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 املقدمة
 

ان جرمية التحريض او املساعدة على االنتحار هي احدى اجلرائم الواقعة على 
منذ القدم واهتمت بها الشرائع السماوية كاليهودية االشخاص، وقد عرفتها الشعوب 

تهدد امن اجملتمع  ألنهانائية، واملسيحية وكذلك الشريعة االسالمية قبل التشريعات اجل
واستقراره، ولكون اجلاني يستعمل طرق ووسائل ال ختلو من الذكاء ومتاسكه وتهدد كيانه 

ومكائده السيما ناقصي االدراك واالرادة، مستغاًل ظروف اجملنى عليه ليزرع بذور شروره 
كما ان اجلاني يقوم بتشجيع ومساعدة الغري على التخلص من احلياة وانهاء وجوده فيها 

حار من الظواهر اليت تنتشر بدافع التقليد، كما ان دنيئة، ويالحظ ان ظاهرة االنت بأساليب
ور التكنولوجي والعلمي دفعت باجلناة اىل تكييف اساليبهم االجرامية يف التحريض او طالت

املساعدة على االنتحار مع ذلك التطور االجتماعي والعلمي والتكنولوجي، لذا تنوعت اساليب 
صال والنشر ادت اىل انتشار هذه الظاهرة ارتكابها وان رسائل التنقل والسفر وطرق االت

 .وامتدادها اىل اكثر من دولة، وان اجلناة ينجون بفعلتهم نظرًا لصعوبة اثبات هذه اجلرمية
لبحثي موضوع ك( التحريض على االنتحار جرمية)ان سبب اختياري هلذا املوضوع 

وخالل وظيفيت كمحقق يف اجملتمع حيث هو لكثرة حاالت االنتحار وازدياد هذه الظاهرة 
عدلي ومن ثم قاضي التحقيق حدثت حاالت انتحار عديدة وخاصة من قبل النساء والالتي 

صني تخاقدمن على االنتحار يف ظروف غامضة مستخدمني احلرق، مما يستلزم من امل
ورجال القانون او ممن يتولون مهمة التقاضي والتقصي ببذل اقصى اجلهود للتوصل اىل 

كشف خفايا اجلرمية ومن ساعد او حرض على قيام هذا تابعة الدقيقة الجل احلقيقة وامل
املعاقب عليه، للحد من انتشار هذه اجلرمية وردع من تساوره افكاره على اتيان هذا الفعل 

لذا تناولت هذا املوضوع  .الفعل السيما وانها تهدد امن اجملتمع ويعرض امن املواطن للخطر
 :تها اىلقسم اليت خطة البحثوفق 

 مبحث متهيدي -
 االنتحار والتحريض عليه يف احلضارات القدمية/ املطلب االول

 االنتحار يف حضارة وادي الرافدين: الفرع االول
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 االنتحار يف حضارة وادي النيل: الفرع الثاني
 اليونانية االنتحار يف احلضارة : الفرع الثالث
 الرومانيةاالنتحار يف احلضارة : الفرع الرابع

 االنتحار والتحريض عليه يف الشرائع السماوية/ املطلب الثاني
 يف الشريعة اليهودية: الفرع االول

 يف الشريعة املسيحية: الفرع االثين
 يف الشريعة االسالمية: الفرع الثالث

 تعريف االنتحار واركانه/ املبحث االول -
 تعريف االنتحار: املطلب االول      

 الحًالغة واصط: الفرع االول
 تعريف االنتحار لغة: اواًل

 تعريف االنتحار اصطالحًا: ثانيًا
 تعريف االنتحار من وجهة نظر علماء النفس واالجتماع: الفرع الثاني

 تعريف االنتحار من وجهة نظر علماء علم النفس: اواًل
 تعريف االنتحار من وجهة نظر علماء االجتماع: ثانيًا

 جرمية التحريض على االنتحاراركان : املطلب الثاني     
 الركن املادي: الفرع االول

 الفعل املعاقب عليه: اواًل
 النتيجة: ثانيًا
 الرابطة السببية: ثالثًا

 (القصد اجلنائي)الركن املعنوي : الفرع الثاني
 العلم: اواًل

 االرادة: ثانيًا
 عقوبة جرمية التحريض على االنتحار/ املبحث الثاني

 يف التشريع العراقي والكوردستاني: ولاملطلب اال      
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 يف التشريع العراقي: الفرع االول
 يف التشريع الكوردستاني: الثانيالفرع 

 يف التشريعات املقارنة: املطلب الثاني      
 يف التشريع املصري: الفرع االول

 يف التشريع االماراتي: الثانيالفرع 
 يف التشريع اللبناني: الفرع الثالث

 
ت البحث خبامتة تعرضت فيها اىل اهم االستنتاجات والتوصيات اليت توصلت ثم انهي

 .وسردت املصادر اليت استفدت منها يف اعداد هذا البحث، ومن اهلل التوفيقاليها خالل البحث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مبحث متهيدي
 مقدمة تارخيية
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وادي الرافدين ها قوانني تظاهرة االنتحار منذ القدم، فلقد عرف لقد عرف االنسان
ولبث وعشتار واشنونا وشريعة محورابي اال شواهد شاخصة على مدى  ومنروما قوانني او

ي وصلت اليه قوانني بالد وادي الرافدين، حيث احتوت مثاًل شريعة ذالتطور التارخيي ال
المة جسده، وان حضارة املاسة حبياة االنسان وسمحورابي على مواد قانونية ختص اجلرائم 

القدمية حافلة هي االخرى بالشواهد التارخيية والسيما يف عهد الفراعنة، حيث عرفوا مصر 
جرائم القتل العمد على الرغم من عدم التطرق مباشرة اىل جرائم االنتحار حيث نظروا 

يف اخللود رغم تأكيد الفراعنة حلرمة االنسان وصيانة  اىل املوت واحلياة على انها متواصلة
 .(1)كرامته وحياته

كما عرفتها الشعوب القدمية كالرومان واليونان واجلرمان واعتربت بعض التشريعات 
سانت اقدام االنسان على انهاء وجوده عمل غري مشروع فقد ذهب الفرنسيون يف عهد امللك 

لويس اىل مصادرة االموال املنقولة وغري املنقولة للمنتحر حيث تؤول للسيد االقطاعي اما 
فقد ذهبوا اىل حرمان املنتحر من مراسيم الدفن وترك جثته الفرتاس  الرومان القدامى

 .(2)اىل اعطاء اموال املنتحر للجالداحليوانات، اما اجلرمان فقد ذهبوا 
وينفذ بطقوس دينية ( هاراكريي)وجند يف اليابان نوعًا آخر من االنتحار يدعى 

تمع الياباني يعد انه من اجملخاصة يف حفل اجتماعي تقديرًا ملن يقدم عليه، حيث كان 
والشرف ان يقدم احد االفراد على االنتحار ختلصًا من مآساة او للربهنة على الرباءة  الشهامة

فيطعن بطنه بآلة حادة حتى  .(3)اليه ويقوم بفعلته هذه امام املعبد القديما ينسب مم
املعركة او يهزم اجليش  وناملوت، وينتحر القادة العسكريون يف عهود غابرة، عندما خيسر

 .الذي يقوده تعبريًا عن وطنيته ووفائه
 املطلب االول

 االنتحار والتحريض عليه يف احلضارات القدمية
 

                                           
 .25مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، االردن، صعصام كامل ايوب، جرمية التحريض على االنتحار، دراسة  (1)
 .146، ص1811، بغداد، 1سليم ابراهيم احلربة، القتل العمد واوصافه املختلفة، ط. د (2)
 .28عصام كامل ايوب، املصدر السابق، ص (3)



1 

اىل موضوع االنتحار والتحريض عليه وذلك يف كل من حضارة نتطرق يف هذا املطلب 
اليونانية وذلك ضمن وادي الرافدين وحضارة وادي النيل واحلضارة الرومانية واحلضارة 

 .اربعة فروع
 

 الفرع االول
 االنتحار يف حضارة وادي الرافدين

 

نتيجة العمال القديم منذ نهاية القرن املاضي ولقد بدأ االهتمام بتاريخ العراق 
شريعة  فكما ذكرنا فماقيب مت معرفة التطور القانوني الذي وصل اليه هذا البلد، التن
شاخصة على ما وصلت اليه هذه و ولبث وعشتار وأشنونا وشريعة محورابي اال شواهد مناور

احلضارة من رقي وتقدم من خالل العديد من القوانني الوضعية اليت ظهرت آنذاك، السيما 
مقننة ختص اجلرائم املاسة قوانني محورابي حيث احتوت بعضًا منها على مواد قانونية 

ومثانني مادة، خيص بعضها  ه، فقد تضمنت على مائتني واثننيياة االنسان وسالمة جسدحب
على الرغم من عدم وجود نصوص مباشرة على جرمية االنتحار ودوافعه العمد القتل 
 .واسبابه

يف الشريعة ( 211)كما احتوت على مواد تشري اىل جرمية القتل اخلطأ وفق املادة 
ان مثل هذه . او صراحًة على االنتحار ايضًا اما الشرائع االخرى فلم تنص ضمنًا. (1)املذكورة

ارتباطًا وثيقًا باملعتقدات الدينية ميكن تصورها يف ظل سلوك اجتماعي مرتبط  االفعال ال
ذا ما نالحظه جليًا هالسائدة، واليت ترى خلود االنسان وتواصل موته وحياته ودميومتها و

 .(2)يف دفن موتاهم يف احضان وكنف اآلله ورعايتها
 الفرع الثاني

 االنتحار يف حضارة وادي النيل
 

                                           
 .11سليم ابراهيم حربة، املصدر السابق، ص. د (1)
التحريض او املساعدة على االنتحار، رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية القانون، جامعة بغداد، اريج طعمة االبراهيمي، جرمية  (2)

 .4، ص2111
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لقد بينت االكتشافات االثرية ان ملصر تاريخ حافل بالشواهد اليت تدل على عظمة 
وادي النيل شانها يف ذلك شأن حضارة وادي الرافدين، فقد كان للفراعنة شريعة متماسكة 

 (1)حيكموا بالعدلحيث يتعقدون ان اآلهلة هي اليت وضعت القوانني وعلى القضاة ان 
مرتكب يفرقون من حيث العقوبة املفروضة فيما اذا كان  ريون كانوا الصاملفالقدماء 

اجلرمية حرًا او عبدًا او مواطن او اجنيب النهم حيرتمون الذات االنسانية لذلك جند 
جرمية قتل عمدًا كما يعاقب باملوت اذا كان القوانني املصرية تعاقب باملوت ملن يرتكب 

 .قتيل االب او االمال
 

 الفرع الثالث
 االنتحار يف احلضارة اليونانية

 

نرى يف التشريعات اليونانية ان هناك امجاع كبري على حتريم االنتحار ولكن الشرائع 
، فيما اذا تعرضوا هلزمية (2)اليونانية اجازت االنتحار للقادة العسكريني استثناء من االمجاع

القادة )الشرف والكرامة اي مقصورة على افراد القوات املسلحة  نحربية، بدواعي صو
 .اىل احلد الذي نصت فيه قوانينهم على انزال العقوبة ملن حاول االنتحار( منهم

 
 الفرع الرابع

 الرومانية ار يف احلضارةحاالنت
 

لقد كان التشريع الروماني هو االخر يعاقب على اجلرائم املاسة حبياة االنسان 
وسالمة بدنه كالقتل والضرب وااليذاء فقد كان يعاقب القاتل، فقانون نوما قد تكلم عن 

وقد انتقل هذا احلكم اىل قانون اللوحات  .(3)باإلعداماحكام القتل ويعاقب على هذه اجلناية 
 .االثين عشر

                                           
 .12، صالسابقسليم ابراهيم حربة، املصدر . د (1)
 .41املصدر نفسه، ص (2)
 .616ص ،1812 ، بريوت، لبنان،املؤلفات القانونية، دار 5ج، 1جندي عبد امللك، املوسوعة اجلنائية، ط (3)
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مبوجب تشريعات كثرية اهمها  (اللوحات االثين عشر)ت احكام هذا  القانون وتعدل
القتل ويعترب هذا القانون من القوانني االساسية اليت نظمت احكام جرائم  اوكيلياقانون 

وكذلك عاجلت موضوع االعتداء على شخص امللك وقتل  باإلعداماليت كان يعاقب عليها 
اهم قانون عن  اوكيلياويعترب قانون . (1)او االقرباءانسان حر وكذلك قتل احد االصول 

االول ان العقوبة املقررة فيه : ويتحصل هذا القانون يف امرين مبيزانه. القتل عند الرومان
الذين ينتمون اىل طبقات عالية او يشغلون وظائف  فاألشخاصتتغري تبعًا لصفة اجلناة 

الذي ينفذ  باإلعدامينتمون اىل طبقات متوسطة يعاقبون واللذين  ،سامية يعاقبون بالنفي
 .بقطع الرأس، واللذين ينتمون اىل طبقات منحطة يعاقبون بالصلب

كما ان القانون الروماني عد انتحار الشخص املدني جرمية يف حالة اللجوء اليه 
ات فكان للدولة احلق يف مصادرة امالكه لتغطي بها نفق. (2)للتهرب من دفع الضرائب

انتحاره دون مثوله  الضرائب املرتاكمة على املنتحر، كما اعترب انتحار املدني جرمية اذا حال
وهناك حاالت انتحار يقوم بها االبطال الرومانيون اذا اتهم يف موقف مشني من . امام احملاكم

ر وليًا ويستحق التقديس والتبجيل ويربطشانه ان يلوث مسعته لذك كان هذا االنتحار يعد ب
 .فعلته

 
 
 
 
 
 

 املطلب الثاني
 االنتحار والتحريض عليه يف الشرائع السماوية

 

                                           
 .14سليم ابراهيم حربه، املصدر السابق، ص. د (1)
 .41عصام كامل ايوب، املصدر السابق، ص (2)
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من املعلوم لكل ديانة وما تتضمنها شرائعها، مواقف معينة من جرمية االنتحار من 
فيها، ومدى تأثر االفراد مبعتقداتها ويتجلى ذلك حيث النظرة اىل املوت واحلياة وفلسفتها 

االميانية، سواًء اكانت طقوسًا ام عبادة او جمرد اعراف وتقاليد وبالتالي من خالل املمارسات 
تأثريها على حياة اجملتمع واالفراد اي حتدد دوافعه وفق هذا االساس او العزوف عن افعال 

 .كهذه
االنتحار والتحريض عليه يف الشرائع اليهودية واملسيحية واخريًا يف  لذا نتناول يف هذا املطلب

 .ضمن ثالثة فروع االسالميةالشريعة 
 

 الفرع االول
 االنتحار يف الشريعة اليهودية

 

تمع لقد عرف االنتحار يف اجمل ،الديانة اليهودية مل حترم االنتحار بشكل مباشر
 ،قائد اخيتوفلاليف اجملتمع العربي القديم كشمشون وشاؤول امللك و باألحرىاو  اليهودي

حسب ما جاء يف وصية  ،ولكن ميكن االستدالل من خالل االطالع على التلمود والتوراة
 ،ارح، ان هذه الكلمة مشولية مبعنى انها تنهي قتل النفس ومنه االنت(التقتل( )ع)موسى 

بدفنه او اجراء الطقوس الدينية او  حيسم حيث ال ،لقد كانت تنزل باملنتحر عقوبة دينية
جعلت من حوادث االنتحار حمدودة بسبب  ،ة الشريعة اليهوديةمصراان . الصالة عليه

اجملتمع اليهودي وان كانت متطلبات احلضارة الرتكيبة االجتماعية املعقدة اليت تسود 
احلديثة وما رافقها من متغريات قد اثرت يف اعداد املنتحرين بسبب انقسامهم على الشعوب 

بني يهود الشرق والغرب، مما ادى اىل التفاوت قسم منهم اىل فلسطني والتفرقة وانتقل 
ا ببعضهم اىل التهرب من واقعه مما حد ،الطبقي والتمايز يف كل جماالت احلياة وفرص العمل

االمر الذي ادى اىل خلق شعور باليأس فيجد يف االنتحار  باإلحباطوحياته وشعوره العميق 
 .(1)لص من واقعهخالوسيلة الوحيدة للت

 

                                           
 .44-42عصام كامل ايوب، املصدر السابق، ص (1)
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 الثانيالفرع 
 االنتحار يف الشريعة املسيحية 

 

حبسب معتقداتها ان املسيحية مل حترم االنتحار او التحريض عليه بشكل مباشر 
ولكنها حبسب ما جاء به االجنيل املقدس وكما ورد يف بعض آياته حترم االنتحار كما جاء يف 

يعطي االنسان فداء ، ام ماذا ماذا ينفع االنسان لو ربح العامل وخسر نفسه)اجنيل مرقس 
ان الرب اعطى )( عليه السالم)وجاء ايضًا يف الكتاب املقدس سفر النيب ايوب . (1)(عن نفسه

يف )سفر ارميا النيب  دت على ما جاء يفكوكذلك ا .(2)(والرب اخذ فيكن اسم الرب مباركًا
انتم )رسالة الرسول بولس له وكذلك جاء يف . (3)(وصايا اهلل العشر واليت مطلعها ال تقتل

. مسده اهلل وهيكل اهلل مقدس هو انتومن افسد هيكل اهلل، أفهياكل اهلل وروح اهلل حال فيكم 
القس اوغسطني والقس توما  ننيسة بشكل عام موقفًا واضحًا منه فقد اعلكوقد اختذت ال

سنة من وفاة ( 22) وبعدار وظهر ذلك جليًا يف بداية القرن اخلامس حاالكويين حتريم االنت
كنسيًا منعت خالل ذلك الصالة او اقامة الشرائع  القس اوغسطني صار االنتحار حمرمًا

حاضرة الفاتيكان الدينية على جثة املنتحر واصدر بصدد ذلك اجمللس الكاثوليكي يف روما 
 .(4)قرارًا جيرم االنتحار

وقد جاء القرار على شكل مواد  م أصدر قرارًا آخر يؤكد هذا التحريم،684ويف سنة 
قانونية كنسية، واصبح معمواًل بها على اساس انها جزء من تعاليم الكنيسة واليت ال جيوز 

 :نصوص من هذه التعاليممن اتباعها خمالفتها، وفيما يلي 
 .االنتحار جرمية وخطيئة -1

 .ال يرتك املنتحر لنفسه جمااًل للتوبة -2

ينخرط بسلك الرهبنة او السلك الكهنوتي  حيرم على كل من حاول االنتحار ان -4
 .مستقباًل

                                           
 (.21-26، العدد 1الصحاح )الكتاب املقدس، العهد اجلديد، اجنيل مرقس  (1)
 (.22-21، العدد 1الالصحاح )الكتاب املقدس، العهد القديم، سفر ايوب،  (2)
 (.41-28، العدد 41الصحاح )الكتاب املقدس، العهد القديم، سفر ارميا النيب  (3)
 .44عصام كامل ايوب، املصدر السابق، ص (4)
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 .كل من انتحر من طقوس الدفن اجلنائزيحيرم على  -1

 
وهكذا اصبح للكنيسة موقفًا صرحيًا من االنتحار وعدته خطيئة اصلية ال مغفرة هلا 
ومصري مرتكبها اهلالك االبدي، بوصفه خروجًا عن االرادة الربانية وجناية قتل وحرمان 

 .ر من الصالة عليهاملنتح
كانت نظرة اجملتمع املسيحي اىل املنتحر قاسية  م1222ويف القرون الوسطى وحتديدًا سنة 

 باإلعدامحيث كان جيري حماكمة جثث املنتحرين بعد نبش قبورهم والقضاء عليهم جمددًا 
شنار على عائالتهم بوصف املنتحر عاص عن احلق ومصادرة امالكهم وانزال معامل العار وال

االهلي ويستحق الزجر واالحتقار، ويف اواخر القرن الثاني عشر ويف بلدان اوروبا حتديدًا 
تنظر اىل بشتى الوسائل املادية واملعنوية وما زالت الكنيسة املسيحية اصبح يعاقب املنتحر 

ان الشخص املنتحر لن يعطي لنفسه جمااًل  االنتحار على انه خروج على االرادة االهلية حيث
 .(1)للتوبة او تظهر مشيئة اهلل فيه

 
 

 الفرع الثالث
 االنتحار يف الشريعة االسالمية

 
لقد حرمت قواعد الشريعة االسالمية االنتحار واعتربت جمرد الشروع فيه معصية 

 .عليها الفاعل بعقوبة تعزيرية يقدرها احلاكميعاقب 
الشريعة ايضًا على فعل املساعدة والتحريض على االنتحار باعتباره عماًل كما تعاقب 

من رأى منكم منكرًا فليغريه بيده فان مل ) ()منكرًا فهو معصية تستوجب التعزيز لقوله 
كما ان ذلك ما تنهى عنه ( مل يستطع فبقلبه وذلك اضعف االميانيستطع فبلسانه فان 

                                           
 .46-45عصام كامل ايوب، املصدر السابق، ص (1)
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املنكر وفعل االنتحار منكرًا يتعني عدم املساعدة او  قاعدة االمر باملعروف والنهي عن
 .(1)التحريض عليه

 وقد ثبت هذا التحريم شرعًا بالكتاب واحلديث الشريف، فقد جاء يف قوله تعاىل
َأنُفَسُكْم ِإنَّ الّلَه َكاَن ِبُكْم َوال َتْقُتُلوْا ]ويف قوله تعاىل ايضًا  ،(2)[َال َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم الّلُه ِإالَّ ِباحَلقِّو]

، وكما ثبت ذلك (3)[َوَمن َيْفَعْل َذِلَك ُعْدَوانًا َوُظْلمًا َفَسْوَف ُنْصِليِه َنارًا َوَكاَن َذِلَك َعَلى الّلِه َيِسريًا ، َرِحيمًا
( رض)عن ابي هريرة  ()يف الكتاب الكريم، ثبت ايضًا باحلديث الشريف كقول الرسول 

يرتدى فيها خالدًا خملدًا ومن فهو يف نار جهنم ومن تردى من جبل فقتل نفسه ) قائاًل
، وعليه (يف نار جهنم يرتدى فيها خالدًا خملدًا ابدًا هسايتحًا فقتل نفسه بيده حتس مس

بًا عليه عقابًا دنيويًا قفالشريعة االسالمية تعد االنتحار فقهًا وشرعًا فعاًل حمرمًا ومعا
بلغ حد الشروع بوصفه معصية نهى عنها اهلل ورسوله، واذا بلغ املنتحر املوت ير، اذا عزبالت

 ، وهذا هو جوهر الشريعة االسالمية،(4)فتكون عقوبته اخروية دون العقوبات الدنيوية
وعليه فموت املنتحر ال عقوبة عليها، الن العقوبة تسقط باملوت وقد اختلف فقهاء الشريعة 

امحد بن حنبل وابو حنيفة ومالك، انه ال كفارة يف قتل النفس، االسالمية بالكفارة فرأى 
اما الشافعي فريى انه من قتل نفسه وجبت الكفارة من ماله يدفعها اولياءه او ابناءه من 

عقوبة تعبدية ملصلحة اجلاني نفسه وكما حرم االسالم االنتحار حرم بعده وتعد الكفارة 
 .او ان يشارك فيه باي وسيلة كانتايضًا التحريض عليه او من يقدم العون 

وقد عاجل فقهاء الشريعة االسالمية املسؤولية اجلنائية للشريك عن فعل االنتحار 
، حيث اعتربوا شريكًا بالتسبب كل من (5)عند احلديث عن مسؤولية الشريك بالتسبب

 .حرض غريه او اعانه على ارتكاب الفعل االجرامي

نتحار تنبع من ان اهلل سبحانه وتعاىل كرم االنسان ونالحظ ان نظرة االسالم اىل اال
، فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه (1)[َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم]وفضله على خالئقه يف قوله تعاىل 

                                           
 .111للطباعة، بغداد، ص صاري خليل حممود، اثر رضا اجملنى عليه يف املسؤولية اجلزائية، دار القادسية. د (1)
 (.44)سورة االسراء، اآلية  (2)
 (.41-28)سورة النساء، اآلية  (3)
 .46عصام كامل ايوب، املصدر السابق، ص (4)
راشي، مدى مسؤولية الشريك اجلنائية يف فعل االنتحار يف الفقه اجلنائي االسالمي والتشريعات اجلنائية خ العالعادل عبد  (5)

 .11، ص2111، 1القاهرة، طالوضعية، 
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له مالئكته وسخر له ما يف السموات واالرض مجيعًا واستخلفه يف االرض، وادل هذه  واسجد
احلقوق هو حقه يف احلياة حق مقدس والميكن انتهاك حرمته باي شكل من االشكال الن 

هلل عز وجل وهلذا وان نفسه ليس ملكه وامنا امللك  مهداالنسان بناء اهلل فال حيق الحد ه
عن قتل النفس بشكل مطلق وحق الدعاء او التمين باملوت فكيف  نهت الشريعة االسالمية

وبذلك تكون . االنتحار، وعلى هذا االساس نهت عن كل من حيرض او يساعد على هذا الفعل
اليه بعد ذلك اغلب التشريعات اجلنائية الشريعة االسالمية قد ذهبت اىل عكس ما ذهبت 

 .(2)ارالوضعية يف نفي الصفة اجلرمي عن فعل االنتح
وهكذا فان احكام الشريعة االسالمية تكون قد اكدت املسلك الذي اختطته يف عدم 
االعتداد برضا اجملنى عليه بصفة عامة اال ما ورد على سبيل االستثناء اال القاعدة واننا 

عة ماهو انعكاس للطابع االجتماعي فيها الذي يغلب مصلحة اجلنعتقد ان مسلك الشريعة 
 .فرديةعلى املصلحة ال

 
 
 
 
 
 

 املبحث االول
 تعريف االنتحار واركانه

 

مبوضوع االنتحار من مجيع جوانبه ان نتطرق اىل تعريفه واركانه  لإلحاطةالبد لنا 
يف االول تعريف االنتحار ويف املطلب  نتناولكجرمية لذا قسمنا هذا املبحث اىل مطلبني، 

 .الثاني اركان جرمية االنتحار

                                                                                                                                
 (.11)سورة االسراء، االية  (1)
 .56عصام كامل ايوب، املصدر السابق، ص (2)
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 املطلب االول

 االنتحار تعريف
 

، الفرع االول خصصناه ثالثة فروعنتطرق يف هذا املطلب اىل تعريف االنتحار ضمن 
الفرع اما اصطالحًا يف الفرع الثاني تعريف االنتحار وللحديث عن تعريف االنتحار لغة 

 .القينا الضوء فيه اىل تعريف االنتحار من وجهة نظر علماء النفس واالجتماعف الثالث
 

 الفرع االول
 تعريف االنتحار لغة

 

وانتحر وتناحر القوم اذا تشاجروا حلد ( ذبح)اي ( حنر)وهي مشتقة من كلمة 
مصطلح يدل على االنتحار وقد اشتقت هذه ( Suicide)ليزية كلمة كويف اللغة االن .(1)اهلالك

وهذا . ومعناها القتل( Cide)مبعنى النفس او هو ( Sui)وهما  نيالكلمة من مقطعني التيني
التعبري مستخدم ومتشابه يف غالبية اللغات االجنبية للداللة على اتيان االنسان على ازهاق 

 .واليت تعين اقدام شخص على قتل اخر( Homicide)روحه وخيتلف عن عبارة 
االمحاء عليه والقيام اما التحريض فرياد به لغة احلث على الشيء او الدفع اليه او 

 .(2)اىل اخلري كما قد يقصد به الدفع اىل الشر به، وقد يراد بالتحريض الدفع
او هو قيام الشخص باي فعل  (3)هو قتل الشخص لنفسه عمدًا)وبذلك فان االنتحار 

واالنتحار خيتلف عن . (5)كما يعرف بانه ازهاق روح انسان حي. (4)من شانه احداث املوت
بظرف مشدد، ذلك انه من يقتل  ًااو مقرتن ًاقتل االنسان لغريه عمدًا سواء كان القتل بسيط

بغي افناء االخرين يف حني الذي يقتل نفسه يغريه بفعلته ان يؤكد حياته وينفي حياة 

                                           
 .56صاملصدر السابق، ، عصام كامل ايوب (1)
 .51، صاملصدر نفسه (2)
 .141ص ابراهيم سليم حربة، املصدر السابق،. د (3)
 .111، ص1814دار السالم، بغداد، ، مطبعة 2، ط1جرائم الدم، ج، عبد الستار اجلميلي. د (4)
 .116، صاملصدر نفسه (5)
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بحه ومل تالعامل من خالل شخصيته، لذلك جند ان فعل االنتحار يعد نهجًا قدميًا وحديثًا 
فيقصد بها  راما التحريض على جرمية االنتحا. (1)اوية والقوانني الوضعيةمسالشرائع ال

يف ذهن اجلاني  اغواء اجلاني اجملنى عليه بارتكاب اجلرمية او هو خلق فكرة اجلرمية)
 . (2)واغواءه على ارتكابها حبيث ميكن القول بان اجلرمية وقعت نتيجة هذا التحريض

كما ان للتحريض عدة تعاريف . (3)كما يعرف بانه دفع الغري على ارتكاب اجلرمية
ى ل او حاول ان حيمل شخصًا اخر باي وسيلة كانت عليعد حمرضًا من محاخرى منها انه 

خلق فكرة اجلرمية والتصميم عليها يف ذهن كان يف االصل )ارتكاب جرمية، اضافة اىل انه 
والتحريض يكون على نوعني فردي ومجاعي، فالتحريض  .(4)(خاليًا منها بقصد ارتكابها

او افراد معينني باشخاصهم ومل حيدد املشرع وسيلة يكون فرديًا اذا كان موجهًا اىل فرد 
معينة يقع بها التحريض فقد يكون بالقول او االشارة او باية وسيلة تنتج اثرها يف خلق 

ولكن يلزم ان يكون التحريض واضحًا ومباشرًا يف . لدى الغري او التشجيع عليهافكرة اجلرمية 
فع الغري مباشرة اىل ارتكاب اجلرمية ولذلك الوقت ذاته مبعنى ان تكون وسيلته واضحة يف د

فان تدبري وقيعه بني شخصني حتى يقتل احدهما االخر اليشكل حتريضًا، اما التحريض 
 .وهو اقل خطرًا من التحريض الفردي (5)اجلماعي فهو املوجه اىل اجلمهور

 
 الفرع الثاني

 االنتحار اصطالحاً
 

االنتحار من املصطلحات اليت اختلف فيها الكثري من الباحثني والفقهاء ولكنهم عربوا 
ان غالبيتهم يعرفون مصطلح االنتحار تعريفًا لغويًا فقط، فهم عنه بقتل االنسان نفسه، اذ 

                                           
 .14سليم ابراهيم حربه، املصدر السابق، ص. د (1)
 .1سابق، صالصدر املعادل عبد العال خراشي،  (2)
 .216، ص1811جالل ثروت، قانون العقوبات، القسم اخلاص، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، االسكندرية، . د (3)
 .121، ص1818مأمون حممد سالمة، قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة، . د (4)
 .211-216سابق، صالصدر املت، ورجالل ث. د (5)
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اختلفوا يف انواع السلوك اليت تنسحب عليها التسمية ومل خيصصوا بابًا خاصًا ولكنهم عربوا 
 .(1)احكام القتل ضمن بياناالنسان نفسه فحسب وحتدثوا عنه  عنه بقتل

 
 الفرع الثالث

 تعريف االنتحار من وجهة نظر علماء علم النفس واالجتماع
 

 االنتحار عند علماء النفس: اوالً

ما تنغلق كل ابواب حينان غالبية علماء النفس يربطون االنتحار مبرض الكآبة، 
سلسلة من االزمات والنكبات فيشعر بان االنتحار هو الوسيلة على املريض نتيجة احلياة 

، على ان االنتحار من وجهة نظر علماء النفس هو من مشاكلها وهواجسها الوحيدة للتخلص
انهيار عصيب يدل على الشخصية املهزوزة والتهرب من احلياة ودليل على الضعف والتخاذل 

يجة الجتماع عوامل كثرية ابتداًء من العقد وانعدام املسؤولية ملواجهة مشاكل احلياة نت
 .(2)النفسية اىل االمراض العقلية، وكذلك الصدمات العاطفية واحلوادث املفاجئة املؤثرة

 
 :االنتحار عند علماء االجتماع: ثانياً

اول من تطرق وطاف يف اغوار ( م1181عام )يعد عامل االجتماع الفرنسي الركهايم 
يه فان االنتحار ينسحب على كل حاالت املوت اليت تنتج بصورة سلوك االنتحار، وحسب رأ

مباشرة او غري مباشرة عن فعل اجيابي او سليب ينفذه الضحية بنفسه وهو يعرف ان هذا 
يف تعريفه هذا اليؤكد  مواملالحظ ان الركهاي(. اي املوت)الفعل يصل به اىل هذه النتيجة 

معينة من السلوك اليت فيها التدمري الذاتي مع  على القصد يف االنتحار النه يدمج امناطًا
يف املظهر اختلف معه االنتحار النه يرى ان هذه االمناط تتوحد مع االنتحار يف النتيجة وان 

فسواء كان املوت الميكن جتنبه لغرض معني، او كان مرغوبًا فيه ففي احلالتني هذا الشخص 
دراك النتيجة، كما اريف هو عنصر املعرفة وعلى ان اهم ما يف التع يرفض احلياة وما فيها

                                           
عة نوزاد صديق سليمان، حكم االنتحار يف الشريعة االسالمية، رسالة ماجستري مقدمة اىل جملس كلية العلوم االسالمية، جام (1)

 .41، ص1881بغداد، 
 .51عصام كامل ايوب، مصدر سابق، ص (2)
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انه ينفي عن االنتحار صفة السلوك املرضي وخيلط بني االنتحار وصور اخرى من املوت 
، فاالنتحار هو املوت الناتج عن فعل يأتيه (1)هماينب دون متييز كاالستشهاد والتضحية

فهو موت ارادي يقدم الضحية بنفسه بقصد قتل نفسه وليس التضحية بها بشيء اخر 
عليه الفرد للخالص من مشاكله وصعوبات احلياة اليت يواجهها واصبحت بوجهة نظره ال 

ومن الصعب حتملها لذا يقدم عليها بكامل ارداته قاصدًا االنتحار التام، بعكس تطاق 
وهناك من الباحثني . (2)التضحية يف اجلود بالنفس الجل اجلماعة مضحيًا حبياته الجلها

حيث . االنتحار ودوافعها وتوسعوا يف مفهومهاملفكرين العرب الذي تبنوا دراسة ظاهرة وا
ومبوجب قوهلم اليعد ( االنتحار ال ينشأ من حتريض او مساعدة احد)ظهر من تعريفهم ان 

او )انتحارًا قتل االنسان نفسه بتحريض من اخر، وهذا قول غري صحيح وايضًا قوله 
هذه عبارة غري مفهومة ومهزوزة النه قد يقتل الشخص ( اجتماعية ماتضحية لقيمة 

مثاًل قتل املرأة نفسها خشية للعار او . ترفضها الشريعة والقانون معًانفسه لقيمة اجتماعية 
فاذا كان . قتل القائد نفسه خلسارته يف املعركة او قد يقتل االنسان نفسه لثبت براءته

ربًا من قساوة احلياة ومسؤولياتها او نتيجة قرار السلوك االنتحاري نتيجة الرادة فردية ته
داء او فمجاعي، فيجب دراسته بشكل مستقل عن اشكال التضحية مثل بعض صور ال

 .(3)االستشهاد او انواع التقصري الذاتي املعروفة يف اديان اجملتمعات البدائية
 
 

 املطلب الثاني
 اركان جرمية التحريض على االنتحار

 

                                           
 .24-22نوزاد صديق، مصدر سابق، ص (1)
 .58عصام كامل ايوب، مصدر سابق، ص (2)
 .218، ص1885فريد الزغيب، املوسوعة اجلنائية، اجمللد الرابع، دار صادر، بريوت،  (3)
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توافر اركانها ويف حالة انتفاء ت ان تتحققرمية التحريض على االنتحار حتى جلالبد 
فرعني، لذا ارتأينا تقسيم هذا املطلب اىل  (1)هذه اجلرمية تتحقق اي ركن من االركان فال

 .الركن املعنوي يف الفرع االول الركن املادي ويف الفرع الثانينتناول 
 

 الفرع االول
 الركن املادي

 

 الفعل املعاقب عليه: اوالً

يعاقب بالسجن مدة )الفقرة االوىل من قانون العقوبات العراقي ( 111)نصت املادة 
من حرض شخصًا او ساعده باي وسيلة على االنتحار اذا مت ال تزيد على سبع سنوات 

يتبني من خالل النص (. االنتحار وتكون العقوبة احلبس اذا مل يتم االنتحار ولكن شرع فيه
 .دم ذكره ان الركن املادي يتكون من فعلني اساسني هما التحريض واملساعدةاملتق

فالتحريض هو عبارة عن خلق فكرة اجلرمية لدى الشخص وتدعيم هذه الفكرة كي 
تتحول اىل تصميم على ارتكاب اجلرمية حبيث يوحي اىل الفاعل بارتكابها ويدفعه بصورة 

وال يشرتط ان يكون  .(2)ا الوجهة اليت يريدها بذلكمادية اليها بالتأثري على ارادته وتوجيهه
التحريض وفق صيغة معينة اذ يشمل كل االفعال اليت من شانها اذكاء فكرة االنتحار عند 
املنتحر ودفعه اىل القيام بالفعل اذا وقع االنتحار بناء على فعل اجلاني اي بناء على 

اجلاني على حتبيب فكرة االنتحار  حتى اذا اقتصر دوروبذلك يقوم التحريض . (3)حتريضه
بشد  لديه او تقوبة عزمه وبث روح الشجاعة واالقدام عليه او اعطاءه احلق والقدرة له او

وباختصار يقوم التحريض بكل سلوك من شانه دفع . عزمية املنتحر لدفعه على االنتحار
دوافع االنتحار  وقد تكون. (4)املنتحر اىل الفعل دون حتديد اسلوب معني او صيغة حمددة

او الذي يتعلق  ،، كالشخص الذي يكشف خيانة صديق لهعاطفية يف داخل نفس الشخص
                                           

، 2115ماهر عبد شويش، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، مطبعة دار ابن االثري للطباعة والنشر، جامعة املوصل، . د (1)
 .212ص

 .116، ص2111، (11)، العدد تةرازوالقاضي رامز علي نامق الداودي، التحريض واملساعدة على االنتحار، جملة  (2)
 .214-212ص املصدر السابق، ،ماهر عبد شويش. د (3)
 .128، ص1818واثبة داود السعدي، قانون العقوبات، القسم اخلاص، مطبعة جامعة بغداد، . د (4)
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بفتاة وبعد فرتة حيس بانها ال حتس به وعلى العموم فان االنتحار يف مثل هذه احلالة قليل 
احلدوث ولكن مما جيب مالحظته ان التحريض يقوم على عنصر نفسي خالص وال يشتمل 

ادية حيث يقتصر على اسلوب االمتناع والتحبيب وشد العزم واالقدام لدى على عناصر م
 .(1)املنتحر

اما الفعل الثاني فهو املساعدة ويقصد به تسهيل االنتحار او تقديم الوسائل اليت 
معنوية كما لو اقتصر دور املساعد تسهل حتقيقه ولذلك ميكن ان تكون وسيلة املساعدة 

النصح واالرشاد اىل املنتحر عن كيفية استعمال املادة السامة مثاًل وكميتها او ان على تقديم 
يقدم للمنتحر ارشادات ومعلومات عن كيفية استخدام التيار الكهربائي يف االنتحار كما قد 

وسيلة املساعدة مادية كما لو قام اجلاني باعطاء املنتحر املادة السامة او املسدس او تكون 
وقد يكون تقديم املساعدة اثناء ارتكاب فعل . (2)او احلبل الذي استخدم يف االنتحارالبندقية 

بعد قيام املنتحر بوضع السلك الكهربائي بفتح التيار الكهربائي االنتحار مثل قيام اجلاني 
ويقدم املساعدة اليت على جسمه وقام اجلاني بفتح التيار، وقد يقوم احملرض بالتحريض 

 ولكن. (3)نتحار وقد يقوم باحدى هاتني الصورتني اما التحريض او املساعدةتسهل عملية اال
ليس عن طريق التحريض او املساعدة، بل يكون عن طريق االتفاق فقد االنتحار قد حيدث 

يتفق شخصان على القيام باالنتحار سوية وينتحر االول ويرتاجع الثاني ومل ينتحر فهنا 
يعترب الشخص الثاني غري مسؤول النه لو حتقق االنتحار فال مسؤولية عليه بوفاته كما ان 

حر االول مل يكن من شانه شد ازره او تسهيل تنفيذ عملية اتفاقه املعاصر او السابق مع املنت
ولكن ما هو احلال لو كان االنتحار او االتفاق من شانه شد ازره او ازر املنتحر . االنتحار

الشخص يف هذه احلالة؟ اذا اتفق الذي على االنتحار فهل يسأل هذا  لإلقداموزيادة معنوياته 
ائل الالزمة لتسهيل عملية سوتحر بان هيأ له الزميله الذي ان ختلف عن االنتحار مع

االنتحار اليت متت، هنا ميكن مساءلته الن اتفاقه مع املنتحر قد سهل تنفيذ عملية االنتحار 

                                           
 .214ماهر عبد شويش، املصدر السابق، ص. د (1)
 .155، ص1815رؤوف عبيد، القانون اجلنائي، جامعة عني مشس، . د (2)
 .11، ص1884سين، قانون العقوبات، اجلزء االول، بغداد، عباس احل. د (3)
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وقد يتفق شخصان على االنتحار كعشيقني مثاًل واعد لذلك مسدسني . (1)حيث يعترب شريك
هما النار على صاحبه فمن ينجو اتفقا على اطالقها يف حلظة واحدة واطلق كل واحد من

اما اذا اطلق كل واحد منهما النار على نفسه فيعترب . جاز حماكمته عن جناية قتل عمد
فال جتوز احملاكمة على الشروع يف االنتحار وال على اشرتاكه يف االنتحار كال منهما انتحار 

 .(2)رمية بسببهاولكن جيوز حماكمته اذا توافر شرطا التحريض او املساعدة ووقعت اجل
 

 (حصول االنتحار)النتيجة االجرامية : ثانياً

. ان هذه اجلرمية من اجلرائم العمدية وعليه جيب ان تتحقق النتيجة وهي االنتحار
اي ان يزهق الشخص روحه اي جيب ان يتم االنتحار بناء على ذلك وبذلك تتحقق اجلرمية 

احملرض او املساعد على محل املنتحر على جهود  تفاذا اخفق. وتقام املسؤولية اجلنائية
اي ان الفاعل اذا قام بالتحريض او قدم اية وسيلة تساعد . (3)االنتحار فال عقاب على ذلك

على امتام فعل االنتحار ومع ذلك مل يقدم الشخص على االنتحار فان املسؤولية اجلنائية يف 
اىل وقوع االنتحار يض او املساعدة فعل التحر ياما اذا ادت املساهمة ا. هذه احلالة تنتفي

 :وازهاق الشخص روحه فان القانون فرق بني حالتني
 

 :احلالة االوىل

وهي حالة ما اذا مت االنتحار فعاًل اي ان املنتحر اقدم على الفعل وفارق احلياة 
نتيجة لذلك التحريض او بناًء على تلك املساعدة ففي هذه احلالة تكون اجلرمية تامة 

 .(4)املساهم احملرض او املساعد بعقوبة السجن مدة التزيد على سبع سنواتويعاقب 
 :احلالة الثانية

اي . (1)وهي حالة ما اذا شرع املنتحر باالنتحار اال انه مل ميت فتكون العقوبة احلبس
وقد عرب املشرع عن هذه احلالة . (2)ان الفعل مل يؤدي اىل ازهاق روح املنتحر الي سبب كان

                                           
 . 15عباس احلسين، املصدر السابق، ص. د (1)
 .215ماهر عبد شويش، املصدر السابق، ص. د (2)
 .118، صاملصدر السابقعبد الستار اجلميلي، . د (3)
 .215واثبة السعدي، املصدر السابق، ص. د (4)
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 ففي هذه احلالة تطبق( اذا مل يتم االنتحار ولكن شرع فيهتكون العقوبة احلبس و)بقوله 
من قانون العقوبات العراقي فاذا بدأ املنتحر ( 41)احكام الشروع اليت نصت عليها املادة 

 املنتحر بتنفيذ الفعل بناًء على فعل التحريض او املساعدة الذي قدمه اجلاني ولكنه اي فعل
اوقف او خاب اثره بسبب خارج عن ارادة اجلاني وهنا املقصود باجلاني هو احملرض او 

عقوبة احلبس املساعد فيعاقب اجلاني بعقوبة الشروع يف اجلرمية وهي كما ذكرها النص 
التشريعي قائمة بذاتها يقوم منوذجها ويعترب املشرع التحريض يف بعض االحيان جرمية 

بالنسبة للتحريض على اعتباره وسيلة اشرتاك هذا غالبًا على فعل التحريض وليس ب
وتذهب بعض التشريعات اىل اعتبار احملرض . اجلرائم اليت تضر مبصاحل جوهرية للدولة

لنشوء اجلرمية والدفع اليها وتذهب فاعاًل اصليًا يف اجلرمية نظرًا الهمية دوره بالنسبة 
تحريض غري املتبوع باثر نظرًا ملا يكشف تشريعات اخرى اىل تقرير تدبري احرتازي على ال

ويثري . (3)من خطورة اجرامية ومثال ذلك التشريع االيطاليعنه سلوك التحريض 
القصد منه االستفادة من اجلرمية وامنا التحريض مشكلة خاصة بالتحريض الذي ال يكون 

لبعض ذهب فا ،وهذه هي صورة احملرض الصوري. اليقاع اجلاني يف قبضة الشرطة وحماكمته
اىل االعرتاف حبقه بسبب االباحة املتمثل يف اداء الواجب بينما ذهب الوجه االخر اىل نفي 
املسؤولية النتفاء القصد اجلنائي لدى احملرض، وذهب فريق ثالث اىل مساءلة احملرض 

 .(4)الصوري بوصفه مساهمًا يف اجلرمية وفقًا للقواعد العامة
 
 
 

 :الرابطة السببية: ثالثاً

هي العالقة او الصلة اليت تربط بني الفعل او السلوك االجرامي والنتيجة اجلرمية 
بذلك وحدته كبرية بني عنصري الركن املادي فتقيم الضارة وللعالقة السببية اهمية 

                                                                                                                                
 .118عبد الستار اجلميلي، املصدر السابق، ص. د (1)
 .11املصدر السابق، صعباس احلسين، . د (2)
 .461، ص1811عوض حممد، قانون العقوبات، القسم العام، دار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية، . د (3)
 .215، املصدر السابق، صماهر عبد شويش. د (4)
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وكيانه وبالتالي فدونها ال يتحقق لك، فلو ثبت انتفاء العالقة السببية بني السلوك والنتيجة 
يف اجلرمية اي اذا كانت اجلرمية عمدية او مقصودة اما شروع أل اال عن ال يسفان املرتكب 

 .(1)اذا كانت اجلرمية غري عمدية فال يسأل اطالقًا عنها النه شروع يف اجلرائم غري العمدية
وكما مت ذكره يف جرمية التحريض او املساعدة على االنتحار ال عقاب على من 

هذا التحريض او املساعدة اىل نتيجة  يؤديا مل حيرض او يساعد شخصًا على االنتحار م
معينة، وهذا االمر اتفقت عليه مجيع التشريعات اجلنائية واليت تناولت هذه اجلرمية 
باملعاجلة القانونية وان حتقق النتيجة غري كاف ملساءلة اجلاني ما مل يثبت ارتباط نشاط 

االنتحار او الشروع فيه،  – قةبالنتيجة املتحق( ريض او املساعدةحالت)اجلاني اجلرمي 
كارتباط السبب باملسبب حبيث يصبح انه من الواضح لوال حتريض اجلاني او مساعدته ملا 

 .(2)او الشروع فيهاقدم املنتحر على االنتحار 
 

 الفرع الثاني
 (القصد اجلنائي)الركن املعنوي 

 

يتطلب لقيامها ان تعد جرمية التحريض على االنتحار من اجلرائم العمدية وبذلك 
يكون اجلاني قد أتى فعل التحريض او املساعدة على االنتحار  قاصدًا من وراء ذلك محل 

رفت اىل دفع الشخص اىل االنتحار اي ان تكون ارادة اجلاني قد انص املنتحر على االنتحار
اليت  ةدفاإلراالعلم واالرادة، : والقصد اجلنائي يقوم على عنصرين هما. (3)بازهاق روحه

القانون يف جرمية التحريض على االنتحار هي ان يقوم اجلاني بفعل التحريض او يتطلبها 
املساعدة قاصدًا محل املنتحر على االنتحار، اما العلم فهو ان ارادة اجلاني قد انصرفت اىل 
 دفع الشخص اىل االنتحار وانه كان عاملًا بان القيام مبثل هذا الفعل من شانه ان يدفع ذلك

وبذلك اذا وقع االنتحار بناًء على خطأ ارتكبه . (4)روحه وموتهالشخص اىل االنتحار وازهاق 

                                           
 .141عصام كامل ايوب، املصدر السابق، ص (1)
 .11اريج طعمة االبراهيمي، املصدر السابق، ص (2)
 .181، ص1811زكي ابو عامر، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، دار اجلامعة، بريوت، حممد . د (3)
 .114، جرائم الدم، املصدر السابق، صاجلميليعبد الستار . د (4)



21 

عقوبات، فمن ترك مسدسه لدى صديق له ( 111)الشخص فال خيضع الحكام نص املادة 
وهذا الصديق راودته فكرة االنتحار وقام باستخدام مسدسه يف نتيجة سهو او نسيان 

س ال يسأل جنائيًا اذ ان عنصر العمد قد ختلف لديه وال قيام االنتحار فان صاحب املسد
وعلى اي حال فان احلديث . (1)نتيجة خطأ او اهمال وقع فيه الشخصوقعت  ذاللمساعدة ا

الشخصية اي من حيث  عن الركن املعنوي الي جرمية كانت يقتضي مواجهتها من ناحيتها
 .(2)مرتكبها

االفعال جرمية بان يقع هذا الفعل ماديًا او ان لذا فال يكفي العتبار اي فعل من 
ه، بل جيب ايضًا ان يصدر عن ارادة آمثة اي نتيجة خطأ ييكون يف القانون نص يعاقب عل

يسند ملرتكبه، وال يكون هذا اال اذا كان قد وقع ممن توجه اليه احكام القانون ويكون اهاًل 
 اجلرائم غري العمدية باخلطأ، ويف املعنوي يفلتحمل مسؤولية اعماله، ويعرب عن الركن 

وكما ذكرنا ان القصد اجلنائي يقوم على عنصري االرادة . اجلرائم العمدية بالقصد اجلنائي
واالرادة هنا تعين توجيه الفاعل نشاطه الذهين للقيام بفعل ما، يؤدي اىل حتقيق . والعلم

ال يقوم بالعلم  نجلنائي اذفالقصد ا. حمرم ، فضاًل عن علم اجلاني ان سلوكهنتيجة معينة
وحده، اذ ان العلم حالة ذهنية كامنة ال تنطوي على معنى اخلطيئة اليت هي جوهر القصد 

اىل الفعل ونتيجته، وعليه البد من توضيح عنصري اجلنائي، بل يتطلب ارادة متجهة 
 :االرادة والعلم

 
 االرادة: اوالً

القصد اجلرمي وعليه جيب ان توجه تعد االرادة عنصرًا ضروريًا ومهمًا من عناصر 
االرادة يف اجلرائم العمدية وغري العمدية، ويظهر اخلالف بني هاتني الصورتني يف كيفية 

فعندما تتجه االرادة حنو القيام بفعل ما دون توجهها اىل النتيجة يسأل املتهم   .اجتاه االرادة
يطلق النار ليصيد حيوانًا عن جرمية غري عمدية، واملثال التقليدي على ذلك هو من 

 .هنا يسأل عن جرمية القتل اخلطأ ب شخصًا فيقتلهصيفي
                                           

 .288، ص1811علي عبد القادر قهوجي، قانون العقوبات، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت، . د (1)
 .144صدر السابق، صعصام كامل ايوب، امل (2)
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اما يف اجلرائم العمدية فانه يتوافر لدى اجلاني النشاط االرادي املتجه حنو القيام 
 .(1)بالفعل من اجل الوصول اىل حتقيق النتيجة اجلرمية قانونًا

بسلوك مؤثر يف احمليط اخلارجي  القوة النفسية املوجهة للقيام باإلرادةويقصد 
اي انها النشاط النفسي اهلادف لتحقيق لتحقيق غرض معني عن طريق وسيلة معينة، 

غرض معني عن طريق وسيلة خارجية، ففي جرمية التحريض او املساعدة على االنتحار 
لتحريض ا –البد من توجه ارادة اجلاني اىل الفعل الذي تقوم به وسيلة املساهمة يف االنتحار 

عقوبات اذا ( 111)فال عقاب وفق املادة . يف االنتحارواىل النتيجة املتمثلة  –او املساعدة 
 .(2)صدر التحريض او املساعدة على االنتحار خطأ من اجلاني

ك يف فعل االنتحار شرط اساسي للمساءلة على اان اجتاه ارادة الشريك اىل االشرتوعلى ذلك ف
 .(3)تتجه هذه االرادة اىل حتقيق النتيجة، وهي فعل االنتحارهذا االشرتاك حيث جيب ان 

 
 العلم: ثانياً

يعد العلم العنصر الثاني من عناصر القصد اجلنائي وينصرف مدلوله اىل االحاطة 
بكافة الوقائع ذات االهمية القانونية يف تكوين اجلرمية، وعليه جيب ان ينصب العلم على 

 .اركان اجلرمية واهم عناصرها
ليس )عقوبات انه ( 41)قد اوضح املشرع العراقي، وفق الفقرة االوىل من مادته و

وفيما خيص جرمية (. هذا القانون او اي قانون عقابي اخر بأحكامالحد ان حيتج جبهله 
توافر القصد اجلنائي لدى اجلاني اي العلم التحريض او املساعدة على االنتحار يتطلب 

على االنتحار  ًا الجتاهه حنو املساهمة يف االنتحار، فاحملرضمباهية نشاطه وخطورته وادراك
هلا وقع وتأثري من خالل فهمها من املنتحر، ولكن ان مل يكن  ينبغي ان يعلم حقًا ان عباراته

فال ينسب اليه القصد   االنتحار او مل يدر يف ذهنه ذلكلدى احملرض اي نية حنو املساهمة يف
اجلنائي، وكذلك االمر بالنسبة ملن يساعده غري على االنتحار، وعليه ان يعلم ان من شانه 

                                           
 .215، ص1816، بغداد، ، مطبعة املعارف4دراسة حتليلية مقارنة، جمحيد السعدي، جرائم االعتداء على االشخاص،  (1)
 .145عصام كامل ايوب، املصدر السابق، ص (2)
 .111عادل عبد العال خراشي، املصدر السابق، ص (3)
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الوسيلة اليت يقدمها انها تساعد على ارتكاب االنتحار فيدرك مثاًل ان املادة اليت يعطيها 
جلنائي متوافرًا للمنتحر هي مادة سامة، فان اعتقد انها غري ضارة، عندئذ ال يعد القصد ا

ان يكون اجلاني مريدًا للسلوك االجرامي الذي اتاه ومريدًا للنتيجة اي انه ال يكفي . لديه
اليت حصلت منه، امنا فضاًل عن ذلك جيب ان يكون عاملًا بانه يقرتف جرمية وان ارادته 

شخص متجهة القرتافها بالشروط اليت نص عليها القانون مما يعين انه عندما يصدر عن ال
 .ليتوافر عنصر العلم ان فعله يكون واقعة حمرمة قانونًا ،فعل ضار جيب ان يعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثاني
 والتحريض عليه عقوبة جرمية االنتحار
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، لذا نتطرق يف هذا قوبة جرمية التحريض على االنتحاراختلفت التشريعات يف ع
خنصص االول للحديث عن عقوبة جرمية املبحث اىل عقوبة هذه اجلرمية ضمن مطلبني، 

التحريض على االنتحار يف التشريعيني العراقي والكوردستاني ويف املطلب الثاني يف 
 .التشريعات املقارنة

 
 املطلب االول

 يف التشريع العراقي والكوردستانيعقوبة جرمية االنتحار والتحريض عليه 
 

جرمية التحريض يف عقوبة الفرع االول نتناول يف قسمنا هذا املطلب اىل فرعني، 
 .ويف الفرع الثاني عقوبتها يف التشريع الكوردستانيالعراقي التشريع 
 

 الفرع االول
 يف التشريع العراقيعقوبة جرمية االنتحار والتحريض عليه 

 

اذ ال . ان املشرع العراقي مل يعاقب على فعل االنتحار وال على الشروع يف االنتحار
شروع يف فعل مباح كذلك ال ميكن تصور وقوع االشرتاك ذلك ان من اركان االشرتاك يف فعل 

وهذه النتائج . وملا كان االنتحار مباح فال اشرتاك يف فعل مباح. مباح حمله غري مشروع
ها بنص التشريعات اجلنائية فقد اعتربت افعال الشروع يف االنتحار املنطقية ساهمت ب

ااًل مباحة ال ختضع لتحريم من هذه عفيه واملساعدة والتحريض عليه تعترب افواالشرتاك 
 .القوانني ومن حيرض الغري على قتل نفسه او جيهز ادوات املوت ملنتحر فال يعاقب

نص خاص حيرم افعال التحريض  وعلى الرغم من ذلك ان املشرع العراقي وضع
واملساعدة على االنتحار اذ لوال هذا النص العتربت افعال مباحة طبقًا للقواعد القانونية 

يعاقب بالسجن )حيث حدد العقوبة بـ ( 111)العامة واملادة اليت افردها املشرع هي املادة 
االنتحار اذا مت وسيلة على  بأيةاو ساعده مدة التزيد على سبع سنوات من حرض شخصًا 

وبهذا ( االنتحار بناًء على ذلك وتكون العقوبة احلبس اذا مل يتم االنتحار ولكن شرع فيه
يتضح من نص املادة، ان العقوبة سبع سنوات على كل من حرض شخصًا او ساعده على 
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وهذه العقوبة تفرض يف حالة قيام الشخص ارتكاب اجلرمية بشكل تام اما اذا مل . االنتحار
اال ان  .(1)شرع يف ارتكاب جرمية يعاقب عليها القانون ألنهم اجلرمية فيعاقب باحلبس تت

املشرع شدد العقوبة وافرد هلا احكامًا خاصة يف حالة توافر الظروف املشددة هلا اليت نص 
عليها وهذه االحكام ال ختص املنتحر اذا كان كامل االهلية متمتعًا بكامل االدراك والتمييز 

مل يكن كذلك فان القانون قد افرد احكامًا حبسب درجة فقدان االرادة او االهلية  اما اذا
االت من الظروف املشددة هو سهولة التأثري على امثال هؤالء والسبب الذي اعترب هذه احل

 :وهذه احلاالت
 

 :احلالة االوىل

فان . االرادةاذا كان املتحر مل يتم الثامنة عشرة من عمره او كان ناقص االدراك او 
عقوبات ( 111)املشرع العراقي قد شدد العقوبة حسب ما جاء يف الفقرة الثانية من املادة 

اذا كان املتهم مل يتم الثامنة عشر من عمره او كان ناقص االدراك واالرادة يعد ظرفًا )
هم فاقد ال اذا كان املتاجلاني بعقوبة القتل عمدًا او الشروع فيه حبسب االحو مشددًا ويعاقب

اي ان عدم بلوغ املنتحر الثامنة عشرة من عمره اعتربه املشرع قرينة ( االرادة واالدراك ا
وبذلك من يقدم . (2)على عدم اكتمال ملكة االدراك والتمييز اي عدم بلوغه سن االهلية

والعلة يف تشديد . وسيلة تشدد عقوبته بأيةا الشخص او تقديم املساعدة ذعلى حتريض ه
يف هذه احلالة تكمن يف ان هذا الشخص ال يستطيع ان يدرك بشكل كامل ماهية  العقوبة

تدفعه م ان عدم اكتمال عناصر االهلية لديه ثافعاله وما يرتتب عليها من نتائج خطرية، 
سريعًا لالنسياق وراء من يغريه باتيان الفعل لعدم تقديره لعواقبه كما يفعل االنسان البالغ 

ن املنتحر ناقص االدراك او االرادة اي انه ناقص التمييز او حرية االرادة اما اذا كا. الرشيد
ويف هذه احلالة يكون املنتحر قد بلغ الثامنة . (3)كذلك ظرفًا مشددًاواالختيار فانه يعترب 

عشر من عمره ولكن ملكة االدراك او التمييز مل تكتمل لديه او ان حرية االختيار او 

                                           
 .124، ص1816القاهرة،  سعيد مصطفى، جمموعة القواعد القانونية،. د (1)
 .44، ص1851عبد الفتاح الصيفي، االشرتاك يف التحريض وموضعه من النظرية العامة للمساهمة اجلنائية، . د (2)
 .215ماهر عبد شويش، املصدر السابق، ص. د (3)
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وقد يكون ذلك العيب يف قواه العقلية اصاًل اي ان ملكاته الذهنية . االرادة ليست سليمه لديه
الشخص مبرض نفسي  إلصابةيب طارئًا او يكون سبب ذلك الع. مل تكتمل لديه منذ الوالدة

ويف حالة قيام هذا العيب لدى . (1)او عاهة عقلية انتقصت من ادراكه او حرية اختياره
فالعلة من ذلك تكمن يف عدم . املساعدة تشددقدم اليه حر فان عقوبة من حرض او املنت

تب عليها من قابلية مثل هذا الشخص على تقدير ماهية االفعال اليت يأتيها وما قد يرت
نتائج خطرية اي انه ال ميلك االدراك او االرادة الكاملة اليت بواسطتها يستطيع التمييز بني 

نتائج خطرية على سالمته او ترتب والذي االفعال واختيار الصاحل منها وتدل املؤدي منها 
ييز او ة ان تقدر هذا العيب اي النقص يف االدراك او التممللمحك وميكن. (2)سالمة غريه

حرية االرادة او االختيار عن طريق االستعانة باخلربة الفنية الطبية اليت بواسطتها ميكن 
 .معرفة درجة النقص وبالتالي حدود ما ميلكه الشخص من ادراك او حرية اختيار

 
 :احلالة الثانية

من  الثانيةوقد عاقبت الفقرة . وهي حالة ما اذا كان املنتحر فاقد االدراك او االرادة
حبسب االحوال  –عقوبات احملرض بعقوبة القتل العمد او بعقوبة الشروع فيه ( 111)املادة 

 .(3)االدراك واالرادة ناقصاذا كان املنتحر  –
اي ان التحريض واملساعدة وفعل القتل يف هذه احلالة اذا كان املنتحر فاقد االدراك او 

كذلك اي انه ال يتمكن من تقدير التمييز او االرادة او حرية االختيار، فاذا كان املنتحر 
ماهية افعاله وماهية النتائج اليت ترتتب عليها اي فاقدًا للتمييز، او كان عاجزًا عن اختيار 

ة معينة من الوجهات املتاحة امامه اي عدم مقدرته على توجيه ارادته باجتاه اخلري او وجه
الشر، ومع ذلك اقدم الفاعل على حتريضه على االنتحار او تقديم املساعدة له، فان هذا 
االخري يعترب قاتاًل عمدًا اذا متت عملية االنتحار وذلك بوفاة املنتحر، اما اذا اقتصر الفعل 

لسبب خارج عن ارادة اجلاني د الشروع يف االنتحار بان اوقف او خاب اثر الفعل على جمر

                                           
 .18عباس احلسين، املصدر السابق، ص. د (1)
 .215ماهر عبد شويش، املصدر السابق، ص. د (2)
 .122عبد الستار اجلميلي، جرائم الدم، املصدر السابق، ص. د (3)
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والعلة يف التشديد يف هذه احلالة تكمن يف ان هذا . (1)فانه يعترب كأنه قد شرع بالقتل العمد
عدم االختيار  اليقدر نتائج افعاله وليس لديه ارادة حرة وامنا يعترب –الشخص املنتحر 
ي هذه الصفة لدى املنتحر ودفعه او ساعده على االنتحار وبذلك يعترب وقد استغل اجلان

من حيث الواقع قد سخر  ألنهل قاتاًل او شارعًا بقتل عمد، مبعنى انه هو الذي قام بالفع
وال ًا غري مسؤول من اجل ازهاق روح انسان حي وهو املنتحر، اذ ان االخري ال يقدر شخص

يفهم طبيعة افعاله وال يستطيع ان يفهم ويقدر النتائج اليت ميكن ان ترتتب على افعاله، 
ولذلك استحق احملرض او املساعد يف . وفيقدم على الفعل دون اي تردد او خولذلك فهو 

 .هذه احلالة ان يكون قائاًل عمدًا او شارعًا يف قتل عمد حسب االحوال
 

 الفرع الثاني
 يف التشريع الكوردستانياالنتحار والتحريض عليه عقوبة جرمية 

 

 2111لسنة  12جند ان املشرع يف اقليم كوردستان اوقف ومبوجب القانون رقم 
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد )من قانون العقوبات واحل حملها االتي ( 111/1)نفاذ املادة 

او تسبب فيه اذا ما  وسيلة على االنتحار بأيةعلى سبع سنوات من حرض شخصًا او ساعده 
 (.مت االنتحار بناء على ذلك وتكون العقوبة احلبس يف حالة الشروع

كوردستان جرم فعل ثالث اضافة اىل الفعلني املوجودين بالنص االحتادي  فإقليم
 (.التسبب يف االنتحار)هو ( التحريض واملساعدة)

ر العنف االسري يف كصورة من صو( االنتحار اثر العنف االسري)كما ان املشرع جرم 
 2111لسنة ( 1)املادة الثانية من قانون مناهضة العنف االسري يف اقليم كوردستان رقم 

كل فعل او قول او )ثالثًا جند ان املشرع عرف العنف االسري / وبالرجوع اىل املادة االوىل
اساس  التهديد بهما على اساس النوع االجتماعي يف اطار العالقات االسرية املبنية على

الزواج والقرابة اىل الدرجة الرابعة ومن ثم ضمه اىل االسرة قانونًا من شانه ان يلحق ضررًا 
 (.من الناحية اجلسدية والنفسية وسلبًا حلقوقه وحرياته

                                           
 .216ماهر عبد شويش، املصدر السابق، ص. د (1)
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حيظر على اي شخص يرتبط بعالقة اسرية ان )كما ان املادة الثانية اواًل نصت على 
ي واجلنسي والنفسي يف اطار االسرة وتعترب االفعال يرتكب عنفًا اسريًا ومنها العنف البدن

 .االنتحار اثر العنف االسري -11: ..... االتية على سبيل املثال عنفًا اسريًا
 

 املطلب الثاني
 االنتحار او التحريض عليه يف التشريعات املقارنةعقوبة جرمية 

 
التشريع عقوبة جرمية االنتحار او التحريض عليه يف  عن نتكلم يف هذا املطلب 

 . فروع ةضمن ثالث وذلكاملصري واالماراتي واللبناني 
 

 الفرع االول
 يف القانون املصري

 

يشرتط ملساءلة وعقاب املساهم التبعي عن نشاطه ان ( اجلنائي)ان املقنن املصري 
يكن مكونًا جلرمية فانه ال ميكن مساءلة الشريك يكون الفعل االصلي مكونًا جلرمية، فاذا مل 

عن نشاطه، اال اذا كان نشاط الشريك او املساهم التبعي جرمية مستقلة، ففي هذه احلالة 
وملا كان فعل االنتحار يف القانون . يعاقب على هذا النشاط دون اشرتاط لوقوع الفعل االصلي

وفقًا  –فالنتيجة الطبيعية لذلك مباحًا  اجلنائي املصري غري مكون للجرمية باعتباره فعاًل
لوجهة نظر املقنن املصري انه ال عقاب على من حيرض او يساعد غريه على فعل االنتحار 

 .اشرتاك يف فعل مباح ألنه
وهو القانون  –فمعنى ذلك ان االشرتاك يف فعل االنتحار يف القانون العقابي املصري 

ب عليه، غري انه يشرتط لعدم العقاب على ذلك اشرتاك غري معاق – 1841لسنة  51رقم 
 شرطان اساسيان، االول اال يرقى فعل املساهم اىل مرتبة البدء يف تنفيذ فعل االنتحار،
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واال كان املساهم فاعاًل  والثاني ان ال يكون املنتحر بني يديه جمرد اداة لتنفيذ فعل االنتحار
 .(1)اصليًا يف فعل االنتحار

االشرتاك يف فعل االنتحار  1811ون العقوبات املصري لعام نع قاوقد جرم مشر
كل من حرض اخر او ساعده : واليت تقضي( 281)ونص على عقوبة هذا االشرتاك يف املادة 

 .(2)سبع سننيالشاقة او احلبس مدة ال جتاوز  باألشغالعلى االنتحار يعاقب اذا مت االنتحار 
ك يف فعل اعلى االشرت 1861لسنة وبات املصري قانون العق مشرعكما عاقب 

واليت جاء ( 485)االنتحار سواء يف صورة التحريض او املساعدة، وقد نص على ذلك يف املادة 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنني من حرض آخر او ساعده بأية وسيلة )فيها 

لثامنة عشرة او كان مت االنتحار بناء على ذلك واذا كان املنتحر مل يتم اعلى االنتحار اذا 
ناقص االدراك او االختيار عد ذلك ظرفًا مشددًا ويعاقب اجلاني بعقوبة القتل عمدًا او 

 .فاقد االدراك واالختيارالشروع فيه حبسب االحوال اذا كان املنتحر 
انها تضمنت نفس ما تضمنه املادة  املذكور القانونمن ( 485)ويالحظ على املادة 

قوبات االسالمي فقد قرر املقنن املصري عقاب كل من حيرض او من قانون الع( 518)
يساعد شخصًا كامل االهلية باي وسيلة على االنتحار شريطة ان يتم االنتحار بناء على تلك 

 .الوسيلة وجعل عقوبة ذلك هي احلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات
يتم الثامنة عشرة من اما اذا كان املنتحر غري اهل للمسؤولية اجلنائية بان كان مل 

عمره او امتها وكان ناقص االدراك او االختيار فان املقنن املصري محاية هلؤالء اعترب ذلك 
فان احملرض او املساعد له يعاقب بعقوبة  ظرفًا مشددًا، اما اذا كان فاقد االدراك او االختيار

يعد  اك او االختياروذلك الن فاقد االدر –حبسب االحوال  -القتل العمد او الشروع فيه 
كما يالحظ على املادة السابقة ان املقنن . مبثابة اداة يف يد اجلاني فكان التشديد مناسبًا له

الة توقف فعل املنتحر عند حد حالعقابي املصري مل يقرر عقوبة للمحرض او املساعد يف 
 .(3)الشروع، سواء كان املنتحر كامل االهلية او ناقصها او فاقدها

                                           
 .141ال خراشي، املصدر السابق، صععادل عبد ال (1)
 .411صبريوت، لبنان، ، 1881فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، النهضة العربية، . د (2)
 .142-141العال خراشي، املصدر السابق، صعادل عبد  (3)
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 الثانيالفرع 

 يف قانون العقوبات االماراتي
 

عاقب املقنن العقابي لدولة االمارات العربية املتحدة على االشرتاك يف فعل االنتحار 
واليت جاء فيها ( 245)سواء يف صورة التحريض او املساعدة وقد نصت على ذلك يف املادة 

وسيلة على  أيةبيعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنني من حرض آخر او ساعده )
االنتحار اذا مت االنتحار بناء على ذلك، واذا كان املنتحر مل يتم الثامنة عشرة او كان ناقص 

ويعاقب اجلاني بعقوبة القتل عمدًا او الشروع فيه  االرادة او االدراك عد ذلك ظرفًا مشددًا
، وذلك او االدراك اذا كان املنتحر او من شرع يف االنتحار فاقد االختيار –حبسب االحوال  –

فاقد االدراك او االرادة بان محاية للصغري من اجلرائم اليت تقع عليه، اما اذا كان املنتحر 
كان جمنونًا او معتوهًا ففي هذه احلالة تنحدر جرمية التحريض او املساعدة على االنتحار 

اعدته اجملنى اىل جرمية القتل العمد، الن قصد القتل متوفر لدى اجلاني، وحتريضه او مس
يف حكم عليه على االنتحار هو الذي ادى اىل ازهاق روحه، اذا اجملنى عليه يف هذه احلالة 

 .(1)املسخر حيث ال إرادة له او ادراك
 
 
 
 
 
 

 الفرع الثالث
 يف قانون العقوبات اللبناني

 

                                           
 .141-144، املصدر السابق، صيراشخعادل عبد العال  (1)
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باالعتقال عاقب املقنن العقابي اللبناني على التحريض على االنتحار واملساعدة عليه 
وات اذا مت االنتحار واحلبس من ثالثة اشهر اىل سنتني اذا وقف االنتحار عند حد نعشر س

 .(1)(قانون العقوبات اللبناني 544مادة )الشروع وجنم عنه عجز دائم او ايذاء 
ويالحظ على هذه املادة ان املشرع اللبناني عاقب على التحريض على االنتحار 

عشر سنوات اذا مت االنتحار ودون حتديد لشخص اجملنى عليه سواء  واملساعدة عليه بالسجن
 .كان كامل االهلية او ناقصها، كما عاقب على الشروع اذا جنم عنه عجز دائم او ايذاء

  

                                           
 .111، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، ص186، 1سليمان عبد املنعم، قانون العقوبات اللبناني، القسم اخلاص، ط. د (1)
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 اخلامتة
 

والتوصيات يف نهاية هذا البحث البد ان نقف عند اهم النتائج اليت توصلت اليها 
 :اليت ارى من الضروري اقرتاحها

 
 :االستنتاجات: اوالً

انتشار ظاهرة االنتحار، تنعكس سلبا على اجملتمع ويهدد متاسكه، وبالتالي على ان 
البشرية ويف مجيع مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية  اهم مقوماته املتمثل بالطاقات

والسياسية االمر الذي حدا بنا اىل تأصيل هذه الظاهرة تارخييًا من اجل الدخول اىل 
 .لتحريض او املساعدة على االنتحارالتفاصيل القانونية جلرمية ا

مل  انها التشريعات العراقية واملصرية القدمية،يف رأينا يف املبحث التمهيدي، وخاصة  -1
ومل تشر اليها ضمن نصوصها القانونية، وذلك لندرة تلك تتطرق اىل ظاهرة االنتحار 

اخرى، اما يف التشريعات اليونانية اجلرمية من جهة وصعوبة اثباتها من جهة 
اية معينة غوالرومانية فنجد انها جرمته للعسكريني واباحته للمدنيني وذلك ل

 .فع معينةدواواهداف ذات 

خاص من االنتحار، جند هلا موقف السماوية،  يف االديان السماوية وحتى غري -2
سالمية حيث فالديانات السماوية عمومًا حترم االنتحار وخاصة يف الشريعة اال

الشريفة  حرمته بشكل قطعي والسيما يف النصوص يف القران الكريم والسنة النبوية
 .ية ازاء هذه الظاهرة بني االباحة واحلظرماوسواختلفت االديان غري ال

( 111)التحريض او املساعدة على االنتحار مبوجب املادة  من التشريع العراقي جرا -4
شر اىل تعريف التحريض واملساعدة على االنتحار، ي عقوبات، وان القانون العراقي مل
نا ان املشرع الكوردستاني قد عدل املادة كما وجد. وترك ذلك للفقه ليتوالها بنفسه

اىل ورود فعل االنتحار  باإلضافةالتسبب باالنتحار ايضًا،  عقوبات وجرم( 111/1)
عنف اسري  كجرمية 2111لسنة ( 1)يف قانون مناهضة العنف االسري املرقم 

 .معاقب عليه وفق ذلك القانون
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الركن املادي الذي يتكون من الفعل  كبقية اجلرائم تتكون مناركان هذه اجلرمية  -1
نتيجة املعاقب عليه والنتيجة االجرامية والرابطة او العالقة السببية بني الفعل وال

 .يتكون من عنصري العلم واالرادة اما الركن املعنوي فوجدناه

خالل البحث ان جرمية التحريض او املساعدة او التسبب باالنتحار من  لنا من تبني -5
اجلرائم العمدية وليست هناك وسائل حمددة يف االنتحار اي انه يكفي لقيام هذه 
اجلرمية توافر القصد اجلنائي العام دون اخلاص، وان القانون مل يعاقب على الشروع 

يف الة الشروع فيها الستحالة حتقق الشرط قاب يف االنتحار اال اذا وقعت تامة فال ع
املوضوعي اال وهو االنتحار او الشروع فيه ويتطلب هلذه اجلرمية ان يكون اجملنى 

واالرادة او يف حالة نقص االدراك  باإلدراكعليه شخصًا كامل االهلية ومتمتعًا 
املشرعني ى واالرادة فان اجلرمية هلا تكييف اخر كما مت التطرق اىل االنتحار لد

 .املصري واالماراتي واللبناني

 
 :التوصيات: ثانياً

 :نستعرض اهم التوصيات اليت توصلنا اليها من خالل حبثنا املتواضع يف النقاط التالية
لغرض الوقاية من جرمية التحريض او املساعدة على االنتحار اوصي مبعاقبة اجلاني  -1

اجلرمية جمرد قبول نشاطه اجلرمي على هذه ( احملرض او املساعد او املتسبب)
ورة اجرامية طللتأييد سواء حتققت اجلرمية ام مل تتحقق، ملا هلذه اجلرمية من خ

 .على الفرد واجملتمع

وصي ان تلعب املؤسسات االجتماعية دورًا مهمًا يف التقليل من ظاهرة االنتحار، ن -2
املعنوية اليت املادية و والضغوطر بها اجملتمع ميوالسيما الظروف غري الطبيعية اليت 

مام اعينهم اجرائم حتصل  من مشاهدتهمما يتعرض له االطفال مير بها الفرد و
كجرائم القتل واخلطف ويستدعي ذلك ان تقوم هذه املؤسسات باحتضان امثال 

 .هؤالء والعناية بهم

ية ال تقل خطورة عن ا ألنهااالهتمام بدراسة ظاهرة االنتحار من الناحية القانونية  -4
 .متس حياة االنسان وسالمته وال فرق يف ذلك بني العسكري واملدنيجرمية اخرى 
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وصي باهتمام العائلة للفرد الذي يقدم على االنتحار ويفشل يف حماولته وان ال ن -1
تهمله وان تقف على السبب او االسباب الذي دفعته اىل التفكري يف االنتحار ومعاجلته 

د اىل اجملتمع وهو يف حالة استقرار تدفعه اىل عدم وبث روح التفاؤل يف نفسه ليعو
 .التفكري يف ذلك مرة اخرى

نفسية او عقلية  بأمراضوصي بان تقوم االسرة بدورها يف معاجلة الفرد املصاب ن -5
حيث اثبتت الدراسات فاعلية العالج السلوكي يف تغيري سلوك االنسان من خالل 

 .يًاحتسني الظروف العائلية اقتصاديًا واجتماع

وصي بان تقوم االسرة مبواكبة التطور وان ال تنظر اىل ذلك يف الدول املتقدمة ن -6
وتقوم بتقليدها خصوصًا اجلوانب السلبية منها لكي ال تقع يف نفس االخطاء اليت 

 .وقعت فيه وان حتافظ على وحدة ومتاسك االسرة من كافة النواحي

الرياضية واالعالمية بدورها يف وقاية وصي بان تقوم املؤسسات الرتبوية والنوادي ن -1
 .الشباب من االحنراف ولكي تبعدهم عن ارتكاب افعال اجرامية حبق انفسهم

 
ان ويف اخلتام ارجو ان اكون قد وفقت يف حبثي هذا ومما الشك ان اي عمل البد 

 .واهلل من وراء القصد...  يعرتيه بعض النواقص
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 املصادر
 :الكتب السماوية: اوالً

 القرآن الكريم -1

 (.21-26، العدد 1الصحاح )الكتاب املقدس، العهد اجلديد، اجنيل مرقس  -2
 (.41-28، العدد 41الصحاح )الكتاب املقدس، العهد القديم، سفر ارميا النيب  -4
 (.22-21، العدد 1الصحاح ال)الكتاب املقدس، العهد القديم، سفر ايوب،  -1

 

 :الكتب: ثانياً

لطباعة والنشر، العقوبات، القسم اخلاص، الدار اجلامعية لجالل ثروت، قانون . د -1
 .1811االسكندرية، 

، بريت، لبنان، املؤلفات القانونية، دار 5، ج1مللك، املوسوعة اجلنائية، طجندي عبد ا -2
1812. 

 .1816، مطبعة املعارف، بغداد، 4تداء على االشخاص، جمحيد السعدي، جرائم االع -4
 .1815نائي، جامعة عني مشس، ون اجلرؤوف عبيد، القان. د -1
 .1816رة، سعيد مصطفى، جمموعة القواعد القانونية، القاه. د -5
 .1811، بغداد، 1وصافه املختلفة، طسليم ابراهيم احلربة، القتل العمد وا. د -6
ملؤسسة ، ا186، 1سليمان عبد املنعم، قانون العقوبات اللبناني، القسم اخلاص، ط. د -1

 .اجلامعية للدراسات والنشر
ية، دار القادسية صاري خليل حممود، اثر رضا اجملنى عليه يف املسؤولية اجلزائ. د -1

 .للطباعة، بغداد
راشي، مدى مسؤولية الشريك اجلنائية يف فعل االنتحار يف الفقه خ العالعادل عبد  -8

 .2111، 1ائية الوضعية، القاهرة، طاجلنائي االسالمي والتشريعات اجلن
 .1884قوبات، اجلزء االول، بغداد، العسين، قانون عباس احل. د -11
، مطبعة دار السالم، بغداد، 1، ج2لي، جرائم الدم، طيعبد الستار اجلم. د -11

1814. 
العامة  عبد الفتاح الصيفي، االشرتاك يف التحريض وموضعه من النظرية. د -12

 .1851للمساهمة اجلنائية، 
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نة، دار عصام كامل ايوب، جرمية التحريض على االنتحار، دراسة مقار -14
 .2112، فة للنشر والتوزيع، عمان، االردنالثقا

علي عبد القادر قهوجي، قانون العقوبات، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، . د -11
 .1811بريوت، 

اجلامعية،  عوض حممد، قانون العقوبات، القسم العام، دار املطبوعات. د -15
 .1811االسكندرية، 

 .1885د الرابع، دار صادر، بريوت، لفريد الزغيب، املوسوعة اجلنائية، اجمل -16
قسم اخلاص، النهضة العربية، فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات، ال. د -11

1881. 
 مأمون حممد سالمة، قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر العربي. د -11

 .1818للطباعة والنشر، القاهرة، 
ص، مطبعة دار ابن ماهر عبد شويش، شرح قانون العقوبات، القسم اخلا. د -18

 .2115باعة والنشر، جامعة املوصل، االثري للط
اخلاص، دار اجلامعة، حممد زكي ابو عامر، شرح قانون العقوبات، القسم . د -21

 .1811بريوت، 
اخلاص، مطبعة جامعة بغداد،  واثبة داود السعدي، قانون العقوبات، القسم. د -21

1818. 
 

 :رسائل املاجستري: ثالثاً

اريج طعمة االبراهيمي، جرمية التحريض او املساعدة على االنتحار، رسالة ماجستري  -1
 .2111كلية القانون، جامعة بغداد، مقدمة اىل 

نوزاد صديق سليمان، حكم االنتحار يف الشريعة االسالمية، رسالة ماجستري مقدمة  -2
 .1881د، اىل جملس كلية العلوم االسالمية، جامعة بغدا

 

 :التاجمل: رابعاً



11 

، تةرازوالقاضي رامز علي نامق الداودي، التحريض واملساعدة على االنتحار، جملة  -1
 .2111، (11)العدد 

 


