمب فووعيو إلضيار بخاءتو. ألنو مغ الطمع أف يخ  هل شعػر أو شمب ذلظ بشفدو وىػ بكام
ػز استخجاـ التشػيع السغشاشيدي جوخبلصة القػؿ أنو ال ي .حقق لو فائجةيقج الحؼ الستيع 

ار رفزو عتبحتى بخضاء الستيع شالسا يحتسل أف يكػف رضاؤه ناتجًا عغ خػفو مغ ا 
أو رضا الستيع ال قيسة قانػنية لو ألنو ال عمى أدانتو كسا أف مػافقة  قخيشةالخزػع لمتشػيع 

شازؿ عغ الزسانات الجستػرية التي تحيط بجفاعو وأف ىحه الزسانات ال تيدتصيع أف ي
 .(1)تخرو فقط بل تخز السجتسع كمو

غ، األولى مشصقة الذعػر يومغ السعخوؼ أف عقل اإلنداف يعسل مغ خبلؿ مشصقت
يا إرادة الذخز وحخيتو والسشصقة فيتي تحكع والتي تعسل مغ خبلؿ األحجاث اليػمية وال

الثانية تعخؼ بسشصقة البلشعػر أو البلوعي وىي عبارة عغ األحجاث واألفكار والسعمػمات 
التي يحتػييا العقل الباشغ لئلنداف والتي تطيخ رغسًا عشو. وعشج تشػيع الستيع مغشاشيديًا 

                                                

( مخاد أحسج فبلح العبادؼ، اعتخاؼ الستيع وأثخه في اإلثبات، دراسة مقارنة، دار الثقافة لمشذخ والتػزيع، 1)
نقبًل عغ د, سامي صادؽ السبل، اعتخاؼ الستيع، دار الشيزة العخبية، القاىخة،  87، 86، ص2005
 ي حمقة تػلػز.ف 1950( تعميق مشجوب األرجشتيغ Molinarioشار إليو األستاذ )أ 168، ص1996
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سشػـ ويربح عقل الستيع تحت سيصخة تشعجـ إرادتو تسامًا وتتبلشى حخية اختياره ويخزع لم
لجػ الستيع الحؼ يخزع ليحه  واالختيارأجشبية. ومسا سبق يتزح انعجاـ عشرخؼ اإلرادة 

 الػسيمة.

ػاز استخجاـ تمظ الػسيمة لشدع اعتخاؼ ما مغ متيع جومغ السدتقخ عميو قزاء عجـ 
 تمالتذخيعات حخ برجد جخيسة مشدػبة إليو لثبػت عشرخ اإلكخاه السادؼ بل أف بعس 

 .(1)ونطخًا لخصػرة الػسيمة ال يعتج بخضاء الستيع ،استعساؿ التشػيع السغشاشيدي نيائياً 

ويتزح لشا بأف استخجاـ التشػيع السغشاشيدي ىي اعتجاء صخيح عمى حقػؽ وحخيات 
األفخاد، ناليظ عغ أنو تشصػؼ عمى إكخاه مادؼ وتعجؼ عمى خرػصيات الستيع إضافة إلى 

السعشػؼ الحؼ يتخؾ أثخًا في نفدية الستيع وأف استجػابو والحرػؿ عمى االعتخاؼ  االعتجاء
إضافة إلى أنو اعتجاء صارخ عمى أسخار ومكشػنات  ،لحقو في الجفاع وانتداعإلرادتو  سمبىػ 

( أصػؿ 127ف مػقف السذخع العخاقي كاف واضحًا مغ خبلؿ السادة )إالشفذ البذخية، لحلظ ف
ما نز عمى )ال يجػز استعساؿ الػسائل غيخ السذخوعة ومغ ضسشيا جدائية عخاقي عشج

 التأثيخ الشفدي(.

 

 الفرع الثاني

 التحليل التخديري وأثره على الحرية الذخرية

ميل التخجيخؼ، تمظ الػسيمة العمسية التي يتعاشاىا الذخز بػاسصة الحقغ حيقرج بالت
بعقار يؤدؼ إلى حجب التحكع في األداء العقمي واإلرادؼ، مسا يجعل الذخز أكثخ قابمية 
لئليحاء ورغبة في السرارحة والتعبيخ عغ مذاعخه الجاخمية ويكػف مشصمقًا ومتحمبًل مغ 

خبلقية الدائجة. مسا يؤدؼ استعساؿ تمظ العقاقيخ السخجرة في الكبت والسػانع االجتساعية واأل
جدع لالسجاؿ الجشائي إلى السداس بالحخية الذخرية وىػ اعتجاء عمى الكياف السادؼ 

  .(2)اإلنداف عشج حقشو بتمظ السػاد السخجرة وتؤثخ في سبلمتو الجدجية وتذل إرادتو ووعيو

                                                

قزاء، دار الكتب القانػنية،  – التجليل، فقيا –الجليل  –عتخاؼ ( محسػد عبج العديد دمحم السحامي، اال1)
 .88-86، ص2009، خالسحمة الكبخػ، مر

متاح  المغػية العربيةعغ البخمجة  نقبل 262، السرجر الدابق، صطحردي( د. شارؽ صجيق رشيج 2)
 .18/9/2007بتاريخ  http//www.bafree.nlpعمى العشػاف التالي 
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بار أحج عمى إجخاء فحػص شبية لو ومغ إجويخػ معطع الفقياء في فخندا عجـ جػاز 
بيشيا التحميل التخجيخؼ في اإلجخاءات الجشائية، ألنو يسثل انتياكًا لمحخية الذخرية وحخمة 

 الحياة الخاصة.

القزايا الجشائية يجب أف يكػف االعتخاؼ إراديًا، وال يسكغ  فوكحا الفقو األمخيكي في أ
بالعقاقيخ السخجرة ألنيا تعيق حخية اإلرادة. وتعج خاؼ الشاتج عغ الحقغ عتاالعتساد عمى اال

 .(1)نػعًا مغ أنػاع التعحيب

وكحلظ الفقو السرخؼ لو معارضة الستخجاـ ىحه الػسيمة لجػ استجػاب الستيع لمبحث 
نػعًا مغ القيخ والتعدف إال أف  ويعتبخعغ اعتخافو، وىػ إجخاء غيخ مقبػؿ ويؤثخ في إرادتو. 

بعس الفقياء السرخييغ ليع رأؼ آخخ بإباحة العقار السخجر لعجـ وجػد نز قانػني يحطخ 
 ذلظ.

كسة، ألنو اأما القزاء السرخؼ فسػقفو واضح بعجـ االعتساد عمى نتائجو في السح
خ صخاحة طخاقي فيحػؿ الجدائية العصأما قانػف األ (2)يعتبخ مغ قبل اإلكخاه السادؼ واألدبي

استعساؿ التحميل التخجيخؼ في التحقيق، أف االعتخاؼ الرادر مشو يعتبخ باشبًل ألنو غيخ 
 .اإرادؼ ومخالف لمقانػف ووسيمة غيخ مذخوعة. وىكحا في بخيصانيا وإيصاليا وبمجيكا وسػيدخ 

خجاـ ويتزح مسا سبق أف وقػع الستيع عشج استجػابو تحت اإلكخاه السادؼ واألدبي باست
عقاقيخ مخجرة ال يسكغ التعػيل عمى اؼ قػؿ أو اعتخاؼ مشو، فزبًل عغ أف استعساؿ عقاقيخ 

. ويحـخ استعساليا شخعًا نيى الخسػؿ اتة التي ىي نػع مغ السخجر قة أو مرل الحكيقالحكي
   مغ كل مدكغ ومقتخ ويجب عقاب مغ يتعاشاىا ومغ يكخه غيخه عمى تعاشييا فزبًل

رح يه، فأنو ال يعػؿ عمى اعتخافو و خ غ اإلرادة واالختيار. فإذا تبيغ أنو أكعغ عجـ تػفخ رك
 .(3)رخاقرجػع السقخ عشج إقخاره ويثبت بصبلف اإل

وأنشا مع بصبلف اإلجخاءات التي تتع عغ شخيق العقاقيخ السخجرة أو الشتائج الستختبة 
ػنو صجر عغ كعمى ذلظ بسا فييا االعتخاؼ الرادر مغ الستيع. وأف كاف مصابقة لمحكيقة، 

 مادؼ ومعشػؼ شل إرادة واختيار الستيع اثشاء تشاولو. ه خا إك

                                                

 .262، السرجر الدابق، صطحردي( د. شارؽ صجيق رشيج 1)
نقبًل عغ دمحم الذياوؼ، السرجر الدابق،  263، السرجر الدابق، صطحردي( د. شارؽ صجيق رشيج 2)

 .402ص
 .280، ص1991، 2( د. حدشي الجشجؼ، أصػؿ اإلجخاءات الجدائية في اإلسبلـ، ج3)
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 حــــًــاتــانخ

 

اآلف وقج انتييشا مغ ىحا البحث بعشػاف )الحساية الجشائية لمحخية الذخرية( ليذ لشا 
 وىي عمى الشحػ التالي:تػصمشا إلييا السقتخحات التي و ندجل االستشتاجات إال أف 

 االستنتاجاتأواًل: 

 :ت ما يميتزسشو 

أقختيا األدياف تبيغ لشا بأف اإلنداف عمى الخغع مغ تستعو بالعجيج مغ الحقػؽ التي  -1
والسػاثيق الجولية والتذخيعات إال أنو قج ال تكػف بجرجة واحجة مغ االىتساـ، فيشاؾ 
حقػؽ ثابتة في مختمف األزمشة والعرػر وال يسكغ العير بجونيا، وىحه الحقػؽ حق 
اإل نداف في الحخية الذخرية، فيي لريقة بو وجػدًا وعجمًا، وىي تسثل االنعكاس 

و وكخامتو والتي تأتي بعج حقو في الحياة فبل حياة لئلنداف بجوف الحكيقي آلدميت
حخية لحلظ فإف أغمب التذخيعات وخاصة الجدائية تحخص عمى ضساف الحق في 

 الحخية.
احتمت الحخية الذخرية مكانة ميسة ومتسيدة في العرػر القجيسة الستسثمة بقػانيغ  -2

اوية إال أف مفيسػميا اختمفت الذخؽ القجيع والغخب القجيع، وكحلظ الذخائع الدس
 وتبايشت تعخيفيا حدب السفيػـ الفقيي والقانػني والذخعي.

تبيغ لشا أيزًا إف تػافخ القرج الجشائي العاـ ليذ كافيًا لتحقيق وقػع الجخائع والػاقعة  -3
 ضج الحخية الذخرية ما لع يخافقو القرج الجشائي الخاص.

ؼ بيغ الفقو والقانػف فيسا بيشيع بيغ مؤيج إضافة إلى ما تقجـ اتزح لشا مجػ االختبل -4
ومعارض عشج المجػء إلى إجخاءات فحز الجـ وغديل السعجة التي ىي مغ 
ضسانات الحخية الذخرية في سبلمة الجدع عمى الخغع مغ أىسيتو القرػػ في 
اإلثبات الجشائي بعكذ برسات األصابع التي اتفقت أغمبية الجوؿ في قػانيشيا األخح 

حا في استخجاـ الػسائل العمسية في الحخية الذخرية كاستخجاـ أجيدة بيا، وىك
كذف الكحب والتشديع السغشاشيدي والتي أثارت ججاًل واسعًا بيغ الفقو والقزاء ما 
بيغ عجـ مذخوعيتو باعتباره اعتجاء صخيح عمى حقػؽ وحخيات األفخاد التي تشصػؼ 

ًا إلرادتو أو استخجامو في عمى إكخاه مادؼ وتعجؼ عمى خرػصيات الستيع وسمب
 أضيق نصاؽ كاستعسالو في إجخاءات متعمقة في أدلة اإلثبات الجشائي.
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عمى الخغع مغ ثػرة التكشػلػجيا التي نذيجىا حاليًا وتعقيجات الحياة العرخية والتي  -5
أثخت بذكل كبيخ عمى العبلقة بيغ األفخاد بشتائجيا بسا فييا االتراالت 

ال أنو لع يحجث تغييخًا أو تعجيبًل في قانػف العقػبات العخاقي واالستعساالت األخخػ إ
الشافح ومػاجية ما ذكخ بعكذ السذخع الكػردستاني الحؼ حدشًا فعل عشجما صجر 

قانػف مشع إساءة استعساؿ أجيدة االتراالت لسعالجة  2008( لدشة 6قانػف رقع )
 ىحه الحاالت بقانػف خاص ووضع جداءات رادعة بيحا الخرػص.

ؽ ع مغ قبل  333عجـ تحجيج الػصف القانػني لمجخائع والعقػبات الػاردة في السادة  -6
السذخع العخاقي وتخكو األمخ بتحجيج تمظ الجخائع والعقػبات لمقزاء واجتياده لع يكغ  
مػفقًا وكاف األججر بو وتأكيجًا لسبجأ الحساية الجشائية السصمقة لجسيع األفخاد، تحجيج 

جخائع وعقػباتيا عمى غخار السذخع القصخؼ والسرخؼ والتي الػصف القانػف لم
اعتبختيا جسيعًا مفاده ما يمي: )إذا كاف الػفاة ىي الشتيجة، عػقب الجاني بالعقػبة 
السقخرة لمقتل العسج، إال أنو لؤلسف إف محاكسشا في قخاراتيا والسرجقة تسييدًا تعتبخ 

السجشي عميو السفزي إلى السػت قياـ الستيع مسثل الدمصة العامة بتعحيب وضخب 
تحجيج ؽ ع ع(، لحا نقتخح عمى السذخع العخاقي  410تشصبق عميو أحكاـ السادة )

 الػصف القانػني عمى غخار ما ذىب إليو السذخع القصخؼ والسرخؼ.

 ثانيًا: المقترحات

 ويسكغ إيخادىا عمى الذكل التالي:

القانػني والثقافي بيغ  ضخورة مداىسة اإلعبلـ بكافة وسائمو في نذخ الػعي -1
دالء بأقػاؿ أو كتساف فياميع بأف إكخاه وتعحيب الذخز لحسمو عمى اإلإالسػاششيغ و 

ف إوال يأتمف مع الكخامة اإلندانية، و  ،خمو القانػف جأمخ ىػ فعل غيخ مذخوع وي
عة بحق القائع بيا ميسا كانت دمغ يتعخض لمتعحيب البج مغ اتخاذ اجخاءات را

 صفتو.
شذخ ثقافة حقػؽ اإلنداف بضخورة قياـ الجولة بػاجباتيا ومدؤولياتيا تجاه السػاششيغ  -2

 عغ شخيق درجيا في السشاىج الجراسية لمسؤسدات التعميسية كافة.
نيا دعػة مشا لمدمصات التحكيكية السخترة ومسثمي الدمصة العامة بزخورة إ -3

دالء ئللأو اع اعتخاؼ معيغ االبتعاد عغ الػسائل واإلجخاءات غيخ القانػنية النتد 
أقػاؿ أو معمػمات معيشة وااللتداـ بسفيػـ الذخع وحخيات اإلنداف التي كفمتيا كافة ب

 الذخائع الدساوية والجساتيخ والسػاثيق الجولية.
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 عمى الخغع مغ أف التػقيف والحجد والحبذ والكبس ليا سشج في القانػف والجستػر -4
ف وحخمانو مشيا لفتخة مغ الدمغ أيزًا مكفػلة ، إال أف حخية اإلنداولو ما يبخره

يجب عجـ تجاوزىا لحا نجعػ الدمصات السخترة مخاعات ذلظ  ،بالقانػف والجستػر
مع ما رسستو الذخائع  اً واندجام اً والبت في مريخه عمى وجو الدخعة وذلظ تشاغس

 والقػانيغ والجساتيخ والسػاثيق الجولية.
ع السعتخؼ نتيجة استعساؿ وسائل غيخ مذخوعة الستي مريخاغفل السذخع العخاقي  -5

)ال يجػز العخاقي ػؿ الجدائية ص( ؽ. األ127ىحه وذلظ عشجما نز في السادة )
ية وسائل غيخ مذخوعة لمتأثيخ عمى الستيع لمحرػؿ عمى إقخاره وتعتبخ أاستعساؿ 

عج مغ الػسائل غيخ السذخوعة، إساءة السعاممة، التيجيج باإليحاء، واالغخاء والػ 
والػعيج والتأثيخ الشفدي، واستعساؿ السخجرات والسدكخات والعقاقيخ ولع نجج فيسا إذا 
كاف االعتخاؼ السحكػر أثخ عمى تمظ الػسائل غيخ السذخوعة باشبًل مغ عجمو( 
لحلظ نخػ مغ الزخورؼ إعادة الشطخ فيو لتقخأ عمى الذكل التالي )ال يعتج بإقخار 

يخ مذخوعة لمتأثيخ عميو ويعتبخ باشبًل استعساؿ الستيع الشاشئ عغ أية وسيمة غ
 الػسائل غيخ السذخوعة.... الخ(.

( ؽ. ع. ع 333كاف اغفااًل مغ السذخع العخاقي عشجما اشتخط في نز السادة ) -6
تعمق برفة السجشي عميو )أف يكػف خبيخًا أو شاىجًا أو متيسًا( يلجخيسة التعحيب 

أؼ شخز آخخ فبل يشصبق ىحا الػصف أما إذا كاف االعتجاء عمى السذتكي أو 
عمى أنو تعحيب. وىػ خخؽ وتعارض مع مبجأ تعسيع الحساية الجشائية لمحقػؽ 
االساسية لمحخية الذخرية والقػانيغ الجشائية العقابية. والتي كانت حخيرة عمى 
سغ قػانيغ مصمقة تكفل الحساية لجسيع األفخاد الحؼ يحتسل تعخضيع إلى أؼ شكل 

 كاف يسكغ تجاركو. زتعحيب. وىػ اغفاؿ أو نقمغ اشكاؿ ال
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