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 المقجمة

ؽ القؾانيؽ واالنغسة في كل دولة لكي تداير اوضاع سالتذريعية الدميسة تقزي بؾجؾب  دياسةان ال       
 قانؾن  واصبح تبديلمجتسعها الستظؾرة دومًا نتيجة تبدل االوضاع االقترادية وتغير العالقات االجتساعية .. 

في ضؾء االستشارة بجسيع االعتبارات و العقؾبات البغدادي بقانؾن جديد يداير الحياة العررية حاجة ممحة 
ليكؾن  1969لدشة  111/ة واالجشبية .... جاء قانؾن العقؾبات العراقي رقؼفي البالد العربي عقابيةالقانؾنية ال

 (  1) واؼيًا بالسرام .

 تيتتي جريسية الحريي.... وجيي جريسية ميؽ جيرامؼ الخظير نرؾصياً  الجيرامؼ التيي حيدد لهيا السذيرعومؽ بييؽ        
العربيييية اجسعيييه عمييت جييي   التديييسية  يييةمشا تديييسية الجريسييية بييي الحري.م الن معغيييؼ القيييؾانيؽ العقابزيي. وقيييد فالعييام

 . ؾضعيةالدساوية والقؾانيؽ الوجي مؽ الجرامؼ التقميدية القديسة والتي اشارت اليها الذرامع  (  3 )االسالمية 

 ه مؽ بيؽ القؾانيؽ العربية.تبحثشا عمت ج   الجريسة في القانؾن العراقي وقريش بنرإومؽ جشا   

مييؽ لييت موهيؾم جريسيية الحرييي.ث ميؽ حيييل معشاجيا المغييؾي ومؾقيي  الوقيه الجشييامي ا ابتييداءً ونتظير  فييي بحثشيا       
 .العربية والتذريعات الجشاميةالسذرع العراقي في قانؾن العقؾبات  ؾق جريسة الحري.ث وصؾاًل الت م

فتقتزيييت متظمبيييات البحيييل معالجييية ثليييػ فيييي السبحيييل االولث وصيييؾاًل اليييت اسيييباب االحتيييرا  والتريييدي ليييه       
وسيييبل مكافحتيييه وميييؽ ريييؼ بييييان اركانيييه ومؾقييي  السذيييرع العراقيييي وبعيييض التذيييريعات العقابيييية العربيييية ميييؽ جييي   

 .الجريسة

وتورييدات السذيرع  وتظرقشا في السبحيل الثياني اليت القريد الجرميي لهي   الجريسية بركيشيه السيادي والسعشيؾي       
 الخظتم. –لمجريسة في حالتي  الحري. العسدم و الحري. غير العسد 

 

_______________________________ 

 .2,25,27ص ,2:83الطبعة الثانٌة  ,المسم العام  ,المجلد االول  ,لانون العموبات العرالً الجدٌد  شرح ,د.عباس الحسنً ( 1)

للسنة الثانٌة  \العدد الثالث ,مجلة الشرٌعة والدراسات االسالمٌة جامعة الكوٌت  ,ه ر  ثفً السلم وااالحراق  ,د.دمحم طموم ( 3) 

.222ص  
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عمت ان ج   الجريسة قد تقع بذكل عسدي او بذكل غير  العربية والعراؾية حيل تجسع القؾانيؽ العقابية       
رار  الركؽ الخاصم أ جشااقتزه الزرورة بيان صؾر الحري. الخظت في قانؾن العقؾبات العراقي حررًا و و  ثعسدي

 لجريسة الحري. نوده .

حيل اشرنا الت عقؾبة ج    العقؾبات الخاصة بجريسة الحري.ث ألنؾاعأما في السبحل الثالل فترديشا       
الجريسة مؽ حيل كؾنها مؽ الجشاياتث او مؽ الجشح بسقتزت العقؾبة السقيدة لمحرية في كل مادة مؽ مؾاد قانؾن 

 العقؾبات اخ يؽ في االعتبار مؾق  بعض التذريعات العقابية مؽ سامر ما سم .

الحري. وعدد مؽ التؾصيات التي نظسح ان تجد وقد ختسشا بحثشا بسؾجز لمشتامج او االستشتاجات الخاصة بجريسة 
 لها سبياًل في السدتقبل خدمة لركب القانؾن في االقميؼ. وندتل السؾلت التؾفي. ..

 

 

 

 الباحل
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 ولالمبحث ال 
 وطبيعتها تعخیف جخیمة الحخیق
 المطلب االول

 المعنى اللغهي والمفههم الفقهي للحخیق
 الفخع االول 
 ي المعنی اللغه 

حرقها بسعشت الجامع ان  الحري. اسؼث وجسعه حرام.ث والحري. إضرام الشار وت   –ورد في معجؼ السعاني        
ات مؽ حر او ريح او غير ثلػ. واالصح قؾاًل ان يقال   شب  الحري.مم اي بالمهب. ويذسل ما احر  الش

ر مم ..(  1)إشتعل قال تعالت  بالتحريػ بسعشت الشار. -وجاء في لدان العرب  الح 
 بسعشت   حر  الشارث أي المهبم ( 3) م اْلَحِشيقِْ َعزَابُْ َولَُهمْْ َجَهىَّمَْ َعزَابُْ فَلَُهمْْ 

أَيََىدُّْأََحذُُكْمْأَْنْجَُكىَنْلَهَُْجىَّةٌِْمْهْوَِخيٍلَْوأَْعىَاٍبْجَْجِشيِْمْهْجَْححَِهاْاْْلَْوَهاُسْلَهُْفِيَهاِْمْهْولقهله تعالى ))
َْكزَْ  ْفَاْححََشقَْثْۗ ْوَاٌس ْفِيِه ْإِْعَصاٌس ْفَأََصابََها ُْضعَفَاُء يَّةٌ ْرُّسِ َْولَهُ ْاْلِكبَُش ْالثََّمَشاِتَْوأََصابَهُ ْيُُْكّلِ ُِْلَك َّْللاَّ بَيُِّه

)((لَُكُمْاْْليَاِتْلَعَلَُّكْمْجَحَفَكَُّشونَْ
3

  )  
 

في مقابل ثلػ لؼ نجد في التذريعات الجشامية العربية اجساعًا عمت استخدام مرظمح واحد لمتعبير عؽ        
عقؾبات المبشاني ما وقانؾن ال العقؾبات االردني  يث فقد ورد في قانؾنبه   الجريسة وال عؽ البدء موهؾم  الحري.م

 ر في قانؾن العقؾبات الميبي وقانؾن العقؾبات السرري خوثجب اتجا  ا (  5) نره  عمت كل مؽ اضرم الشارم
  ( 6) كل مؽ وضع الشار عسدًام الت ان

 

________________________________________ 

 .52هـ, الطبعة الثالثة, الجزء العاشر ص2525لسان العرب, دار الصادر, بٌروت,  ,ابن المنظور (   1)

 .(21) ٌةالالمران الكرٌم, سورة البروج, ا(  3)

 .377الٌة سورة البمرة, ا (  4)

 .  :47م  2:54لسنة  41رلم ولانون العموبات اللبنانً  ,479 /م  :2:7لسنة  27رلم  لانون العموبات االردنً (  5)

 .363, ولانون العموبات المصري م 3:8 /لانون العموبات اللٌبً م  ( 6)
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 الفخع الثاني 

 للحخیق الفقهي التعخیف
 ألنعؽ اعظاء موهؾم واضح له   الجريسة  يةالعقؾبات العرب قؾانيؽراح ش  و تجشب الوقه الجشامي         

غروف والؾقامع السحيظة بالحري. ومدى مظابقة ال ف.و  ثفي الحري. ما يقعالتذريعات العربية قامه بتحديد 
شها قانؾن مو ألن بعض القؾانيؽ العربية  ثوقعه  التيالغروف لكل جريسة بذكل مشورد وحدب السكان والشتيجة 

الجريسة قد تقع  ج  ن أ كسا ال جريسة اثا نذت عؽ الجريسة ضرر تافهم  أنه عمت صتشم1 عقؾبات الميبي ال
جريسة الحري. عؽ  تقعن اجرامؼ الحري. جي عسدية اال ان ثلػ ال يسشع  معغؼعسدية او غير عسدية ألن 

 طري. الخظت.
التظؾرات العمسية وشيؾع  ثمرظمح واحد حديدان مؽ بيؽ اسباب عدم ت جانب مؽ الوقه الجشامي  يرى و       

عؽ تدتخدم اضرام الشيران  التي الستظرفة الجساعات االرجابيةعهؾر السشغسات و استخدام مرادر نيران شتتث و 
وصؾاًل الت جريسة الحري. العسد لتحقي. غاياتهؼ وقتل السدنييؽ دون وازع مؽ ديؽ او  التوجيراتطري. 
 .م2 ضسير

بيؽ السقرؾد به   تمؽ محكسة التسييز لؼ  والقرارات الرادرةوبدورنا الحغشا ان االجتهاد القزامي       
الجريسةم واكتوه بالؾقؾف عشد عروفها ووقامعها ومدى تظابقها مع الشرؾص القانؾنيةث فقد ورد بقرار لسحكسة 

كؾردستشان  ان قرار السحكسة صحيح ومؾاف. لمقانؾن لتحرل ادلة قانؾنية مقشعه ومعتبرة ترمح ان  إقميؼتسييز 
عقؾبات جي السشظبقة عمت الوعل الجرمي السرتكب الن  342سادة المؽ  االولتلالدانةث الن الوقرة  اً تكؾن سبب

 م3  .مؽ شتنه تعريض حياة الشاس لمخظرو مكان الحري. يقع في مشظقة سكشية وربه ان الحري. نذب عسدًا 

أما في قانؾن العقؾبات العراقي الشاف  فقد اختم  فيها السرظمحات في كل نؾع مؽ انؾاع الحري.. فوي جريسة 
وفي جريسة حري. الخظت استعسل مرظمح مؽ ث م4 لحري. العسد استعسل مرظمح   كل مؽ اشعل الشارم ا

 م5  تدبب بخظئه .....م

 

.عموبات اللٌبًالمن لانون  22.المادة(  2)  

.4:7 أحمد أمٌن, شرح لانون العموبات, المسم الخاص, بٌروت, ص (3)  
.لرار غٌر منشور , 3125\6\23فً  ,3124تمٌٌز آللٌم كوردستان لسنة  الهٌئة الجزائٌة فً محكمة , :79مرار رلم الٌنظر  (4)  

.453المعدل, المادة  :2:7لسنة  222لانون العموبات العرالً رلم  (5)  

.454المعدل, المادة  :2:7لسنة  222لانون العموبات العرالً رلم  ( (6)  
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 الفخع الثالث

 طبيعة جخیمة الحخیق

ن تکؾن جشامية الزمه األندان  مش  بداية الکؾن و حياة البذر کؾنها وسيمة أالحري. عاجرة طبيعية قبل       
ضرارا مادية کبيرة وخظرا عمی أونة األخيرة مسا نجؼ عشها ضرورية لحياة البذر ، وقد زادت الحرام. في اآل

 الحياة األجتساعية ايزا . 

 الکثير  تالفإ الی تؤديو  ةو معشؾي ةؼ عشها اضرارا ماديجقد تکؾن سمبية يشة يفاالحترا  عاجرة کيسيام      
ک لػ مؾت الحيؾانات، بالرغؼ مؽ  و الحاالت بعض في االندان مؾت الی تؤدي وقد واألشياء األمؾال مؽ

الخاصة بالسعادن  والوزة وال جب. وفي بعض الحاالت  مجال الرشاعات والتعديؽ فيالحري.  مؽ ستوادةألا
 حرام. الی تؤديجشاك حرام. بدبب العؾامل الظبيعية ناتجة  عؽ العؾاص  الرعدية وارتواع درجات الحرارة قد 

 عسدية تکؾن  قد الشاس بعض تررفات بدبب موتعال وأ متعسدا الحاالت ضعب في ولکؽ يعا والسر  الغابات في
و غير عسدي وکثيرا ما تحدث أة لسحدث الحري. بذکل عسدي الجشامي وليةؤ السد تقؾم وجشا ، عسدية غير وأ

 في سحالت التجارية اوالالحرام. بدبب التساس الکهربامي في أماکؽ مختموة، کالسرانع او البيؾت او 
 وان سبب ج ا  متعددة وفي مجاالت کثيرة ألغراضألن الظاقة الکهربامية قد تدتخدم  الشوظية سدداتسؤ ال

 وليةؤ السد ؾيام الی يؤديقد ترجع الی خمل في تتسيس الکهرباء في البيؾت والسشذتت الحکؾمية وج ا  الحري.
   .(١)الکهرباء بذؤون  السعشية الدوامر وک لػ والسهشدسيؽ لمذرکات الجزامية

ؼ مؽ تبايؽ القؾانيؽ بالرغلألشتعال ن جريسة الحري. قد تکؾن محددة اثا استخدم فيها الؾسامل القابمة أ       
السظمب الثاني االحترا  كغاجرة طبيعية وسؾف نبحل في .(٢)خاصة في ج ە الجريسة العقابية في تحديد طبيعة

او صشاعية او كيسياوية ونبيؽ اسبابه في الورع االول ؼيسا سشبيؽ التردي لمحري. ودور الجسهؾر في مكافحته 
 .في الورعيؽ الثاني والثالل

 

 

___________________________________________ 

 .٥٩٥ص  ١٩٩١المعارف األسکندرٌة  ةحسن صادق المرصفاوي، فً المانون العموبات الخاص، منشأ.د(   1)

کوٌە، الجامعة رسالة ممدمة الى ،  2015لسنة ,  لانون العموبات العرالً فً جرٌمة الحرٌك , د.سامان عبدەللا عزٌز(   2) 
 .١٥١ص 



 

6 
 

لثانياالمطلب   

 االحتراق

 التصدي له ودور الجمهور في مكافحته –أسبابه 

مة عتنجد إنها عاجرة كيسياوية تحدث نتيجة إتحاد السؾاد السذ حترا لؾ رجعشا الت الدراسات الخاصة باال      
السادة وتدست نغرية  الدرجة تختم  بتختالف ج  بعامل تترير درجة معيشة لكل مادة عمسًا بتن  وكدجيؽاألب

 لسعرفة كيؽية حدوث الحري.: االشتعالذير الت عشاصر نعميه سؾف  م1 االشتعال

 عشاصر الظبيعة. باختالفتختم   لالشتعال. الدرجة الالزمة 1
رؾرة الثانية الة مثل الخذب والؾر  والقساش و بجي الرم ترؾرة االولالي تؾجد في رالرة صؾرث .الؾقؾد وج2

السحتر  ودرجة حرارة  يوعؾامل االحترا  جي الهؾاء والجدؼ السادثجي الغازية  الثالثةًا الرؾرة ر يخأالداممة و 
نؾاع السؾاد أيحدث االشتعالث وسؾف نبحل بدراسة  ؾامل الثالرة الععامل مؽ ال أيوعشد غياب  االشتعال

 القابمة لالشتعال عشد التظر  الت الركؽ السادي لجريسة الحري..

الكيسياوية الظاردة لمحرارة  بيؽ السادة  تحترا  جؾ تواعل او سمدمة مؽ التواعالمسا تقدم أن اإل نخمص      
واالوكدجيؽ وج ا التواعل يكؾن مرحؾبًا بعسمية اكددة الؾقؾد. أما مؽ الشاحية  لإلحترا  قابمةالاو السؾاد 
م2  أو الداخشة او الكهربامية ويةالكيسيابدبب السؾاد  يؽجدؼ األندان بتم  وضرر جديس إصابةالظبية جي 

. 

 الفخع االول
 أسباب الحخیق

تمػ العؾامل التي بالتتميؽ  شركاتجشاك أسباب كثيرة لحدوث الحري.ث حيل يهتؼ الباحثؾن خاصة في         
.م3 تؤدي الت حدوث الحرام.   

 
 

__________________________________________ 

. 339, صالسابك المصدرد.سامان عبدهلل,   (1)   

, وٌكٌبٌدٌا )الموسوعة(فً الحمولٌة فً العالم العربً انسان, المضاٌمولع االلكترونً, المكتبة العامة لحموق االال (2) 

06\06\2018 https\\ar.m.wikipedia.org 

. ٠٤٣, صالسابك , المصدر د.سامان عبدهلل (3)   
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-ومن اهم اسباب الحريق :  

الالمباالت: الشػ ان أحد أسباب الحري. جي إجسال وتقرير مؽ قبل األشخاص قد . الجهل واإلجسال او 1
يؤدي الت نذؾب حرام. في السشازل والسباني والسحال التجارية مثل الجرامؼ األخرى التت ترتكب نتيجة الخظت 

 .واإلجسال

شزيؽ في محظات تعبئة ؤدى الت حرام. كبيرة مثل خزن البتقد  شتعاللإل. التخزيؽ الديء لمسؾاد القابمة 2
 الؾقؾد.

قابمة اللمسؾاد  بالشدبةؤدى الت إشعال الشيران تدرجات الحرارة وعدم وجؾد التهؾية السشاسبة قد  ارتواع. 3
 لالشتعال.

 نيكية أو الدخؾنة العالية لجدؼ السعدات الشوظية.نتيجة احتكاك في االجزاء السيكا درجات الحرارة ارتواع. 4

خيرة في إقميؼ األ ةوناآلجؾد خمل في األجهزة الخاصة بالتدفئة او التدخيؽث وفي و او  الكهربامي. العظل 5
سحالت التجاريةث وفي أغمب الحاالت تبدو اسباب السباني و الردستان جشاك عدة حاالت نذؾب الحرام. في ؾ ك

. وبالتالي سؾف يؤدى الت ة لمحراميسباب الحؿيؿاألعاجزة عؽ بيان  التحؿيؿيةالحري. مجهؾلة وان الجهات 
 .م2  ؾصؾل الت الواعل السرتكب لمجريسةالاية األدلة دون وغم. التحقي. لعدم ك

 ؤدي الت حرام.قد تالحاالت ايزًا   أو إشعال الشار بالقرب مؽ السشاط. الشوظيةث ج  امرج. رمي أعقاب الد6
 الشوظية.  آتقد تكؾن كبيرة مثل حرام. الغابات والسشذ احياناً 

 .ظيةوالش تآالسشذ. ترك السؾاد القابمة لالشتعال في مكان الترشيع وفي 7

 

 

_______________________________  

 . 451, صالسابك د.سامان عبدەللا عزٌز المصدر (2)  

. /ب241/المادة, 2:82لسنة  34رلم  المعدل العرالٌة لانون اصول الحاكمات الجزائٌة(3)  
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 الفخع الثاني

 للحخیقالتصجي 

الشتامج  ىواإلتالف جي احد ث الزارة هاالشاشئة عؽ حدوث الحري. و مخموات بدبب األضرار الکبيرة       
الی التذريعات الحديثة في الدول العربية ومشها دولة  الزارة في جريسة الحري. في مؾقع ما، ل لػ لؾ رجعشا

 .م١  -:جهات السحددة وجيالن الی اآل واجباتها التردي لمحري. و نذيركان العرا  جشاك عدة جهات 

 أوال / خجمات الطفاء .

بالحرام. باعتبارجا مردر ضرر جديؼ لبعض  تهتؼ کل دول العالؼ ومشها العرا  في الؾقه الحاضر      
 السعامل کل في تتؾفر ان عمی تشص وتعميسات قؾانيؽ عدة وجشاك ، األنتاجية والسذاريع الحکؾمية سداتسؤ ال

 .الرسسية وغير الرسسية سداتسؤ الدالمة السهشية داخل کل ال ؾفيربت مخترةوسامل او ادوات 

 -ثانيا/ واجبات الشخطة في مکافحة الحخیق:

الدول في  معغؼعد جهاز الذرطة مؽ األجهزة السکموة بحساية األمؽ داخل  الدولة، ل ا تشص قؾانيؽ ي       
 -الرالحيات الخاصة في حالة حدوث الحري.:العالؼ عمی تخؾيل الذرطة ببعض 

ومؽ ج ە الرالحيات استعسال القؾة بدون أمر مؽ الدمظة  السخترة في حالة حدوث الحري. وک لػ          
ألن االصل ان ال يجؾز دخؾل السشازل او االماکؽ  الخاصة  م٢ دخؾل الی مکان الحري.الؾيل الذرطة مؽ خت

ترام الخرؾصية الذخرية لالندان تؾجب عدم الدخؾل واالطالع في ما يسمکه إال بتثن مؽ صاحبها ، الن اح
 .م٣ أن الكريؼ  ، وجاء في القر

ِلُكمْْْأَْهِلَها َعلَىْ  َوجَُسلُِّمىا جَْسحَأْوُِسىا َححَّىْ  بُيُىجُِكمْْ َغْيشَْ بُيُىجًا جَْذُخلُىا َلْ آَمىُىا الَِّزيهَْْيَاأَيَُّها  لَُكْمْ َخْيشٌْ رَ 

عمی جؾاز التدخل في حالة حدوث  قد نص العراؾية قانؾن اصؾل السحاکسات الجزامية انونجد م لَعَلَُّكْمْجَزَكَُّشونَْ
 فقرة ب . /73ث وثلػ في السادة او ماشابه ثلػ في حاالت الزرورة الغر   الحرام. او

____________________________________ 
 .٢٤٢ ص ثالسردر الداب. ثعزيز عبدهللا  د.سامان(   1)

 .١٨٩١لدشة  ١٧١قانؾن واجبات الذرطة في مکافحة الجريسة رقؼ (  3)

 .م٢٧االية  ثسؾرة الشؾر (  4)
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 الفخع الثالث

 دور الجمههر في مکافحة الحخائق

في  إن االفراد والسؾاطشؾن ال يؽ يکؾنؾن عشررا بذريا مهسا في معغؼ دول العالؼ لهؼ دور کبير       
تکافل و ضرورة التدخل لسشع حدوث الحرام. أو في إطواء الالتردي لمحري. خاصة في حالة وجؾد التزامؽ و 

 الحرام. سؾاء کان  تمقاميا او موتعال.

 -حاالت األتية :الوال بد االشارة الی دور الجسهؾر في 

يسة الحري. دون المجؾء  الی برد جر  في ج   الحالة يجؾز لألشخاص ان يقؾمؾا  -/ حالة الدفاع الذرعي :١
أو  له ما عؽ الدفاع او غيرە مؾت او قتمه الی تؤديخظر التي الالدمظات السخترة   الدمظة العامةم في دفع 

وج ە الحاالت نجدجا في أغمب القؾانيؽ العقابية في الدول العربية  ث سال وشرف غيرەالدفاع عؽ الأو  شرفه 
مجريسة في لمصراحة عمی ح. الدفاع الذرعي لتردي ٤٤نص في السادة   مشها قانؾن العقؾبات العراقي حيل

 .(١)حاالت خاصة وبذروط معيشة وان جريسة الحري. يسکؽ ترديها دون المجؾء الی الدمظات العامة 

 الی يؤديالدور االيجابي لمتردي لجريسة الحري.، وسؾف نذير الی الدور الدمبي ال ي  جؾإن ج ا       
مؽ قانؾن العقؾبات العراقي ، وج ە 2و 1ف م ٣٧١غارة التي نره عميه السادة  إلا عؽ االمتشاع جريسة ؾيام

بتطواء الحري.  هأي عدم ؾيام الحالة بالشدبة لجريسة الحري. جي االمتشاع او التتخر  عؽ إخساد الحري. ، 
خر بدون ع ر عؽ إغارة معاؾبة کل مؽ امتشع أو تت تعم ةالسادة الس کؾر  نرهشه ، حيل عب اته أو تتخر 

 السمهؾف في کاررة.

ؾع  السختص ألخساد الحري. کسا نص عمی ثلػ في السادة الس کؾرة سوک لػ عدم االستجابة لظمب ال      
و أمؽ قانؾن العقؾبات العراقي بتنه  کل مؽ امتشع او تؾانی بدون ع ر عؽ تقديؼ معؾنة طمبها السؾع  

 .(٢.)ي.السكم  بخدمة عامة عشد حدوث الحر 

____________________________ 
 .198ص  ,١٩٩٣لانون العموبات ، دار الحکمة للطباعة والنشر فًاالحکام العامة ,د.ماهر عبدالشوٌش الدرة(   1) 

ص  ١٣٣٣والمضاء، لسنة  المجلة العربٌة للفمە ,الضرورٌة ةساعدمجرٌمة االمتناع عن تمدٌم ال,د. دمحم معروف عبدەللا (   2) 
 .وما بعدها ٦٦
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 المطلب الثالث
 أركان جخیمة الحخیق

 الت الركؽ السادي والركؽ السعشؾي: اهأركان جريسة الحري. ونقدس فيالبد ان نبحل      
 الفخع االول

 لجخیمةلالخكن المادي 
ال جريسة بدون الركؽ السادي  سمؾك ماديم وعميه أن  سجال الجشامي جي الالقاعدة العامة في       
 ةوفي جريسة الحري. سؾاء كان عسدي .م1  جؾ العشرر السهؼ في ؾيام كل جريسة اإلجرامي الشذاطفتن 

الجريسة بظريقة  ج  يسكؽ ان تقع  فالجابي أيبوعل  الجانيتؾجب ؾيام  أو غير عسديه أى بذكل خظت
ن جريسة الحري. يقع عؽ أو  ييجابي وفعل سمبإقدؼ الوعل الجرمي الت فعل ياالمتشاع او التركث ل ا 

عميه طبيعة  يورضهومؽ االمثمة عمت جرامؼ االمتشاع   إمتشاع مؽ  .م2  يجابت حتساً الا الوعل طري.
 .(4)عسمه عؽ تقديؼ السداعدة كرجل االطواء 

 ج   الؾسامل كسا يمي :الت وسامل الحري.  االلهاب او االشعالم ونبحل  ةشار االوعميه يشبغي       

 اي ال حري.ال الجاني بوعلكيؽية ؾيام ب الحاالتيعتد القانؾن العقابي في كثير مؽ  .وسيمة الحري.: ال1
ه مذتعل يقاء كبر بالفقد يكؾن  ثالؾسامل في إحداث الحري.و ظر  ال الختالفيذترط طر  محددة وثلػ 

 .م4  كهرباميتيار  بتدميط كارة مذتعمة اوياو فتيل مذتعل او س

ان تكؾن السؾاد  طبتية مؾاد يسكؽ مؽ شتنها االشتعال ويذترط فق يقع ويسكؽ القؾل بإن الحري.       
ثا كان جشاك احداث ضرر في إال إالجريسة ال تتحق.  ج  رض  االشتعالمث وان غقادرة عمت تحقي. ال

قانؾن الث وك لػ حالة الخظر عمت السجتسعث وفي ةغير مشقؾل او ةاء كانه مشقؾلؾ الغير س مستمكات
تحدث الحري.  التيؾسامل اللت عدم ضرورة بيان إشارة إ ةض السرريقالسرري وقرارات محكسة الش

 كتلقاءالشار عسدًا بدون التقييد بؾسامل محددة  بؾضعالجريسة قد تقع عشدما يقؾم الجاني   حيل ان ج 
 مة.عاد السذتؾ كبريه او غيرجا مؽ الس

____________________________ 
. المعدل :2:7لسنة  222رلم  ًمن لانون العموبات العرال 39مادة ال ( 2)   

من المانون االعلى . 5فمرة  :2مادة ال (3)   

.286و 282ص ,2:54لسنة  3و  2المضاء,العددان مجلة  ,د.دمحم احمد المشهدانً,جرائم االمتناع فً الموانٌن العرالٌة (4)   

.::4ص 3113ة المانونٌة, بالمكت ,جرائم الحرٌك والتخرٌب فً الفمە والمضاء ,مصطفى مجدي هرجة  (5)  
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ظيل أو تخريب ععدم ت ورةالبية القؾانيؽ العربية عمت ضر نره غ ثساد الحري. ونقمهاخة إز ظيل أجهع.حالة ت2 
 اوالحري.  ألة وضعه ألطواء خربمؽ  حبسيعاقب بال  أن حيل نص  تمػ االجهزة: مشها السذرع األردني 

 م1 .مغير مكانها او جعمها غير صالحة لمعسل

عشد   نوس األتجا  قانؾن العقؾبات الميبي حيل أشار الت  كل مؽ إختمس أو أخوت او أتم في وثجب       
 م2 ث الدجؽ مؽ رالرة سشؾات الت سبع سشؾات.تهعقؾب وجعل الحري. دة ألطواءدل مححدوث الحري. وسام

السخالويؽ في تعظيل تمػ األجهزة  بح. العقابية ية القؾانيؽ الحديثة قد جاءت بالسؾاد القانؾنيةبوان غال       
ال تزيد عمت سشتيؽ مدة  بالحبس ان يعاقب عمت  360نص في السادة  ال ي ومشها قانؾن العقؾبات العراقي

رؾر أو المؽ عظل عسدًا بتية صؾرة مؽ  العقؾبتيؽى جاتيؽ دحبتاو  ديشار 225000عمت  ال تزيد وبغرامة
 .م....ألطواء الحري. دعو غير ثلػ مسا جؾ مألة أو أجهاز  أيوت أو غير مكان خأ

صدر بػية تعزيز  ال ي 2013لدشة  44رقؼ العراقيالت قانؾن الدفاع السدني  اإلشارة مؽ والبد      
جيؼ أرارجا حالسجتسع وأررجا في تقميل إحتساالت حرؾل الحؾادث وت حلجسيع شرام الؾقامية تدابيروال تاإلجراءا

ل والسعالجة في خجهزة التدأراجع التدريب وتتميؽ وسامل ومدتمزمات و مفي حالة حدورهاث ولغرض تشوي  
الدولة وجسيع القظاعات ضسؽ ضؾابط قانؾنية ممزمة  في دوامردامرة الجهد السشغؼ  تؾسيع الحاالت الظارمة و

 .م3  السحتسمة رندجامها مع ج ا التظؾر والسخاطإالدفاع السدني و  اتباجو  وفي إطار مهام 

 

 نرهحيل  ثالحري. بتستعسال الستوجرات او السورقعات عرفًا مذدداً  جعلولكؽ قانؾن العقؾبات العراقي       
عمت إنه يعاقب بالدجؽ مدة ال تزيد عمت عذر سشيؽ كل مؽ إستعسل السورقعات او   مؽ  347السادة 

 وفي غير االحؾال الستقدمةم الستوجرات لتحقي. غرض غير مذروع

 

 

______________________________  

  .486لانون العموبات االردنً,المادة  ( 2)

.3124\22\22تارٌخ العدد  :538العرالٌة رلم  لاعدة التشرٌعات العرالٌة,الولائع( 3)  
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  -.انهاع الحخیق:3

يعتبر  هعميو قع الجريسة بذكل غير مباشرث تقع بذكل مباشر ولكؽ إستثشاء تاألصل إن جسيع الجرامؼ قد      
رأي بتن مؽ وضع  وجشالػخرىث أسباب أالجاني في جريسة الحري. مدؤواًل جزاميًا عشها حتت لؾ تزافرت  

 .م1 الغرفة نودها. يترتب عميه مؽ إحرا  غالبًا ما واللشار في القظؽ ال ي بالغرفة أا

مذيء السراد لوضع الذيء بكيؽية مؽ شتنها تؾصيل الشار  لت إزاء السرري قثجب ال وك لػ فقد       
عميه وضع الشار عسدًا في  السحكؾمامةث وعميه اثا ربه ان تفانه يكؾن مدؤواًل عؽ جريسة حري.  محرقه ....

 تقامًا مشه. نجشت عميه إسجشت عميهث وان الشار البد ان تكؾن مترمة بسشزل السمؽ القش مالزم لسشزل ال ةكؾم

القرد الجشامي فتنه تؾفر  ذيء السجاور له دون اليقؾلؾن إنه اثا اترل الحري. ب حل ا فتن بعض الذرا     
 تب عمجل الؾقؾع ويدتل الجاني عؽ جريسة الحري. العسد ألنه يتؾ محتس اً جريسة اثا كان أمر اليدتل عؽ 

 .م2 جاني تؾقع ثلػ.ال

 مهقف المشخع العخاقي.

حؾل استعسال مرظمح واحد لؿيام  القديؼ والجديد عقؾبات العراقيالجشاك اختالف وتبايؽ بيؽ قانؾن         
جريسة الحري. حيل ثجب قانؾن العقؾبات البغدادي  السمغتم الت استخدام مرظمح  مؽ وضع الشار وثلػ في 

 .م3  م308-307-306السؾاد 
مرظمح واحد في  يدتخدمالسعدل فمؼ  1969لدشة  111اما السذرع في قانؾن العقؾبات العراقي رقؼ        

باعتبارجا مؽ  كل نؾع مؽ انؾاع الحري. فهؾ يدتخدم  كل مؽ اشعل نارًا عسدًام عشد ؾيام جريسة حري. العسد
ث ولكشه لؼ يدتخدم نوس السرظمح عشد بيانه ألحكام جريسة الحري. الخظت فقد نص عمت انه   كل م4 الجشايات

سذرع العراقي مرظمح احداث الحري. بؿيام جريسة مؽ تدبب بخظئه في احداث الحري....م وب لػ حرر ال
 .م5 الحري. الخظت باعتبارجا جشحة 

____________________________ 
.516ص ,السابك هرجة, المصدر مصطفى مجدي (2)  

.من لانون العموبات االردنً 481مادة ال (3)  

 .السمغت\قانؾن العقؾبات البغدادي  ,306/307/308السؾاد  م3   
 .السعدل 1969لدشة  \111مؽ قانؾن العقؾبات العراقي الشاف  رقؼ  342\السادة 1/يشغر الوقرة  م4 
 .السعدل 1969لدشة  \111مؽ قانؾن العقؾبات العراقي الشاف  رقؼ  343 \السادة 1/يشغر فقرة  م5 
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ري. لغة او اصظالحًاث وجشا يتزح : ان القؾانيؽ العقابية العربية لؼ تتو. عمت تعريف جامع لجريسة الح       
وان ج ا التبايؽ واالختالف اضاف صعؾبة اخرى نجؼ عشه ث ه العقؾبات تالجريسة ث وتواو  ة ج  وال عمت عقؾب

اختالف الذراح في تودير ج   الجريسةث ف جب جانب مؽ الوقه الجشامي الت اعتبار الجريسة مؽ   جرامؼ 
 . م1 مؼ الخظر الذاملم عتبارجا مؽ  جراالت ا  ث ثجب آخرون الخظر العامم 

 
 

 / الهقت الحي یتم فيه الحخیق:٤

 : هناك إتجاهين في هحا المجال

م بسجرد وضع الشار في السکان السراد حرقه واليذترط ان يکؾن الحري. ؾ تجاە األول: يقؾل بان الجريسة تقاإل
حزؾر في القانؾن والقزاء السرري حيل  ها کانه الشتيجة التي ترتب عميها ، وج ا االتجاە لهششب م ال ي

 تحق. الجريسة بسجرد وضع الشار في السکان.ت
الی وجؾب تحق. ضرر وال يعتبر جريسة اثا  لؼ تتحق. الزرر وال يعتبر جريسة  في جبتجاە الثاني: اما اإل

 .م2  الشتيجة بتحقي.تامة اال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

______________________________________________ 

 .258ص  ث 211السؾسؾعة الجشاميةث مكتبة عمؼ لمجسيع ث لبشان ث الجزء الثالل  ثجشدي عبدالسمػ  م1 
 .398-397ص  ثالسردر الداب. ثاحسد اميؽ م2 
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 الفخع الثاني

 الخکن المعنهي للجخیمة )القصج الجنائي(

فقط بسجرد إضرام الشار في مکان أو مال مشقؾل أو غير مشقؾل ، وانسا مؾق   الجريسة فعال ماديا هليد     
 قؾانيؽال يتؾافر الشية  األجرامية لدً محدث الحري. ، حيل جشاك قاعدة فتشخري مؽ فاعل اي يجب ان 

 يعسد قع الجريسة بذکلت ان يسکؽ عميه ،(1) م الجزامية السدئؾلية انعدمه القرد إنعدم متت  بتنه الجشامية
جريسة الحري. ، حيل نره جسيع التذريعات العقابية عمی ج ا األمر ، ومشها  فياو غير عسدي خاصة 

م مشه عمی ان القرد الجرمي  جي تؾجيه الواعل إرادته الی ٣٣/1قانؾن العقؾبات العراقي حيل نره السادة  
  .و أية نتيجة جرمية اخرً التي وقعه ا الجريسةارتکاب الوعل السکؾن لمجريسة جادفا الی نتيجة  

ثلػ بسجرد تؾجه و  الشار في محل او مكان الجريسةث وضع ويتحق. القرد الجشامي جشا بتعسد الجاني       
ل ا ال يتظمب القانؾن قردًا جشاميًا خاصًا في  ارادة الجاني نحؾ وضع الشار أيًا كانه الشتامجث او الباعل عميهث

 134ي مجرد وضع الشار في السكان عسدًا. ل ا واستشادًا الحكام الوقرة ب مؽ السادة كوجريسة الحري. وانسا ي
قردًا متعسدًا وليس قردًا  يتظمب ج   الجريسة في التذريع الجشامي العراقي فانث مؽ قانؾن العقؾبات العراقي

 .(2)احتسالياً 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
  .١٠٦ص  بوابة مصر للمانون والمضاء, الجزء الثانً , ,١٩٠١لسنة  ١٦١رلم  , النمص المصري ( لرار محکمة1)

 43ص 1975د.دمحم معروف عبدەللا , الباعث فً لانون العموبات العرالً,رسالة دكتورا,جامعة بغداد,سنة  (2)
  ومابعدها .
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الثانيالمبحث   

 القصج الجخمي في جخیمة الحخیق

قبؾل بشتيجتها ، الرتکاب الجريسة مع العمؼ بترتکابها و إلی إرادة الجانی إتجاە إالقرد الجشامي جؾ         
إلرادة فالشدبة لمعمؼ يجب ال في عشرري العمؼ و ثستمجريسة وجؾ يلالقرد الجشامي  بتنه الرکؽ السعشؾي  رفويع
جراميا يعاقب عميه إحدث عسال يف ن فعمه سؾ إکؾن الجاني عالسا عمسا يقيشا غير مقترن باية جهالة يان 

سالحه نحؾ شخص اخر بقرد قتمه او يقؾم الواعل  بترؾيبالقانؾن ، مثال عمی ثلػ بان يقؾم الواعل 
 باضرام الشار في السدکؽ او السکان بقرد حرقه.

، وبالتالي  ارادته أية عيؾبال يذؾب وان رادة  فانه يشبغي ان يتستع الجاني بحرية تامة أما بالشدبة لإل      
او تحه تترير السدکر او السخدر  السكر کتسل القرد الجشامي اثا کان إرادة الجاني معيبة کالسجشؾن او يفال 

قرد إرتکاب جشاية او جشحة جادفا الی احداث برادته  .........الخ ، الن القرد الجشامي جؾ تؾجيه الواعل إ
 .م١ ًر خنتيجة جرمية او اية نتامج ا

مجريسة وتعتبر شرطا ضروريا لکي يقؾم لان القرد الجشامي جؾ الرکؽ السعشؾي فالصة القؾل و خ       
وال يقل أجسية الرکؽ السعشؾي وخظؾرته عؽ الرکؽ السادي لمجريسة وال يذترط ث الجشامية في ح. الجانيالسداممة 

بدبب خارج  عؽ إرادة الجاني فشحؽ امام حالة الذروع في  تحق. الشتيجةياثا لؼ  هأن تحق. الشتيجة ، الن
الجريسة وان ج ا القرد قد تکؾن محددة  وقد تکؾن غير محددة ، مثال ان يقؾم شخص بحر  سيارة السجشی 

 حر   الی يؤديحدً السعارض فتن فعمه قد إان يقؾم شخص بحر  سيارة في  عميه في دارە، جي محددة او
 . اخرً  نتامج الی يؤديمشها و  خًر  القريبةأ سيارات

وإن القرد الجرمي في جريسة الحري. جؾ قرد خاص لدً الواعل  الرتکاب الجريسة عؽ طري.       
 الحري..

في الحري. العسد و  القرد الجرمي في السظمب االول اول فيشنتج ا السبحل الی مظمبيؽ ،نقدؼ وسؾف      
 -:غير العسد   الخظتمالحري.  القرد الجرمي في السظمب الثاني

__________________________________ 
 .218ص , الشوٌش الدرة ، المصدر السابكبدماهر ع (1)
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 المطلب الول

 الحخیق العمجالقصج الجخمي في 

تؾجيه الواعل إرادته  يعشيوضع الشار في السکان ، والعسد  كسا اسموشا بتعسديتحق. القرد الجشامي        
کانه  حداث الجريسة أيةً إوضع الشار في السکان ايا کانه الشتيجة او الباعل عميه، أي جادفا  إختيارا إلی
شخص ما بتتالف السال السشقؾل او غير السشقؾل  عؽ  يقؾميسکؽ ان تقؾم جريسة الحري. عشدما ؼالشتيجة ،، 

قؾانيؽ  بيةغال تأشار والقرد الجشامي قد يقؾم عمی القرد األحتسالی اوالقرد الستعدي و ث طري. الحري.
ان  االخرى الی وجؾد القرد األحتسالي في جريسة الحري. أما في القؾانيؽ  (١)العقؾبات في الدول العربية 

القرد السظمؾب في جريسة الحري. العسدي جؾ القرد الستعدي ألن محدث الحري. يدتل جزاميا عؽ کافة 
 بحدورها . االضرار الشاجسة عؽ الحري.، بغض الشغر مؽ تؾقعه

.الن الحري. جريسة عؽ العسدية السدؤوليةلؿيام  يل لػ ال يسکؽ ان نعتسد عمی نؾع القرد األحتسال     
م مؽ قانؾن ب/٣٤القرد األحتسالي يذترط تؾافر عشرر االحتسال وقبؾل الشتيجة ، حيل جاء في السادة  

 (٢)لسخاطرة بحدورهااقابال  عميه فاقدمإثا تؾقع الواعل نتامج إجرامية لوعمه  بتنهالعقؾبات العراقي 
رتب عمی يل الواعل کافة الشتامج التي يتحس فيل ا نعتسد عمی نغرية الستعدي في جريسة الحري. العسد       

اي جسيع األضرار الشاجسة عؽ جريسة حري. العسد وبدبب  ةاو غير متؾقع ةمتؾقع هفعمه الجرمي ، سؾاء کان
مذددة في جرامؼ  ةعقؾببثات الخظر العام . وفي قانؾن العقؾبات العراقي يدتل الجاني  جريسةالثلػ سسيه ب

ندان کسا ألالی االعدام في حالة مؾت ا بةرل العقؾ تخظر العام ولؾ لؼ يتؾقع حدوث السؾت ، وقد الثات 
 ثحيلالحري.دي في جريسة تععمی القرد الس ك لػويعتسد  نوده مؽ القانؾن  4ف  /٣٤2جاء في السادة 

  يعاقب الواعل عؽ مؾت االندان وأن لؼ يکؽ يتؾقعه بل جي نتيجة تتجاوز حدود إرادة الجاني.
قانؾن العقابي السرري ان قرد الستعدي يتحق. في جريسة الحري. بسجرد تعسد وضع البيشسا نجد في      

 .(3) شياء او االماكؽ التالفهاالالشار في ا
 
 
 
 
 

________________________________ 
 .٤٣٣ص , د. مصطفی مجدی هرجة ، المصدر السابك ( 1)

 .432ص  , .المصدر السابك, احمد امٌن( 2)

 .401دكتور مصطفى مجدي هرجة , المصدر السابك , ص ( 3)
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 المطلب الثاني
 الحخیق غيخ العمج )الحخیق الخطأ(

ان  واالتجا  الغالب في القؾانيؽ العقابيةنره جسيع القؾانيؽ العقابية عمت ج ا الشؾع مؽ الجريسةث         
 ادىو جسال والتقرير دبب اإلبيكؾن الحري. قد تدبب بزرر بسال الغيرث وان ج ا الزرر قد نتج عؽ خظت 

جشاك اجسال او خظت في نذؾب الحري. وكان سببه قؾة قاجرة فال  يكؽ لحا  الزرر بالغيرث اما اثا لؼإالت 
 .م1 اب عمت احد قمدؤولية وال ع

زرر بالغير ناجؼ عؽ الخظتث ولكؽ السذرع العراقي لؼ الن يكؾن أالقؾانيؽ العقابية اشترط عمت  ومعغؼ       
العامة في ج ا الردد جؾ وجؾد الزرر لت ج   السدتلة وج ا يعد نقرًا في التذريع الحالي ألن القاعدة إيذر 

ن يحتج بخظر عميه كان أفال يسكؽ  ثسالػ لؾحد الالتقرير غير السقرؾد مؽ  كان نإجؼ عؽ الحري.ث و االش
زرر ناجؼ عؽ الخظت عمت ممػ الغير ومشها قانؾن الن يكؾن أمؽ صشعهث وان التذريعات العربية تشص عمت 

 عاة القؾانيؽ واالنغسةا او عدم مر  قمة احتراز بؽ تدبب بإجساله او العقؾبات االردني حيل ثجب الت انه  م
 وك لػ قؾانيؽ اخرى تشص عمت ثلػ مشها قانؾن العقؾبات الميبي والبحريشي . م2 مالغير هسمكي شيءبحر  

 ضرار بالغير فياليكؽ مؾفقًا عشدما لؼ يذر صراحة الت ضرورة ا وندتظيع القؾل بان السذرع العراقي لؼ      
 .مؽ قانؾن العقؾبات 343/1حالة الحري. الخظت وثلػ في نص السادة 

 -خظت في التذريع العراقي:الوج ا يقتزي بيان موهؾم  الغيرمم بايجازث ومؽ رؼ اعظاء أمثمة عمت الحري. 
 الفخع االول 
 تعخیف الغيخ

م و االشتراط د عؽ الغيرهالتع دنا  يعالج حالتيؽ وجسا جقانؾن السدني العراقيث لؾ اللؾ رجعشا الت         
في قانؾن العقؾباتث  هان موهؾم الغير في القانؾن السدني يختم  عؽ موهؾم ومؽ جشا يتبيؽ م3  لسرمحة الغيرم

مشافع دون مؽ قانؾن العقؾبات مدتلة استوادة الغير مؽ جريسة الرشؾة والحرؾل عمت  312فقد عالجه السادة 
جشاك بعض محدري الحري. ال يعدون مؽ  ان في قانؾن العقؾبات ويذير بعض السختريؽ عمؼ السرتذي

 .م4  .الغيرث ومثال عمت ثلػ الزوجة

                                                             

 .544احمد امٌن , مصدر السابك, ص  (2)
 .485\م 2:71لسنة  27لانون العموبات االردنً رلم  (3)
 .2:62لسنة  51من لانون المدنً العرالً رلم  263-261المادة  (4)
 .322 ص , مكتبة العلم للجمٌع , لبنان , الجزء الثالث المصدر السابكجندي عبدالملن ,  (5)
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 الفخع الثاني 

 خطًأ في قانهن العقهبات العخاقيالصهر الحخیق 

الورل بيشها  ويرعب مؽ السالحظ ان السذرع العراقي لؼ يحدد صؾرًا لمخظتث الن ج   الرؾر متداخمة      
 م1  الخظت كاد نجزم : إن الحري. بتجسال يغظي كل صؾر الحري.نفي كثير مؽ االحيانث و 

 -ومؽ ج   الرؾر :

مؽ قانؾن العقؾبات العراقي مؽ  4\497جسال تشغيف السداخؽ واالفران حيل جاء في السادة إ الرؾرة االولت : 
 و السعامل التي تدتعسل الشار فيهسا  أو االفران أصالح السداخؽ إو أاجسل في تشغيف 

يسكؽ  التي جهاتالاو نحؾجا في  ةمؽ الهب بغير اثن العابًا ناري مشه  495/1الرؾرة الثانية : جاء في السادة 
 إتالف او خظر او ضرر.فيها ابها هؽ العان يشذت 

السدن او القرى او القربات :  مؽ اطم. داخل وجاء مؽ الوقرة الثانية مؽ السادة نودها بانالثالثة  ةالرؾر 
 .ممورقعة اخرى  اً مؾاد او الهب اوعمبة  سالحًا ناريًا او

 الخظت وجي كاالتي : ومؽ جشا نجد ان الباحثيؽ قد اتوقؾا عمت ان جشاك رالرة اركان لجريسة الحري.       
الركؽ االول : حرؾل حري. تام  فعميمث وجشا اثا أطوت الحري. في الحال ولؼ يشذت عشها ضرر ي كر فال تقؾم 

 خظًت.الجريسة الحري. 
 .م2 ان يريب الحري. شيئًا مسمؾكًا لمغيرالركؽ الثاني : 

 الحيمؾلةفي  التحؾط الركؽ الثالل : ان يكؾن الحري. ناشئًا عؽ أجسالث واالجسال خظت شخري ناجؼ عؽ عدم
 م3  سمػ الغير.ومداسها بدون انتذار الشار 

 

 

 

 

___________________________ 
 .548ص  , مصدر السابك ,احمد امٌن  (2)
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 . 316ص  , المصدر السابك ,جندي عبدالملن  (3)
 . 317ص ,  المصدر السابك ,جندي عبدالملن  (4)
 

وتتسثل  العتداء عمت مرمحة محددة جشاميًاثبسعشت اتتحدد الركؽ الخاص في كل جريسة عمت محل معيؽ  و       
.م1 في الحري. : بالسحافغة عمت االمؾال العامة والخاصة وعدم تعرضهسا لألتالف كترر مؽ أرار الحري.   

قاباًل لالشتعال طبيعيًاث ومتت يكؾن الذي قاباًل لالحترا  قانؾنًا؟ ان جؾاب ثلػ  ءلكؽ متت يكؾن الذي      
 .م2  خاصة به وج ا خارج عؽ نظا  بحثشا.اليدخل في باب عمؼ الكيسياء والسكؾنات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

 .319ص ,  المصدر السابك  ,جندي عبدالملن  (2)
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نالحظ بانە اذا كان االحتراق وسٌلة لمتل انسان فان لانون العموبات العرالً ٌفرض علٌە عموبة االعدام )لولوعها وهنا  (3)

 . ح\2\517بطرق وحشٌة( المادة 

 المبحث الثالث

 العقهبة المقخرة لجخیمة الحخیق

قد نره عمت عقؾبة خاصة لكل جريسةث ويعتسد السذرع  عربيةقؾانيؽ العقابية في الدول الالن جسيع أ       
خظر الشاتج الي قانؾن عقابي عمت سياسة عقابية معيشة اخ ًا بشغر االعتبار جدامة الزرر و ألتذريعه  في

عؽ الجريسة عمت الورد والسجتسع باإلضافة الت مراعاة درجة الخظؾرة االجرامية لواعل الجريسة ث بالشدبة 
ؤدي الت تم  او تعيب كل شيء يريبه ت  امؾال ألنهشخاص واألأرار جديسة عمت األ لجريسة الحري. له

 الحري. وغالبًا ما يشجؼ عشه مؾت شخص او اكثر.

 احتت ترل ج   العقؾبة احيان قؾانيؽ العقابيةالوعميه تعد جريسة الحري. مؽ جرامؼ الجشايات في جسيع       
 .الت عقؾبة االعدام عشد حدوث الؾفاة 

دانة الستهؼ إبؾت سحكسة الجزامية بعد رالؽ تعريف العقؾبة : بتنها الجزاء ال ي يردر مؽ قبل سكوي     
 لجريسة الحري..

 .م1 :  وجيوقدؼ السذرع العراقي العقؾبة الت رالرة انؾاع 

 العقؾبة االصمية . -1
 العقؾبة التبعية . -2
 العقؾبة التكسيمية . -3

ن إحزؾر و  ااالديان الدساوية والقؾانيؽ الؾضعية وفي جسيع العرؾر القديسة لهوان العقؾبة في جسيع         
حر  سيدنا  محاولة ةيحزرنا واقعث حيل بعض االديانفي و في جسيع القؾانيؽ  تعقؾبة جريسة الحري. قد جاء

يؼ عميه الدالم بعد جدم األ  .م2 صشامابرـا
حيل تحدد القؾانيؽ عقؾبًة  في العقؾبة السوروضة عمت جريسة الحري. اً وفي القؾانيؽ الؾضعية نجد اختالف      

عميه سؾف نقدؼ ج ا السبحل الت السخالوات  واالجشح  واالجشايات لكل جريسة حدب جدامتها ؼيسا اثا كانه 
 مظمبيؽ كالتالي :

                                                             

 .المعدل من لانون العموبات العرالً 5:مادة الالى  96مادة ال(   1)

 .ورة االنبٌاءسمن  79( اآلٌة   2)
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 المطلب االول

 العقهبة االصلية والعقهبة التبعية

 الفخع االول

 العقهبات االصلية

مؽ قانؾن العقؾبات العراقي الشاف ث العقؾبات االصمية وجي متدرجة حدب شدة العقؾبة  85حددت السادة       
 مؽ السادة الس كؾرة . 8وقرة الوف.  االصالحوتشتهي بالحجز في مدرسة  1 فقرة 85تبدأ باإلعدام في السادة 

بة عقؾبة االصمية وجي عقؾ الالسقرؾد ب قبل بيان العقؾبات االصمية في الحري. البد مؽ االشارة التو      
وجي الدجؽ مدة ال تزيد عمت خسس دانة الواعلث إا مؽ قبل السحكسة السخترة بعد هة لؾحدجا لمشظ. بؼيكا

 .م1  مؽ اي عرف مذدد العسد عذرة سشة عشد خمؾ جريسة الحري.

 عشدما  غرامةال واحبس المجريسة تكؾن لخظت فتن العقؾبة السقررة الحري. عؽ طري. الاما اثا ارتكب جريسة     
 م2  تكؾن خالية مؽ الغروف السذددة نهاميًا 

وحدب تقديؼ الجرامؼ مؽ حيل جدامتها وف. قانؾن العقؾبات العراقي الشاف  فتن جريسة الحري. العسد      
 ؽسادتيالمشها قانؾن العقؾبات االردني قد نص في و أما بالشدبة لمقؾانيؽ العربية مؽ جرامؼ الجشايات ثتعتبر 
عدام في حالة وفاة عمت العقؾبات ضسشها عقؾبة االشغال الذاقة السؤقتة و ترل الت عقؾبة اإل 372 – 368
 .م3 اندان

كل مؽ وضع عسدًا نارًا في  عمت بالدجؽ 257السادة  بسقتزتذريع الجشامي السرري تال بؼيسا عاق      
اثا نذت عؽ جريسة الحري. العسد مؾت شخص او  باإلعداموعاقب  مبان كامشة في السدن والزؾاحي او القرى 

 .م4  .......م اكثر.
عمت عقؾبة الدجؽ مدة ال تزيد عمت  انه نص 297السادة  فيونجد أيزا في قانؾن العقؾبات الميبي       

 .الشار عسدًا في ممػ الغيرمؽ وضع سبع سشؾات كل 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .من لانون العموبات العرالً 2\ 453المادة (   1)
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 من لانون العموبات العرالً. 2 \ 454المادة (  3 )

 .الردنًمن لانون العموبات ا 2 \ 482المادة (  4 )

 .من لانون العموبات المصري 368المادة (  5 )

 

 الفخع الثاني

 العقهبات التبعية

 العقؾبات صؾرتان لمعقؾبات التبعية :اورد السذرع العراقي في قانؾن       

 م.96ث97ث98الحرمان مؽ بعض الحقؾ  والسزايا السؾاد  : ىالصهرة االول

ثكر جرامؼ الحري. العسد ضسؽ ما  اغول مراؾبة الذرطة ونالحظ ان السذرع العراقي جشا الصهرة الثانية :
) يؾجب فرض عقؾبة مراؾبة الذرطة 

3
 ). 

منە على ان مرالبة الشرطة هً مرالبة سلون المتهم )المحكوم علٌە( بعد  219حٌث نص فً المادة       

 تثبت من صالح حالە او استمامة سٌرتە.خروجە من السجن لل

دة سنة فاكثر تحت مرالبة الشرطة بعد لمعلٌە بعموبة الحبس محكوم الوكذلن ٌجوز للمحكمة ان تامر بوضع 

حال على  بأٌةتزٌد  على ان الٌد على مدة العموبة المحكوم بها انمضاء عموبتە مدة ال تمل عن سنة وال تز

 .( 4 ) خمس سنوات

بيشسا نره بعض القؾانيؽ العقابية العربية صراحة عمت   ان جريسة الحري. العسد مذسؾلة بسراؾبة      
 .( 5 ) الذرطة م ومؽ بيؽ ج   القؾانيؽ قانؾن العقؾبات الكؾيتي وقانؾن العقؾبات السرري 

 

 

 

 

 

________________________________ 
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.543ص ,المبادئ العامة فً لانون العموبات العرالً سلطان عبدالمادر الشاوي , د. ( 2 )   

  .547المصدر السابك ص,  سلطان عبدالمادر الشاوي د. ( 3 ) 

    من لانون العموبات العرالً.  :21المادة  ( 4 ) 

 .548ص,المصدر السابك, سلطان عبدالمادر الشاوي  د. ( 5 ) 

 

 المطلب الثاني
 الظخوف المشجدة لجخیمة الحخیق

 مذددةعروف مذددة عامة وعروف  جيو ؽ مؽ الغروف السذددة ياشار السذرع العراقي الت نؾع       
عروف مذددة  تحيل نص عم 406تتعم. ببعض الجرامؼ مثال عمت ثلػ ما نص عميه في السادة  خاصة

 342نص في السادة  فقدغروف السذددة الخاصة الخاصة بجريسة القتلث اما بالشدبة لجريسة الحري. العسد و 
 مؽ قانؾن العقؾبات عمت تمػ الغروف

 .م1  مشها في قانؾن العقؾبات العراقيوجشاك حاالت عدة لتذديد العقؾبة 

 ومؽ خالل ج   الحاالت ندتظيع ان نحدد ما يمي : بعض االمكشة والسحظات التذديد الراجع الت -1
 

 .مرشع او مدتؾدع لم خامر او األسمحة او ممحقاته او في مخزن عدكري او معدات عدكرية –أ 
 .مدتؾدع لمؾقؾد او السؾاد القابمة لاللتهاب او السورقعات –ج  .مشجؼ او بئر لمشوط –ب 
  .ال ريةمحظة لمقؾة الكهربامية او السامية او  –د 
محظة لمدكػ الحديدية او ماكشة قظار او في عربة فيها شخص او في عربة مؽ ضسؽ قظار ؼيه  -جي 

 .اشخاص او في مظار او في طامرة او في حؾض لمدوؽ او في سويشة
  .مبشت مدكؾن او محل اجل بجساعة مؽ الشاس –و 
 .ثات نوع عام مبشت مذغؾل مؽ دامرة رسسية او شبه رسسية او مؤسدة عامة او –ز 

 
رارجا مثل ؾيام القاتل بحر  آو طسس أرى خ  أرتكاب جريسة التذديد الراجع الت اتخاث الحري. وسيمة إل -2

 جثة السقتؾل .
ستعسال السورقعات او إرتكاب الجريسة مثل خرى إلأي استعسال وسامل أؾسيمة اللت إالتذديد الراجع  -3

 الستوجرات.
 سرف. العام.الو تعظيل أالتذديد الراجع الت الشتيجة  -4

                                                             

 من لانون العموبات العرالً . 453مادة ال(   1)
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في  اشارخرى مثل قانؾن العقؾبات السرري وقد أرى والتي اشارت اليها قؾانيؽ عربية خ  أوجشاك حاالت 
 .م1  ثا حرمه جريسة الحري. خالل فترة الحرب إ عمت ضرورة تذديد العقؾبةمشه  116السادة 

الت حالة الؾفاة صراحة اشار  قدن السذرع العراقي إتذديد العقؾبة والؾصؾل الت االعدام فلاما بالشدبة        
ن أرط تشاكثر جراء جريسة الحري. العسد و أو أ وفاة شخصعدام في حالة اإلعقؾبة تؾجب  حيل بدبب الحري.

 ركانها.لجسيع امدتؾؼية  يأالتام وليس في حالة الذروع  هاذكمبجريسة القع ت

شار الت تذديد أحري. الخظت و الونجد في قانؾن العقؾبات العراقي الشاف  حالة تذديد العقؾبة في جريسة         
 343ثا نذت عؽ حري. الخظت مؾت اندان ونص عمت تذديد العقؾبة الت عذر سشؾات بسؾجب السادة إالعقؾبة 

 .ؽ قانؾن العقؾبات العراقيم 3ف

 والسببية بيؽ الحري. والسؾت  ان يكؾن جشاك عالقة الحري. اي والبد ان يكؾن السؾت قد تحق. بدبب      
ن تحرل السؾت في السدتذوت او حتت في طري. الؾصؾل أندان في مكان الحري. بل يكوي إيذترط مؾت 

 اءسؾ  اجسعه ان يكؾن جشاك عالقة سببية بيؽ الحري. والؾفاةالت السدتذوت ل ا فان غالبية القؾانيؽ العربية قد 
مؽ  372لت ثلػ السادة إ تشار أصابة الذخص بالحري. كسا إت قد تحققه فؾرًا او بعد فترة مؽ كان السؾ 

لت مؾق  قانؾن العقؾبات العراقي إاالشارة  مؽ والبدمؽ قانؾن العقؾبات السرري   257قانؾن االردني والسادة 
مؾت  الت ت الحري.زثا افإو الدجؽ السؤبد أعدام عقؾبة اإلال  وتكؾن  مشه  4ف 342السادة  فيحيل نص 

 ندانمإ

لت ضرورة تخؽيف إ تشار أقد و دول العربية الؽيف العقؾبة فان بعض القؾانيؽ في خبردد مؾضؾع تواما       
 عمت انهمشه  255السادة  في نصال ي  قانؾن العقؾبات السرري الكلة االمؾال السحترقة آئالعقؾبة في حالة ض

يجؾز تخؽيف  لؼ تتجاوز ؾيسة االشياء السحترقة خسدة جشيهات ولؼ يكؽ جشالػ خظر عمت االشخاص ا  اث 
 .مالعقؾبة

 

عمت تخؽيف عقؾبة  فمؼ نجد نراً  1969لدشة  111اما بالشدبة لقانؾن العقؾبات العراقي الشاف  رقؼ      
وفي حاالت محددة مثل جريسة خرى اسؽ جرامؼ ضالجاني في جريسة الحري. ولكؽ نص عمت تخؽيف العقؾبة 

                                                             

 . مصريمن لانون العموبات ال 227مادة ال(   1)
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 ال تزيد عؽ كان ؾيسة السال السدرو   اثاووه عقؾبة الجريسة خقد ف 446السادة  نره عميها الدرقة التي
 .ديشاراً  300

 

 

 .قزامية تظبيقات *

 55/رقم القخار 

 1/11/2002تاریخ القخار 

 محكمة التمييد االتحادية -

 341قرارجا القاضي بإدانة الستهؼ ... وف. السادة  2009\9\30بتاريخ  اصدرت محكسة جشح نيشؾى         
ث  145ث  144مؽ قانؾن العقؾبات وحكسه عميه بالحبس البديط وايقاف تشوي  العقؾبة طبقًا ألحكام السادة 

 هبؾاسظة وكيم بالقرار مؽ قانؾن العقؾبات العراقي ولعدم قشاعة السسيز بالقرار الس كؾر فقد طعشه 118ث  146
 نقزه ألسباب ثكر فيها. طالباً  2009\10\15بالمحته التسيزية السؤرخة في 

لدى التدقي. والسداولة وجدت ان الظعؽ التسييزي واقعًا ضسؽ السدة القانؾنية قرر قبؾله شكاًل ولدى القخار: 
لسا ورد بقرار الشقض  مؾاف. لمقانؾن ألنه جاء اتباعاً و عظ  الشغر الت الحكؼ التسييزي وجد انه صحيح 

ترديقه ورد  تقررله ا  ةمشاسب جاءت الرادر عؽ ج   الهيئة كؾن ج   العقؾبات السوروضة عمت السدان
عقؾبات وصدر القرار ال مؽ قانؾن  343حدود السقررة وف. السادة الضسؽ  تالظعؽ التسييزي العقؾبة قد جاء

  . م1 ميالدية 1/11/2009باالتوا  في 

 

 

 
                                                             

عٌون الساهرة مولع شرطة  36/17/3126احداث تارٌخ النشر /الهٌئة الجزائٌة/96المرلم  العرالٌة التمٌٌزلرار محكمة (   1)

 .alsahroon.gov.iqمحافظة ذي لار 
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 احجاث\الهيئة الجدائية \1142القخار: رقم 

 2014\7\10تاریخ الحكمة : 

 اسم المحكمة : محكمة التمييد االتحادية

ستهؼ الحدث  ح ث ع الدانه إ 2014\ح\51وبالدعؾى السرقسة  2014\6\18قررت محكسة احداث واسط بتاريخ 
بحر  دار السذتكي  ع ث ج ث  2014\2\20لؿيامه بتاريخ  مؽ قانؾن العقؾبات 342حكام السادة أث دم وف. 

اواًل مؽ قانؾن رعاية  76في مدرسة الجانحيؽ لسدة ستة اشهر وبداللة السادة  تدبير بإيداعه عميه فرضهحم 
سة االدعاء العام يقاف تشوي  التدبير بحقه لسدة سشتيؽ  والزام وليه بحدؽ تربيته .... طمب رماإحداث و األ

 .وفرض التدبير األدانةتردي. قرار  2014\ح\ 1057بسظالعتها السرقسة 

 

 2014\6\18وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكسة احداث واسط بتاريخ  لدى التدقي. والسداولةالقخار : 
اصدارجا تظبي. احكام سحكسة الس كؾرة قد راعه عشد الكانه صحيحة الن  2014ح \51الدعؾى السرقسة  في

سباب التي الدلة الكاممة التي أعهرتها وقامع الدعؾى تحؿيقًا ومحاكسة لالقانؾن تظبيقًا سميسًا بعد ان اعتسدت األ
ترديقها لسؾافقتها لمقانؾن وصدر القرار باالتوا   ليهاث فان قراراتها الرادرة في الدعؾى صحيحة قررإاستشدت 

   .م1  2017\7\10في 

 

 

 

 

                                                             

عٌون الساهرة مولع  36/17/3126احداث تارٌخ النشر /الهٌئة الجزائٌة/2253المرلم  العربٌة لرار محكمة التمٌٌز(   1)

 alsahroon.gov.iqشرطة محافظة ذي لار 
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 الخاتمة

في سيا  البحل وبعض  االستشتاجات نذير الت بعض ان ختام البحل التوصمشا  وحري بشا بعد ان      
 .لمسحتؾى  اً التؾصيات الستؾاضعة اغشاء

 اواًل: االستنتاجات

 ترل الی ما ضرار بسستمکات الغير وغالباجل األأاالحترا  وسيمة مؽ الؾسامل التي يدتعسمها الجاني مؽ -١
 االضرار باألشخاص وربسا السؾت .

 حالة عمی عقاب الواعل في هأجسعفي الدول العربية قد  العقابية وقد تؾصمشا الی حؿيقة بتن جسيع القؾانيؽ-٢
 الحري. الخظت . رتکاب جريسة الحري. العسد اوإ

ن قانؾن أال إسباشر الالی جريسة الحري. غير  تفي الدول العربية قد اشار  العقابية  وان معغؼ القؾانيؽ-٣
 ذر الی ثلػ .يالعقؾبات العراقي لؼ 

 

 ثانيًا: التهصيات

في حاالت الحروب  تذديد العقؾبة السقيدة لمحريةبالشدبة لتذديد العقؾبة نًر مؽ الزروري ان يذسل -1
 . ألن استغالل ج   الغروف مؽ شتنه تدهيل ارتكاب الجرامؼ والکؾارث

العامة وخاصة نجد بان  وأثا نذت في السحالت التجارية إنًر مؽ الزروري أن تذدد عقؾبة الحري. -2
 بعزها ناجؼ عؽ مرادر الظاقة.ان و  كثيرة ردستانؾ قميؼ کأحرام. في األسؾا  والسباني التجارية في العرا  و ال
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 المصادر
 كريؼ.ال القرآن*

  /جؼاالسع*

 شر.اجي الظبعة الثالثةث الجزء الع 1414لدان العربث دار الرادرث بيروت  ابؽ السشغؾرث

, وٌكٌبٌدٌا )الموسوعة(فً الحمولٌة فً العالم العربً االمكتبة العامة لحموق االنسان, المضاٌ -
06\06\2018  

 .عٌون الساهرة مولع شرطة محافظة ذي لار  - 

 /*الكتب

 .1988ث بيروت ث سشة الظبع شرح قانؾن العقؾبات ، القدؼ الخاص احسد أميؽ 1-

 ث لبشان.جشدي عبدالسمػ، السؾسؾعة الجشاية مکتبة العمؼ لمجسيع الجزء الثالل -2

 ث1991االسكشدرية ثسعارف الد.حدؽ صاد  السرصواويث في القانؾن العقؾبات الخاص مشذتة  -3

 جامعة کؾية ث رسالة مقدمة التفي قانؾن العقؾبات العراقي جريسة الحري. ثسامان عبدهللا عزيز. د -4
2015. 

 د. سمظان عبدالقادر الذاويث السبادئ العامة في قانؾن العقؾبات العراقي. -5

د.عباس الحديشيث شرح قانؾن العقؾبات العراقي الجديدث السجمد االولث القدؼ الخاصث الظبعة الثانية  -6
1972. 

 م ١٨٨١في قانؾن العقؾبات، دار الحکسة لمظباعة والشذر  ةحکام العاماألث الدرة د. ماجر عبد الذؾيش -7

ث العدد  حرا  في الدمؼ وأررە ، مجمة الذريعة والدراسات األسالمية ، جامعة الکؾيهد. دمحم طسؾم ، اال -8
 الثالل.
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  1943لدشة  2و  1ء العددان د. دمحم احسد السذهدانيث جرامؼ االمتشاع في القؾانيؽ العراؾيةث مجمة القزا -9
 .175و  171ص 

د. دمحم معروف عبدهللا ث الباعل في قانؾن العقؾبات العراقي رسالة دكتؾرا  جامعه بغداد سشة الظبع  -10
 وما بعدجا. 43ص  1975

 .2002جرامؼ الحري. والتخريب في الوقه والقزاءث السكتبة القانؾنية جرجة ،  يمجد مرظوت -١1

 /االلكترونية*السؾاقع 

 /*القؾانيؽ

 السعدل. 1969لدشة  111قانؾن العقؾبات العراقي رقؼ   -

 السعدل. 1971لدشة  23قانؾن اصؾل السحاكسات الجزامية رقؼ  -

 .1951لدشة  40قانؾن السدني العراقي رقؼ  -

 .1960لدشة  16قانؾن العقؾبات االردني رقؼ  -

 .1984لدشة  48قانؾن العقؾبات الميبي رقؼ  -

 .1937لدشة  58قانؾن العقؾبات السرري رقؼ  -
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 الفهخست

 الروحة السؾضؾع
 2-1 السقدمة

  3 السعشت المغؾي /الورع االول/السظمب االول/تعريف جريسة الحري. وطبيعتها /السبحل االول
 4 التعريف الوقهي لمحري./الورع الثاني
 5 طبيعة جريسة الحري./الورع الثالل

 7-6 اسبابه/الورع االول/التردي له ودور الجسهؾر في مكافحته –االحترا  اسبابه  /السظمب الثاني
 8 التردي لمحري. /الورع الثاني
 9 دور الجسهؾر في مكافحة الحري. /الورع الثالل

 13-10 الركؽ السادي لمجريسة/الورع االول/اركان جريسة الحري. /السظمب الثالل
 14 الركؽ السعشؾي لمجريسة  القرد الجشاميم/الورع الثاني

 15 القرد الجرمي في جريسة الحري./السبحل الثاني
 16 القرد الجرمي في الحري. العسد/السظمب االول
 17 تعريف الغير/الورع االول/الحري. غير العسد  الحري. الخظتم/السظمب الثاني

 19 - 18 العراقي صؾر الحري. الخظت في قانؾن العقؾبات/الورع الثاني
 20 العقؾبة السقررة لجريسة الحري./السبحل الثالل
 21 العقؾبات االصمية/الورع االول/العقؾبة االصمية والعقؾبة التبعية/السظمب االول

 22 العقؾبات التبعية/الورع الثاني
 24-23 الغروف السذددة لجريسة الحري./السظمب الثاني

 26-25 تظبيقات قزامية
 27 الخاتسة

 29-28 السرادر
 30 الوهرسه
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