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االهداء

الى والدي  ...بساً واحساًاً
الى كل هي آشزًً وهد ٌد العىى لً فً اًجاش البحث
الباحثة

شكس وتقدٌس
اتقدم بىافس الشكس والتقدٌس واالهتٌاى الى االستاذ الفاضل عضى
االدعاء العام فً دهىك السٍد (شعباى زهضاى هسي) لتفضله باالشساف
على هرا البحث وها برله هي جهىد وتىجٍهات قٍوة ،واوجه الشكس
والتقدٌس ذاته الى االستاذ الفاضل القاضً (حسٍي صالح ابساهٍن) عضى
هحكوة جٌاٌات دهىك الري لن ٌدخس جهداً فً اهدادي بالوصادز وتقدٌن
العىى فً اًجاش هرا البحث.
وجصاهوا اهلل خٍساً.
الباحثة

املكدوة
الغو إ األَٔ ٚاالضتكساز ساد ١أضاض ١ٝيف سٝا ٠االْطإ ،ألٕ غعٛز ايػدـ باألَٔ ٚايطُأْ١ٓٝ
جيعً٘ ٜٓطًل يف َطري ٠اؿٝا ٠عجاً عٔ زشق٘ َٚؿًشت٘ٚ ،اذا تعطٌ االَٔ باغاع ١اـٛف ٚايكًل يصّ
االْطإ بٝت٘ ٚتعطًت َؿاؿ٘ ،يرا فإٔ األَٔ ٚايطُأْ ١ٓٝزنٝص ٠أضاض ١ٝيٓٝعِ اإلْطإ عسٜت٘ ٚسسَ١
سٝات٘.
ٚتعترب اؾسا ِ٥املاض ١عس ١ٜاإلْطإ ٚسسَت٘ َٔ اؾسا ِ٥املعسٚف ،١فكد عسفتٗا ناف ١ايتػسٜعاتٚ ،زغِ
إختالف ايٓعِ ايكاْ ١ْٝٛبني ٖر ٙايتػسٜعات إال اْٗا تتفل عًَ ٢هافشٖ ١ر ٙاؾساٚ ِ٥إٜكاع ايعكٛبات عل
َستهبٗٝا.
ٚقد ْعِ قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ  1 1 1يطٓ 1 9 6 9١املعدٍ (اؾسا ِ٥املاض ١عس ١ٜاالْطإ
ٚسسَت٘) يف ايباب ايجاْ َٔ ٞايهتاب ايجايح َٓ٘  :ٖٞٚايكبض عً ٢االغداف ٚخطفِٗ ٚسذصِٖٚ ،اْتٗاى
سسَ ١املطانٔ ًَٚو ايػريٚ ،ايكرف ٚايطب ٚإفػا ٤ايطسٚ ،دسمي ١ايتٗدٜد( ).
ٚايتٗدٜد َٔ اؾسا ِ٥اـطري ،٠إلْ٘ ٜػهٌ إعتدا ٤عً ٢سل َٔ سكٛم اإلْطإ ايػدؿ ،١ٝفُٔ سل
نٌ اْطإ احملافع ١عً ٢ضالَ ١دطُ٘ ٚبكُٓ٘ ضالَٚ ١قع٘ ايٓفط ٞيهٜ ٞطري بػهٌ طبٝعٚ ،ٞايتٗدٜد
بال غو ميجٌ اعتداٚ ٤اقح عًَ ٢جٌ ٖرا اؿل ملا ٜجري ٙيف ْفظ االْطإ َٔ ذعس ٚزعب ٚقًل ٚسسَإ
َٔ ايطُأْٖٚ ،١ٓٝرا ٜطبب بايٓتٝذ ١تعط ٌٝاإلْطإ عٔ ادا ٤أعُاي٘ ٜٚؤثس ضًباً عً ٢كتًف االٚقاع
اؿٝات ١ٝيًفسد ٚاجملتُع َعآًٖ َٔٚ .ا تبد ٚخطٛز ٠دسمي ١ايتٗدٜد ٚيريو عاقب املػسع ايعساق ٞعً.) (٘ٝ
ٚقد تٓا ٍٚاملػسع ايعساق ٞدسمي ١ايتٗدٜد يف املٛاد  َٔ 4 3 2ٚ 4 3 1ٚ 4 3 0قاْ ٕٛايعكٛباتٚ ،ايتٗدٜد ٜتِ
بؿٛز َتعدد ٠نُٔ ٜٗدد آخس بازتهاب دٓا ١ٜقد ْفط٘ اَ ٚاي٘ ا ٚقد ْفظ اَ ٚاٍ غدـ اخس ُٜ٘ٗ
اَس ،ٙا ٚباضٓاد اَٛز خادغ ١يًػسف أ ٚإفػاٗ٥ا ،ا ٚايتٗدٜد غطاب (زضاي ،)١أٜٗ َٔ ٚدد آخس بايك ٍٛأٚ
ايفعٌ أ ٚاالغاز ٠املهتٛب ١أ ٚايػفٗ ١ٝأ ٚبٛاضط ١غدـ اخسٚ ،قد ٜكع ايتٗدٜد بإغٗاز ايطالح أٚ
اضتعُاي٘ٚ ،بايٓتٝذ ١فإٕ ٖرا ايتٗدٜد ٜدخٌ اـٛف ٚايفصع يف ْفظ اجملٓ ٢عً ٘ٝمما ٜػهٌ َطاضاً
عسٜت٘ ٚأَٓ٘.

( )اْعس املٛاد َٔ )4 3 8-4 2(1قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞايٓافر زقِ )1 1(1يطٓ 1 9 6 9١املعدٍ .
ف .2 2
ايكاٖس3 ،2 0 0،٠
9
( )دَ .اٖس عبد غٜٛؼ ايدز ،٠غسح قاْ ٕٛايعكٛبات ،ايكطِ اـاف ،ط ،2غسن ١ايعاتو يؿٓاع ١ايهتاب،
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إٕ اختٝازْا يدزاض ١دسمي ١ايتٗدٜد يف قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞدا ٤بطبب إُٖٖ ١ٝر ٙاؾسمي١
ٚاْتػازٖا بػهٌ ٚاقح ٚ ،يه ٕٛايتٗدٜد عٓؿس اضاض ٞيف بعض اؾسا ِ٥االخس .٣يرا  َٔٚادٌ االضٗاّ يف
دزاضٖ ١ر ٙاؾسمي ١فكد زأٜٓا تكط ِٝعجٓا ٚفل اـط ١األت: ١ٝ
املبشح االَ :ٍٚاٖ ١ٝدسمي ١ايتٗدٜد
املطًب اال :ٍٚتعسٜف ايتٗدٜد
املطًب ايجاْ :ٞعً ١ػس ِٜايتٗدٜد
املطًب ايجايح :ذات ١ٝاؾسمي١
املبشح ايجاْ :ٞازنإ دسمي ١ايتٗدٜد
املطًب اال :ٍٚايسنٔ املاد – ٟفعٌ ايتٗدٜد
املطًب ايجاْ :ٞايسنٔ املعٓ – ٟٛايكؿد اؾسَٞ
املبشح ايجايح :عكٛب ١اؾسمي١
املطًب اال :ٍٚعكٛب ١ايتٗدٜد بٛؾف٘ دٓا١ٜ
املطًب ايجاْ :ٞعكٛب ١ايتٗدٜد بٛؾف٘ دٓش١
 ْٞٗٓٚايبشح غامتْ ١بني فٗٝا ايٓتا٥ر ٚاملكرتسات اييت تٛؾًٓا ايٗٝا ....
 َٔٚاهلل ايتٛفٝل
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املبحح االوه
واِية جرمية التّديد
إ دسمي ١ايتٗدٜد – ٚفكاً يكاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق َٔ ٖٞ – ٞاؾسا ِ٥املاض ١عس ١ٜاإلْطإ
ٚسسَت٘ ٖٞٚ ،دسميَ ١طتكًٚ ١قا ١ُ٥براتٗاٚ .نإ قاْ ٕٛايعكٛبات ايبػداد( ٟاملًػ )ٞقد تٓاٖ ٍٚرٙ
اؾسمي ١باعتبازٖا دسميَ ١طتكً ١يف املٛاد.) (َ٘ٓ 2 5ٚ12 5ٚ02 4 ٚ92 4 8
ٚعٓد ؾدٚز قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ ( )1 1 1يطٓ 1 9 6 9١املعدٍ فكد عاجل املػسع ايعساقٞ
دسمي ١ايتٗدٜد باعتبازٖا دسميَ ١طتكًْٚ ١ـ عًٗٝا يف املٛاد ( )4 3 2ٚ 4 3 1ٚ 4 3 0قُٔ أسهاّ اؾساِ٥
ايٛاقع ١عً ٢األغداف الٕ قؿد املػسع َٔ ػس ِٜايتٗدٜد ٖ ٛمحا ١ٜطُأْ ١ٓٝايٓاع ٚاضتكسازِٖ ايٓفطٞ
ٚسسٜتِٗ يف أداَ ٤ا ٜطًب َِٓٗ .فكد ْؿت املاد )4 3 0 ( ٠عكٛبات عً ٢اْ٘ ( ٜ -1عاقب بايطذٔ َد ٠ال
تصٜد عً ٢ضبع ضٓٛات ا ٚباؿبظ نٌ َٔ ٖدد آخس بازتهاب دٓا ١ٜقد ْفط٘ اَ ٚاي٘ ا ٚقد ْفظ اَ ٚاٍ
غري ٙا ٚبإضٓاد أَٛز كدغ ١بايػسف ا ٚإفػاٗ٥ا ٚنإ ذيو َؿشٛباً بطًب أ ٚبتهًٝف بأَس أ ٚاالَتٓاع
عٔ فعٌ اَ ٚكؿٛداً ب٘ ذيو.
ٜٚ -2عاقب بايعكٛب ١ذاتٗا اذا نإ ايتٗدٜد يف خطاب خاٍ َٔ اضِ َسضً٘ ا ٚنإ َٓطٛباً ؾدٚز ٙاىل
مجاع ١ضسَٛ ١ٜدٛد ٠اَ ٚصع.)١َٛ
ْٚؿت املاد )4 3 1( ٠عكٛبات عً ٢اْ٘ (ٜعاقب باؿبظ نٌ َٔ ٖدد آخس بازتهاب دٓا ١ٜقد
ْفط٘ أَ ٚاي٘ أ ٚقد ْفظ أَ ٚاٍ غري ٙا ٚبإضٓاد أَٛز خادغ١يًػسف أ ٚاالعتباز أ ٚافػاٗ٥ا بػري
اؿاالت املب ١ٓٝيف املاد.)4 3 0٠
ْٚؿت املاد 4 3 2٠عكٛبات عً ٢إْ٘ (نٌ َٔ ٖدد آخس بايك ٍٛأ ٚايفعٌ أ ٚاإلغاز ٠نتاب ١ا ٚغفاٖاً
أ ٚبٛاضط ١غدـ آخس يف غري اؿاالت املب ١ٓٝيف املادتني ٜ 4 3 1ٚ 4 3 0عاقب باؿبظ َد ٠ال تصٜد عً٢
ضٓٚ ١اسد ٠أ ٚبػساَ ١ال تصٜد عًَ ٢ا ١٥دٜٓاز).
ٜٚالسغ عً ٢ايٓؿٛف ايجالث ١املتكدَ ١إ املػسع ايعساق ٞفسض يهٌ ؾٛز َٔ ٠ؾٛز دسمي١
ايتٗدٜد عكٛب ١ؽتًف عطب دزد ١خطٛزتٗا –ٚبايتدزٜر.
ٚضٓتٓا ٍٚيف ٖرا املبشح ايتعسٜف بايتٗدٜد يف املطًب االْٛٚ ٍٚقح عً ١ػس ِٜايتٗدٜد يف املطًب
ايجاْْٚ ٞبني ذات ١ٝاؾسمي ١يف املطًب ايجايح.
( )قاْ ٕٛايعكٛبات ايبػداد ٟاملعدٍ يطٓ 1 9 1 8١املًػ.ٞ
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املطمب االوه
تعريف التّديد
ايتٗدٜد يف ايًػٚ :١زد بعدَ ٠عاْ ٞكتًف ١فُٝا بٗٓٝا عطب اؾٌُ ٚاملٛاقٝع اييت ٚزد فٗٝا
َٓٗا:
تٗدد :ٙخَٛف٘ ٚتٛعد ٙبػد.٠
فالٕ ٖدد فالْاً :خٛف٘ ٚتٛعد ٙبايعكٛبٖٚ ،١دد ضالَت٘ ( )ٚ .ايتٗدٜد َٔ االضايٝب اييت اعتُدٖا ايكسإٓ
ايهس ِٜيف خطاب٘ ،ألٕ بعض ايٓفٛع ايبػس ١ٜال تطتذٝب يٓدا ٤اؿل إال إذا خٛطبت غطاب ايتٗدٜد
ﭼ( )ٚ.قٛي٘ تعاىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ

ٚايٛعٝد َٔٚ ،ذيو قٛي٘ تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕﭖ ﭗ ﭘ
ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﭕﭖ ﭗ ﭘ

ٌ ٍ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ

ﰅ

ﰆ

ﰇ

ﰈ

ﯶ ﯷ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭙ ﭚ ﭼ ( ).

اَا يف االؾطالح ايكاْ :ْٞٛفكد ُعسِفَ ايتٗدٜد باْ٘ نٌ عباز َٔ ٠غأْٗا اشعاز اجملٓ ٢عً ٘ٝأ ٚايكا ٤ايسعب
يف ْفط٘ أ ٚاسداخ اـٛف يد َٔ ٜ٘خطس ٜساد إٜكاع٘ بػدؿ٘ أ ٚمباي٘ٚ ،ال ميٓع َٔ اعتباز ايك ٍٛأٚ
ايهتاب ١تٗدٜداً إٔ ته ٕٛايعباز ٠قاط ١بػ َٔ ٍ٤ٞايػُٛض ٚاالبٗاّ َت ٢نإ َٔ غأْٗا إٔ ؼدخ األثس
املكؿٛد َٓٗا يف ْفظ ايػدـ ايرٚ ٟدٗت اي.) (٘ٝ
نُا عُسف ايتٗدٜد باْ٘ (فعٌ ايػدـ ايرٜٓ ٟرز آخس غطس ٜسٜد اٜكاع٘ بػدؿ٘ أَ ٚاي٘)( ).
ٚعسف ايتٗدٜد اٜكاً بأْ٘ تسٜٚع اجملٓ ٢عًٚ ٘ٝايكا ٤اـٛف يف قًب٘ بإْصاٍ غس َعني بػدؿ٘ أ ٚمباي٘ ( ).

ف.2 3 3
ايكاٖس2 ،2 0 0،٠
8
( )د .امحد كتاز عُسَ ،عذِ ايًػ ١ايعسب ١ٝاملعاؾس ،٠داز عامل ايهتب ،ط،1
( )ضٛز ٠ايٓشٌ ،اال.)5 5( ١ٜ
 .)1 2( )ضٛز ٠ط٘ ،اال61 2(4١ٜ
( )د .عباع اؿطين ،غسح قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞاؾدٜد ،اجملًد ايجاْٞ

– ايكطِ اـاف ،دسا ِ٥االعتدا ٤عً ٢االغداف

ٚاالَٛاٍ ،طَ ،1طبع ١ايعاْ ،ٞبػداد ،1 9 7 2،ف.1 3 8
( )دٓد ٟعبد املًو ،املٛضٛع ١اؾٓا ،١ٝ٥ز ،2طَ ،1طبع ١داز ايهتب ،ايكاٖس ،1 9 3 2،٠ف.7 5 5
(

ف .4 9
)د .عُس ايطعٝد زَكإ ،غسح قاْ ٕٛايعكٛبات – ايكطِ اـاف ،ط ،1داز ايٓٗك ١ايعسب ،١ٝايكاٖس2 ،1 9 7 7،٠
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فايتٗدٜد إذٕ ٜتشكل بتٛد ٘ٝعباز ٠أَ ٚا يف سهُٗا اىل اجملٓ ٢عً ٘ٝعُداً ٜه َٔ ٕٛغأْٗا اسداخ اـٛف
عٓد َٔ ٙازتهاب دسمي ١أ ٚافػا ٤أ ٚاضٓاد أَٛز كدغ ١بايػسف ،اذا ٚدٗت بايطسٜك ١اييت ٜعاقب عًٗٝا
ايكاْ.) (ٕٛ
اَا قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞفًِ ٜسد ف ٘ٝتعسٜف يًتٗدٜد ،فاملٛاد (  )4 3 2ٚ 4 3 1ٚ 4 3 0عكٛبات
انتفت برنس عباز ...( ٠نٌ َٔ ٖدد آخس ٖٚ .)...را ٜعين إ ايتػسٜع ايعساق ٞتفاد ٣تعسٜف ٖر ٙاؾسمي١
ٚتسى ذيو يًفك٘ اؾٓا ٞ٥اير ٟاٚزد داْب َٔ ايتعازٜف املػاز ايٗٝا فُٝا تكدّ.
ٜٚبدٚيٓا َٔ نٌ َا تكدّ إ ايكاضِ املػرتى يف تعسٜف ايتٗدٜد ٖ ٛاضتٓاد ايتٗدٜد عً ٢إثاز٠
اـٛف ٚايسعب يف ْفظ اجملٓ ٢عً.٘ٝ
إٕ دزاضتٓا ؾسمي ١ايتٗدٜد تكتكَٓ ٞا إٜساد تعسٜف يًتٗدٜدٚ ،ميهٓٓا آْعسفايتٗدٜد :بأْ٘ ٖٛ
تسٜٚع اجملٓ ٢عًٚ ٘ٝبح اـٛف ٚايفصع يف قًب٘ ٚإغاع ١عدّ ايطُأْ ١ٓٝيد ٜ٘باْصاٍ غس َعني بٓفط٘ أٚ
َاي٘ أ ٚبٓفظ أَ ٚاٍ غري ٙبأٚ ١ٜض.١ًٝ

املطمب الجاٌي
عمة جتريي التّديد
ْـ قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞايٓافر زقِ ( )1 1 1يطٓ 1 9 6 9١املعدٍ عً ٢دسمي ١ايتٗدٜد يف املٛاد
 4 3 2ٚ 4 3 1ٚ 4 3 0قُٔ اسهاّ اؾسا ِ٥ايٛاقع ١عً ٢األغداف ،سٝح اعتربٖا َٔ دسا ِ٥االعتدا ٤عً٢
االغداف( ) .فايتٗدٜد اٜاً ناْت ٚضًٝت٘ ٜؤثس يف غدـ اجملٓ ٢عً ٘ٝفًٝك ٞيف ْفط٘ اـٛف ٚاالقطساب
مما جيعً٘ غري قادز عً ٢ايكٝاّ باعُاي٘ املعتاد ٖٛٚ ٠ؼت ايتٗدٜد أ ٚاـٛفٚ ،يريو فإ ٖرا ايٓٛع َٔ
اؾسا ِ٥فَ ٘ٝطاع عس ١ٜاجملٓ ٢عًٚ ٘ٝاختٝاز ،ٙنُا اْ٘ ميظ سك٘ يف إٔ ٜعٝؼ سٝات٘ ايطبٝعٖٛٚ ١ٝ
َتشسز َٔ ايكػٛط ايٓفط َٔٚ ١ٝايسٖب َٔ ١إ ٜتعسض اىل اذ ٣يف ْفط٘ َٚاي٘

( )ٚ .عً ١ايعكاب عً٢

ف .4 2
( )د .زؤٚف عبٝد ،دسا ِ٥االعتدا ٤عً ٢االغداف ٚاالَٛاٍ ،ط ،2داز ايفهس ايعسب ،ٞايكاٖس2 ،1 9 8 5،٠
( )اْعس ايبابني االٚ ٍٚايجاْ َٔ ٞايهتاب ايجايح َٔ قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞاملسقِ )1 1(1يطٓ 1 9 6 9١املعدٍ.
( )د .قُد ضعٝد منٛز ،غسح قاْ ٕٛايعكٛبات – ايكطِ اـاف – اؾسا ِ٥ايٛاقع ١عً ٢االغداف ،ز  ،1ط ،5عُإ َطبع ١داز
ف .3 1
عُإ4 ،2 0 1،
ايجكاف3 ،١
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ايتٗدٜد تك ّٛعً ٢أضاع إٕ ايتٗدٜد ٜهْٛ ٕٛع َٔ االنسا ٙاملعٓ َٔٚ ٟٛغأْ٘ اشعاز ايػدـ املٗدد
ٚاملطاع بأَٓ٘ ٚسسٜت٘ ايػدؿٚ .) ( ١ٝهلرا فإ املػسع ايعساق ٞقد ْـ عً ٢دسا ِ٥ايتٗدٜد قُٔ ايباب
اـاف باؾسا ِ٥املاض ١عس ١ٜاالْطإ ٚسسَت٘ .اذ اْٗا تؿٝب االْطإ يف غعٛز ٙباألَٓٛايطُأْ ١ٓٝأ ٚيف
سسٜت٘ يف ادا ٤أعُاي٘ املعتادٚ ٠يريو فإ ْؿٛف ػس ِٜايتٗدٜد ؼُ ٞسكاً َٔ سكٛم االْطإ االضاض١ٝ
 ٖٛٚسك٘ يف اؿٝا ٠اهلاد ١٥اآلَٓ ١بعٝداً عٔ ايكًل ايٓفطٚ ٞاـٛف ٚايسعب

( ) .فاألَٓأسد أضظ سٝا٠

االْطإٚ ،املػسع سُٓٝا ٜطع ٢اىل ػس ِٜفعٌ ايتٗدٜد امنا ٜٗدف اىل محا ١ٜسس ١ٜاالْطإ ٚسسَت٘ مبا
ميٓع املطاع بايطري ايطبٝع ٞؿٝات٘ يٝعٝؼ بطالّ ٚأَإ.

املطمب الجالح
ذاتية اجلرمية
قد ؽتًط دسمي ١ايتٗدٜد ببعض اؾسا ِ٥فتٛدد قٛاضِ َػرتن ١بني ٖر ٙاؾسميٚ ١اؾساِ٥
االخس ،٣يرا ٜتعني ايتُٝٝص بٗٓٝا ٚبني تًو اؾساٚ .ِ٥ضٓتٓا ٍٚيف ٖرا املطًب ايتُٝٝص بني دسمي ١ايتٗدٜد
ٚدسمي ١ايػسٚع بايكتٌٚ ،دسمي ١اغتؿاب ايطٓدات ٚاالَٛاٍ بايتٗدٜدٚ ،دسمي ١ايتٗدٜد بإضا ٠٤اضتعُاٍ
ادٗص ٠االتؿاالت ٚضٓتهًِ عٓٗا تباعاً.
اوالً :التىييس بني جرمية التّديد وجرمية الشروع بالكتن:
 -1وَ حيح وفّوً نن جرمية :فايتٗدٜد (ٖ ٛتسٜٚع اجملٓ ٢عًٚ ٘ٝايكا ٤ايسعب يف قًب٘ بتٛعد ٙباْصاٍ غس
َعني ب٘)( ) .اَا ايػسٚع بايكتٌ فٗ ٛايبد ٤بتٓفٝر فعٌ بكؿد ازتهاب ايكتٌ ا ٟإشٖام زٚح اجملٓ ٢عً ٘ٝاال
أْ٘ مل ميت بطبب خازز عٔ ازاد ٠ايفاعٌ( ).
َجاٍ ذيو غدـ ٜطًل ايسؾاف عً ٢خؿُ٘ بكؿد قتً٘ ٚمل ٜؿاب ايػدـ بايسؾاف أٚ
أُؾٝب ظسٚح ٚيهٔ مل ميت ،ا ٚقٝاّ غدـ بطعٔ خؿُ٘ عد ٠طعٓات بآي ١سادٚ ٠يهٔ مل ميتٚ ،بٗرا
( )دٓد ٟعبد املًو ،املؿدز ايطابل ،ف.7 5 6
( )دَ .اٖس عبد غٜٛؼ ايدز ،٠املؿدز ايطابل ،ف.2 2 5
( )د .عال ٤شن ،ٞدسا ِ٥االعتدا ٤عً ٢االغداف – ايكطِ اـاف يف قاْ ٕٛايعكٛبات ،ط  ،1املؤضط ١اؿدٜج ١يًهتاب ،بريٚت،
 ،2 0 1 4ف.5 1 8
( )د .ضً ِٝابساٖ ِٝسسب ، ١ايكتٌ ايعُد ٚاٚؾاف٘ املدتًط ،١ط ،2ايٓاغس َهتب ١ايطٓٗٛز ،ٟبػداد ،1 9 8 8،ف.4 2-4 0
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ايػإٔ فكد ذٖبت قهُ ١متٝٝص اقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام يف قساز هلا اىل (إٕ اػا ٙقهُ ١دٓاٜات دٖٛى اىل
إداْ ١املتِٗ ٚفل املاد 3 1/4 0 5٠عكٛبات اػا ٙؾشٝح َٛٚافل يًكاْ ... ٕٛالٕ تعدد ايطعٓات ٚبآي ١ساد٠
(ضهني) ٚيف أَانٔ خطس َٔ ٠اؾطِ دي ٌٝعً ١ْٝ ٢ايكتٌ إال إٕ االضعافات االٚي ١ٝاييت ادسٜت يًُػته١ٝ
املؿاب ١سايت دٚ ٕٚفاتٗا الضباب اخس ٣ال دخٌ إلزاد ٠املتِٗ فٗٝا)( ).
 -2وَ حيح ٌية اجلاٌي :فف ٞايتٗدٜد تٓؿسف ْ ١ٝاؾاْ ٞاىل فسد ؽٜٛف اجملٓ ٢عًٚ ٘ٝادخاٍ اـٛف
يف ْفط٘ ،فإذا ٖدد ٙبايكتٌ فكؿدَٓ ٙؿسف اىل فسد اخافت٘ ،اَا يف ايػسٚع بايكتٌ فإ قؿد اؾاْٞ
ٖ ٛايكتٌ ٚيهٔ فعً٘ مل ٜؿٌ اىل دزد ١امتاّ ايكتٌ َٛٚت اجملٓ ٢عً ٘ٝبطبب خازز عٔ ازاد ٠ايفاعٌ ،فاذا
اطًل اؾاْ ٞاطالقْ ١از ١ٜم ٛاجملٓ ٢عًٚ ٘ٝأتكح َٔ ظسٚف اؿادخ اْ٘ مل ٜؿٝب٘ ألٕ قؿدَ ٙتذ٘ اىل
فسد إخاف ١اجملٓ ٢عً ٘ٝال قتً٘ فٝطأٍ املتِٗ ٖٓا عٔ دسمي ١ايتٗدٜد ،اَا إذا ثبت َٔ ٚقا٥ع اؿادخ إ
اجملٓ ٢عً ٘ٝمل ٜؿب باالطالق ١ايٓاز ١ٜبطبب عدّ ايدق ١يف ايتؿٜٛب أ ٚؼسى اجملٓ ٢عًَ َٔ ٘ٝهإ
ٚدٛدٚ ٙنإ قؿد اؾاْ ٞقتً٘ فٗٓا ٜطأٍ عٔ دسمي ١غسٚع بايكتٌ ( )ٚ .ذٖبت قهُ ١متٝٝص ايعسام يف
قساز هلا باْ٘ (إذا مل ٜؿب املتِٗ اجملٓ ٢عً ٘ٝعٓد اطالق٘ ايٓاز بإػاٖ٘ زغِ قسب املطافٚ ١متهٓ٘ َٔ
االؾاب ١فريو دي ٌٝعً ٢اْتفا ٤قؿد ايكتٌ أ ٚايػسٚع ف ٘ٝيدٚ ٜ٘اْؿساف ْٝت٘ اىل ايتدٜٛف مما جيعٌ
ايفعٌ تٗدٜداً َٓكٜٛاً ؼت ْـ املاد 4 3 1٠عكٛبات( ).
ثاٌياً :التىييس بني جرمية التّديد وجرمية اغتصاب الصٍدات واالوواه بالتّديد:
 -1وَ حيح فعن التّديد :ايتٗدٜد ٜعترب زنٓاً اضاضٝاً يف دسمييت أعال ،ٙفاذا مل ٜتٛفس ٖرا ايسنٔ فال
ٜطأٍ املتِٗ عٔ أَٗٓ ٟا.
 -2وَ حيح ٌية اجلاٌي :إ ايتٗدٜد يف دسمي ١اغتؿاب ايطٓدات ٚاالَٛاٍ ٜه ٕٛبكؿد سؿ ٍٛاؾاْٞ
عً ٢ايطٓد أ ٚاالَٛاٍٚ ،مبعٓ ٢آخس إٕ ْ ١ٝاؾاْ َٔ ٞفعٌ ايتٗدٜد ٖ ٛاؿؿ ٍٛعً ٢ايطٓد أ ٚاملاٍ ايعا٥د

ايجاْ 2 0 1/١ٝيف ،2 0 1/64/2 3غري َٓػٛز.
( )قساز قهُ ١متٝٝص اقً ِٝنٛزدضتإ  -ايعسام املسقِ/4 9 8اهل ١٦ٝاؾصا4 ١ٝ٥
( )دَ .اٖس عبد غٜٛؼ ايدز ،٠املؿدز ايطابل ،ف.2 2 6
( )قساز قهُ ١متٝٝص ايعسام املسقِ/2 3 5 8ز 1 9 7/3يف 1 9 7/42/1 3ايٓػس ٠ايككا ،١ٝ٥ايعدد اال ،ٍٚايطٓ ١اـاَطٚ ،١شاز ٠ايعدٍ،
َطبعٚ ١شاز ٠ايعدٍ ،بػداد ،1 9 7 4،ف.3 9 2
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يًػري .اَا ايتٗدٜد يف دسمي ١ايتٗدٜد فكؿد اؾاْ ٖٛ َ٘ٓ ٞإخاف ١اجملٓ ٢عً ٘ٝيتشكٝل َا ٜبتػ ٘ٝاؾاْٞ
َٓ٘( ).
ٚعًٖ ٢را ايٓش ٛاػٗت قهُ ١متٝٝص اقً ِٝنٛزدضتإ – ايعسام بكٛهلا (إ قٝاّ املتِٗ باالتفام
ٚاالغرتاى َع اغداف آخسٚ ٜٔعٛشتِٗ َطدع داخٌ أسد االشق ١بػؿب َبًؼ َٔ ايٓكٛد َٔ املػتهٞ
عٔ طسٜل ايتٗدٜد ٜػهٌ دسمي ١تٓطبل عًٗٝا اسهاّ املاد َٔ 4 5 2 ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ٚبدالي ١املٛاد 4 7
.) ()َ٘ٓ 4 9ٚ 4 8ٚ
 -3وَ حيح الٍتيجة االجراوية :ايٓتٝذ ١االدساَ ١ٝيف دسمي ١إغتؿاب ايطٓدات ٚاالَٛاٍ تتُجٌ بتطًِ
اؾاْ ٞيًطٓد أ ٚاملاٍ ،أَا يف دسمي ١ايتٗدٜد فإ ايٓتٝذ ١االدساَ ١ٝتٓشؿس يف إخاف ١اجملٓ ٢عًٚ ٘ٝايكا٤
ايفصع يف ْفط٘ يهٜ ٞك ّٛمبا ٜطًب٘ َٓ٘ اؾاْٞ

( ) ،فكٝاّ املتِٗ باطالم طًكات ْاز َٔ ١ٜبٓدق١ٝ

نالغٓٝهٛف م ٛداز املػته ٞبطبب َػادس ٠بُٗٓٝا َٗدداً اٜا ٙبازتهاب دٓا ١ٜقد ْفط٘ ٚأفساد عاً٥ت٘
ٜٓطبل ٚأسهاّ املاد 4 3 0٠عكٛبات( )ٚ .إٔ اسهاّ املاد َٔ 1/4 5 2٠قاْ ٕٛايعكٛبات ال تٓطبل عً ٢ايفعٌ
اال إذا نإ املػته ٖٛ ٞاير ٟقاّ بتطً ِٝاملاٍ ْتٝذ ١ايتٗدٜد( ).
 -4وَ حيح ووضوع التّديد ووشائمْ:
فف ٞدسمي ١ايتٗدٜد تٓا ٍٚاملػسع ايعساقَٛ ٞقٛع ايتٗدٜد ٚبعض ٚضا ،ً٘٥بُٓٝا مل حيددٖا يف
دسمي ١اغتؿاب ايطٓدات ٚاالَٛاٍ املٓؿٛف عًٗٝا يف املادتني 4 5 ٚ24 5 1عكٛبات عساق ،ٞفُشٌ دسمي١
ايتٗدٜد ٜتُجٌ بازتهاب اسد ٣دسا ِ٥االعتدا ٤عً ٢ايٓفظ ا ٚاملاٍ أ ٚاضٓاد أَٛز كدغ ١بايػسف

( )دَ .اٖس عبد غٜٛؼ ايدز ،٠املؿدز ايطابل ،ف.2 2 8
( )قساز قهُ ١متٝٝص اقً ِٝنٛزدضتإ  -ايعسام املسقِ ٖ/3 6ـ.ز 1 9 9/7يف  ،1 9 9/76/3ايكاق ٞعجُإ ٜاضني عً ،ٞاملباد٤ٟ
ف.1 3
َٓاز0 ،2 0 0،٠
ايكاْ ١ْٝٛيف قسازات قهُ ١متٝٝص اقً ِٝنٛزدضتإ – ايعسام ،ايكطِ اؾٓا ،ٞ٥ط ،1ازبَ ،ٌٝطبع8 ١
( )دَ .اٖس عبد غٜٛؼ ايدز ،٠املؿدز ايطابل ،ف.2 2 8
( )قساز قهُ ١متٝٝص اقً ِٝنٛزدضتإ  -ايعسام املسقِ

 ١٦ٖٝ/8 3دصا 1 9 9/9١ٝ٥يف  ،1 9 9/95/1 5ايكاق ٞعجُإ ٜاضني عً،ٞ

ف.1 0
املؿدز ايطابل2 ،
( )قساز قهُ ١متٝٝص اقً ِٝنٛزدضتإ  -ايعسام املسقِ

دصا 2 0 0/١ٝ٥يف  ،2 0 0/62/2 3ايكاق ٞعجُإ ٜاضني عً،ٞ
2 ١٦ٖٝ/6 8

ف .1 3
املؿدز ايطابل1 ،
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ٚاالعتباز أ ٚإفػاٗ٥ا ،بٛضٚ َٔ ١ًٝضا ٌ٥ايتٗدٜد .أَا بايهتاب ١أ ٚبػهٌ غف ٟٛأ ٚبػهٌ غري َباغس عٔ
طسٜل ايػريٚ ،قد ٜه ٕٛايتٗدٜد َؿشٛباً بطًب أ ٚبتهًٝف بأَس أ ٚغري َؿشٛب بريو ( ).
ثالجاً :التىييس بني جرمية التّديد املٍصوص عميّا يف قاٌوُ العكوبات العراقي وبني جرمية التّديد
.2008
باشاءة اشتعىاه اجّسة االتصاالت املٍصوص عميّا يف الكاٌوُ رقي ( )6لصٍة
 -1وَ حيح الكاٌوُ الواجب التطبيل:
تطبل أسهاّ املٛاد ( َٔ )4 3 2ٚ 4 3 1ٚ 4 3 0قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ  1 1 1يطٓ1 9 6 9١
املعدٍ عً ٢ساالت ايتٗدٜد بازتهاب إسد ٣دسا ِ٥االعتدا ٤عً ٢ايٓفظ أ ٚاملاٍ أْ ٚطب ١أَٛز َاض١
بايػسف ٚاالعتباز أ ٚإفػاٗ٥ا ،ضٛا ٤بايهتاب ١أ ٚغفاٖاً أ ٚايتٗدٜد بٛاضط ١غدـ آخسٚ ،قد ٜه ٕٛايتٗدٜد
َؿشٛباً بطًب أ ٚبتهًٝف بأَس أ ٚغري َؿشٛب بريو.
اَا دسمي ١ايتٗدٜد عٔ طسٜل إضا ٠٤إضتعُاٍ أدٗص ٠األتؿاالت ،فٓٝطبل عًٗٝا أسهاّ ايكاْ ٕٛزقِ
( )6يطٓ( 2 0 0 8١قآَْ ٕٛع اضا ٠٤اضتعُاٍ ادٗص ٠االتؿاالت يف اقً ِٝنٛزدضتإ

– ايعسام) ( ) سٝح

ْؿت املاد ٠ايجاْ َ٘ٓ ١ٝعً ٢اْ٘ (ٜعاقب باؿبظ ٚ ...بػساَ ... ١ا ٚباسدٖ ٣اتني ايعكٛبتني نٌ َٔ
أضا ٤اضتعُاٍ اهلاتف اـً ٟٛأ ٚأ ١ٜادٗص ٠اتؿاٍ ضًه ١ٝا ٚالضًه ١ٝأ ٚاالْرتْٝت أ ٚايربٜد االيهرتْٞٚ
ٚذيو عٔ طسٜل ايتٗدٜد .)...
 -2وَ حيح العكوبة :إ عكٛب ١ايتٗدٜد بإضا ٠٤اضتعُاٍ ادٗص ٠االتؿاالت ٖ ٞاؿبظ َد ٠ال تكٌ عٔ
ضت ١اغٗس ٚال تصٜد عً ٢مخظ ضٓٛات ٚبػساَ ١ال تكٌ عٔ ًَ ٕٛٝدٜٓاز ٚال تصٜد عً ٢مخطَ ١الٜني دٜٓاز
أ ٚبإسد ٣ايعكٛبتني (املاد ٠ايجاْ .)َ٘ٓ ١ٝبُٓٝا لد إٕ عكٛب ١ايتٗدٜد ايٛازد يف املاد َٔ )4 3 0 ( ٠قإْٛ
ايعكٛبات تؿٌ اىل ايطذٔ ملد ٠ضبع ضٓٛات ٖٚرا ٜعين اْٗا عكٛب ١اغد َٔ ايعكٛب ١املرنٛز ٠يف املاد٠
ايجاْ َٔ ١ٝقآَْ ٕٛع اضا ٠٤اضتعُاٍ ادٗص ٠االتؿاالت يف اقً ِٝنٛزدضتإ

– ايعسام املسقِ (  )6يطٓ١

.2 0 0 8

( )دَ .اٖس عبد غٜٛؼ ايدز ،٠املؿدز ايطابل ،ف.2 2 8
يطٓ َٔ 2 0 0 ١بسملإ نٛزدضتإ
( )ؾدز قآَْ ٕٛع اضا ٠٤اضتعُاٍ ادٗص ٠االتؿاالت يف اقً ِٝنٛزدضتإ – ايعسام املسقِ ( 8 )6
بتازٜذٚ 2 0 0/58/1 9اؾبح ْافراً َٔ تازٜذ ْػس ٙيف اؾسٜد ٠ايسمسٚ( ١ٝقا٥ع نٛزدضتإ) بايعدد ( )8 7يف.2 0 0/68/1 7
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 -3وَ حيح الوشيمة املصتعىمة يف ارتهاب التّديد:
فُٔ ايٛاقح َٔ ْـ املاد ٠ايجاْ َٔ ١ٝقآَْ ٕٛع إضا ٠٤اضتعُاٍ أدٗص ٠االتؿاالت املػاز اي٘ٝ
إ دسمي ١ايتٗدٜد تكع بٛاضط ١اسد ٣ادٗص ٠االتؿاالت ناملٛبا ٌٜا ٚاهلاتف اـً ٟٛا ٚا ٟدٗاش ضًه ٞاٚ
ال ضًه ٞا ٚاالْرتْٝت ( ) .اَا دسمي ١ايتٗدٜد املٓؿٛف عًٗٝا يف قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞايٓافر فاْٗا تكع
بايٛضا ٌ٥اييت بٗٓٝا املػسع يف املٛاد ،َ٘ٓ 4 3 2ٚ 4 3 ٚ14 3 0فكد تهٚ ٕٛض ١ًٝايتٗدٜد بايهتاب ١ا ٚغفاٖاً
أ ٚبٛاضط ١غدـ آخس أٜ ٚه ٕٛايتٗدٜد َؿشٛباً بايطًب أ ٚبتهًٝف بأَس أ ٚغري َؿشٛب بريو ( ).
ٚتعترب اؾسا ِ٥املاض ١باالعتباز ايػدؿ َٔ ٞانجس اؾسا ِ٥اْتػازاً َٔ خالٍ غبه ١االْرتْٝت،
َجٌ دسمي ١ايكرف أ ٚايطب ا ٚايتٗدٜد ( ) .نُا تكع ايهجري َٔ دسا ِ٥ايتٗدٜد عٔ طسٜل إضا ٠٤إضتعُاٍ
دٗاش املٛبا ٌٜا ٚاهلاتف ايٓكاٍ ٚبٗرا ايؿدد ذٖبت قهُ ١اضتٓ٦اف دٖٛى بؿفتٗا ايتُٝٝص ١ٜيف قساز هلا
اىل (إ قٝاّ املتِٗ بتٛد ٘ٝعبازات ايتٗدٜد بايك ٍٛيًُػته ١ٝبٛاضط ١اهلاتف اـً( ٟٛاملٛباٜ )ٌٜعترب
إضا ٠٤الضتعُاٍ اهلاتف اـًٚ ٟٛتتشكل ب٘ اؾسمي ١املٓطبك ١عًٗٝا املاد ٠ايجاْ َٔ ١ٝايكاْ ٕٛزقِ (
يطٓٚ .) ()2 0 0 ١يف قساز آخس هلا دا ٤ف( ٘ٝإ افاد ٠املػته ١ٝاملعصش ٠بافاد ٠ايػاٖد ٚبكسف
8

)6
CD

املرتدِ ٚاملتكُٔ ايسضاي ١اييت أطًعت عًٗٝا احملهُٚ ١اعرتاف املتِٗ بٓفط٘ مبكُ ٕٛايسضاي١
املتكُٓ ١عبازات ايتٗدٜد بافتكاح أَٛز تط ٤ٞاىل مسع ١املػتهٚ ١ٝأًٖٗا تػهٌ إضا ٠٤الضتعُاٍ
يطٓ.) ()2 0 0١
اهلاتف اـًٚ ٟٛعٔ عُد ٚتعترب دسميٚ ١فل املاد َٔ )2( ٠ايكاْ ٕٛزقِ (8 )6

يطٓ 2 0 0١املاز ايرنس.
( )اْعس ْـ املاد ٠ايجاْ َٔ ١ٝايكاْ ٕٛزقِ (8 )6
( ) اْعس د .عباع اؿطين ،املؿدز ايطابل ،ف.1 4-01 3 9
ايكاٖس ،2 0 0،٠ف.9 5-9 4
0
( )دَ .دست زَكإ ،دسا ِ٥االعتدا ٤عً ٢االغداف ٚاالْرتْٝت ،ط ،1داز ايٓٗك ١ايعسب،١ٝ
( )قساز قهُ ١اضتٓ٦اف دٖٛى بؿفتٗا ايتُٝٝص ١ٜاملسقِ /4 2ت2.ز 2 0 1/يف  ،2 0 1/22/1ايكاق ٞسطني ؾاحل ابساٖ ،ِٝاملباد٤ٟ
دٖٛى ،2 0 1،ف.4 0
ايكاْ ١ْٝٛيف قكا ٤قهُ ١اضتٓ٦اف دٖٛى بؿفتٗا ايتُٝٝص – ١ٜايكطِ اؾٓا ،ٞ٥طَ ،1طبعٖ ١اٚاز3 ،
( )قساز قهُ ١اضتٓ٦اف دٖٛى بؿفتٗا ايتُٝٝص ١ٜاملسقِ/1 7 2ت2.ز 2 0 1/يف ،2 0 1/120/1 1ايكاق ٞسطني ؾاحل ابساٖ ،ِٝاملؿدز
ايطابل ،ف.4 3
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املبحح الجاٌي
ارناُ جرمية التّديد
تك ّٛدسمي ١ايتٗدٜد عٓد اتٝإ اؾاْ ٞفعالً َكؿٛداً ب٘ تٗدٜد اجملٓ ٢عً ،٘ٝيريو تتشكل دسمي١
ايتٗدٜد بتٛافس زنٓني:

ايسنٔ املادٜٚ ٟتُجٌ يف فعٌ ايتٗدٜدٚ ،ايسنٔ املعٓ ٖٛٚ ٟٛايكؿد اؾسَٚ .) ( ٞضٓتٓا ٍٚدزاض ١نٌ زنٔ

يف َطًب َطتكٌ.

املطمب االوه
الرنَ املادي – فعن التّديد
بٓٝا فُٝا تكدّ إ املػسع ايعساقْ ٞعِ أسهاّ دسمي ١ايتٗدٜد يف املٛاد ايجالخ 4 3 2ٚ 4 3 ٚ1 4 3 0
عكٛباتٜٚ ،طتفاد َٔ ْؿٛف املٛاد املرنٛز ٠إ املػسع مل حيدد ؾٝؼ ايتٗدٜد ،أ ٟمل ٜبني َا ٜعترب
تٗدٜداً َٚاال ٜعترب نريوٚ ،تسى االَس يف ذيو يتكدٜس احملهُ ،١فهٌ عباز َٔ ٠غأْٗا إخاف ١اجملٓ ٢عً٘ٝ
ٚايكا ٤ايسعب يف ْفط٘ َٔ خطس ٜساد اؿاق٘ بػدؿ٘ أَ ٚاي٘ أ ٚبػدـ أَ ٚاٍ غدـ  ُٜ٘ٗأَس ٙتعترب
داخً ١قُٔ سهِ ْؿٛف ايتٗدٜد املػاز ايٗٝا َت ٢نإ ايػ ٤ٞاملٗدد ب٘ َٔ املٛاقٝع املٓؿٛف
عًٗٝا يف تًو املٛاد( ).
ٚاؿدٜح يف ايسنٔ املاد ٟأ ٟفعٌ ايتٗدٜد ٜه َٔ ٕٛسٝح َٛقٛع٘  َٔٚسٝح ٚضًٝت٘ بايهٝف١ٝ
اييت بٗٓٝا قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞايٓافر.
اوالً :ووضوع التّديد:
سدد قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساقَٛ ٞقٛع ايتٗدٜد يف املادتني ،َ٘ٓ 4 3 ٚ14 3 0بأْ٘ ازتهاب دٓا ١ٜقد ايٓفظ
أ ٚاملاٍ أ ٚباضٓاد أَٛز كدغ ١بايػسف أ ٚافػاٗ٥ا( )ْٛٚ .قح ذيو تباعاً.

( )د .قُد ضعٝد منٛز ،املؿدز ايطابل ،ف.3 1 5
ف .2 2
( )دَ .اٖس عبد غٜٛؼ ،املؿدز ايطابل9 ،
( )اْعس ْـ املادتني اعال.ٙ
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 -1التّديد بارتهاب جٍاية ضد الٍفض أو املاه:
ٜتكح َٔ ْؿٛف َٛاد ايتٗدٜد إ املػسع ايعساق ٞجيسّ ايتٗدٜد مبذسد ايتٗدٜد بازتهاب دٓا١ٜ
قد ايٓفظ أ ٚاملاٍ ،أ ٚباضٓاد اَٛز كدغ ١بايػسف أ ٚبافػاٗ٥اٚ ،جيب إٔ تؤخر عباز( ٠بازتهاب
دٓا ١ٜقد ايٓفظ) مبعٓاٖا ايٛاضع عٝح تٓؿسف الزتهاب دسا ِ٥قد ايعسض ٚاالعتدا ٤عً ٢سس١ٜ
اإلْطإ ٚسسَت٘ ،ناالغتؿاب أ ٚاـطف ( ) .إذ ٜػرتط ايكآْٖ ٕٛا إٔ ته ٕٛاؾسمي َٔ ١اؾٓاٜات.
ٚتطبٝكاً يريو فكد سهِ بأْ٘ (إذا ثبت َٔ إفاد ٠املػتهٚ ٞايػٗٛد إٕ املتِٗ ٖدد ايكاؾس ٚأطًل ايٓاز
عًَ َٔ ٘ٝطدض٘ د ٕٚإٔ ٜؿٝب٘ فإٕ فعً٘ ٖرا ٜػهٌ دسميٚ ١فل املاد َٔ 1/4 3 0٠قاْ ٕٛايعكٛبات ٖٞٚ
َٔ اختؿاف قهُ ١اؾٓاٜات) ( )ٖٚ .هرا اؿاٍ بايٓطب ١يًتٗدٜد بازتهاب دٓا ١ٜقد املاٍ نايطسق١
ٚاؿسٜل ٚاغتؿاب االَٛاٍ ٚايطٓدات ( )ْٚ .فِٗ َٔ ذيو بأْ٘ ال ْٛ ِٜٗع اؾٓا ١ٜاملٗدد بٗا ،إذ إٕ املِٗ إٔ
ٜه ٕٛايتٗدٜد بازتهاب دسميْٛ َٔ ١ع اؾٓا ،١ٜاَا إذا نإ ايتٗدٜد بأَس ال ٜػهٌ دسمي ١برات٘ فال ٜعترب
تٗدٜداً َعاقباً عًَ ٘ٝجاٍ ذيو ايتٗدٜد بسفع دع ٣ٛتعٜٛض أ ٚبفؿٌ َٛظف َٔ ٚظٝفت٘ أْ ٚكً٘ َٔ
دا٥ست٘ أ ٚايتٗدٜد مبكاطع ١تادس بتذازت٘ ،أ ٚايتٗدٜد غطس ال ٜعرتف ب٘ ايكاْ ،ٕٛنُا يٖ ٛدد غدـ آخس
بإٔ ٜطًط عً ٘ٝاالزٚاح أ ٚاؾٔ أ ٚباضتعُاٍ ايطشس ٚايػعٛذ.) ( ٠
ٚال غو إٕ ايتٗدٜد أَا إٔ ٜهَ ٕٛادٜاً  ٖٛٚايتٗدٜد ايرٜ ٟؿشب٘ فعٌ َاد ٟنايتٗدٜد بايكتٌ أٚ
اؿسم ،أٜ ٚهَ ٕٛعٜٓٛاً نتٗدٜد غدـ باؿام قسز مباي٘ أ ٚغسف٘ٚ ،قد ٜه ٕٛايتٗدٜد بفعٌ ظاٖس
ناطالم ايسؾاف يف اهلٛا ٤أ ٚاغٗاز ايطالح بٛد٘ اجملٓ ٢عً ،٘ٝأٜ ٚه ٕٛايتٗدٜد بايٛاضط ١نإٔ ٜسضٌ
اؾاْ ٞغدؿاً اىل اجملٓ ٢عًٜٗ ٘ٝددٜٚ ٙدخٌ اـٛف يف ْفط٘ٚ ،جيٛش إ ٜه ٕٛايتٗدٜد بازتهاب اؾسمي١
ٚاقشاً ٚؾسحياً اٚقد ٜه ٕٛغاَكاً ًَٚتٜٛاً نأزضاٍ ؾٛز ٠خٓذس ٜكطس دَاً ا ٚؾٛز ٠غدـ َطع ٕٛب٘
أ ٚزضِ ذيو عً ٢دداز َٓصٍ اجملٓ ٢عًٖٓٚ ٘ٝا ٜػرتط إٔ ٜه ٕٛايتٗدٜد بازشاً ٜدٍ عً ١ْٝ ٢اؾاْٞ

ف .2 4
( )د .فدس ٟعبد ايسشام ؾًيب اؿدٜج ،ٞغسح قاْ ٕٛايعكٛبات – ايكطِ اـاف ،طَ ،1طبع ١ايصَإ ،بػداد3 ،1 9 9 6،
( )قساز قهُ ١اضتٓ٦اف دٖٛى بؿفتٗا ايتُٝٝص ١ٜاملسقِ /1 0ت0.ز 2 0 1/يف  ،2 0 1/001/1 8ايكاق ٞسطني ؾاحل ابساٖ ،ِٝاملؿدز
ايطابل ،ف.8 2
ف .2 4
( )د .فدس ٟعبد ايسشام ؾًيب اؿدٜج ،ٞاملؿدز ايطابل4 ،
( )د .زؤٚف عبٝد ،املؿدز ايطابل ،فَٚ 4 2 3ا بعدٖا.
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ْٚفطٝت٘ٚ .قد قكت قهُ ١ايٓكض ايفسْط ١ٝبإ عباز( ٠ضأزٜو َٔ ان ٕٛأْا) تهف ٞيًتٗدٜد إذا ؾدزت
يف ب ١٦ٝزٜف ١ٝست ٢ي ٛاسٝطت بعبازات اخس ٣غاَك.) (١
ٜٚتشكل ايتٗدٜد ست ٢ي ٛاقتؿس عً ٢ؾدٚز إغازات زَص َٔ ١ٜاؾاْ ٞبػسط إٔ ته ٕٛذات دالي١
َفٗ ،١َٛنايتًٜٛح بطٝف ا ٚخٓذس ،أ ٚمبطدعٚ ،يهٔ يف مجٝع االَٛز ٜػرتط إٔ ٜه ٕٛايتٗدٜد ددٜاً
َؤثساً يف ْفط ١ٝاجملٓ ٢عًٚ ٘ٝسس ١ٜازادت٘ ٜٚهف ٞإٔ تهٖ ٕٛر ٙاؾد ١ٜظاٖس ١ٜعٝح ٜفُٗٗا اجملٓ٢
عًٜٚ ٘ٝتأثس بٗا( ).
 -2التّديد باشٍاد اوور خمدشة بالشرف أو افشائّا
ٜٚكؿد بريو افػا ٤أ ٚإضٓاد اَٛز اىل اجملٓ ٢عً ٘ٝمتظ مسعت٘ ٚغسف٘ ٚاعتباز ٙمما ٜعترب
ْػس ٙعًٓاً دسمي ١قرف ٚفكاً يًُاد َٔ )4 3 3( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ٖٞٚ .االَٛز اييت ي ٛؾشت الٚدبت عكاب
َٔ اضٓدت اي ٘ٝأ ٚاستكاز ٙعٓد اٌٖ ٚطٓ٘ٚٚ .اقح إ املكؿٛد باالفػا ٤اذاع ١اَٛز قد ٚقعت فعالً َٔ
اجملٓ ٢عً ٘ٝأ ٟاَٛز ؾشٝش ١كدغ ١بايػسف .أَا ْطبٖ ١ر ٙاالَٛز اي ٘ٝفتعين إ ٖر ٙاالَٛز مل تكع
َٔ اجملٓ ٢عًٚ ٘ٝامنا تٓطب اي ٘ٝشٚزاً ،أ ٟاْٗا اَٛز غري ؾشٝش ١اختًكٗا اؾاْْٚ ٞطبٗا اىل اجملٓ٢
عًٚ ،٘ٝال جيٛش يًُشهُ ١إ تكبٌ َٔ اؾاْ ٞاثبات ؾش ١االَٛز اييت ٖدد بافػاٗ٥ا ،فايعكٛب ١تطاٍ اؾاْٞ
ضٛا ٤ناْت االَٛز ؾشٝش ١ا ٚغري ؾشٝش.) ( ١
ٚال ٜػرتط ايكاْ ٕٛإٔ ٜه ٕٛايتٗدٜد بافػا٤االَٛز أ ٚاضٓادٖا عًٓاًٚ ،امنا تتٛافس دسمي ١ايتٗدٜد
اذا نإ َٛقٛع اضٓاد تًو االَٛز املددغ ١بايػسف أ ٚافػاٗ٥ا بػهٌ غري عًين ،نُا يٖ ٛدد بافػاٗ٥ا
اىل ٚايد ٙأ ٚشٚدت٘ ،اذ تتٛفس عً ١ايتذسٖٓ ِٜا  ٖٞٚإخاف ١اجملٓ ٢عًٚ ٘ٝبح اـٛف يف ْفط٘( ).
ٚيهٔ ايتٗدٜد بافػا ٤أضساز ال ؽدؽ ايػسف أ ٚباَٛز غري َعاقب عًٗٝا قاْْٛاً ال ٜػهٌ دسمي ١ايتٗدٜد،
نايتٗدٜد باذاع ١ضس إخرتاع أ ٚتٗدٜد تادس بافػا ٤سكٝكَٛ ١قف٘ املاي.) (ٞ
( )د .عباع اؿطين ،املؿدز ايطابل ،ف.1 4-01 3 9
( )دَ .اٖس عبد غٜٛؼ ايدز ،٠املؿدز ايطابل ،ف.2 3 3
ف .5 1
( )د .عال ٤شن ،ٞاملؿدز ايطابل9 ،
( )امحد اَني ،غسح قاْ ٕٛايعكٛبات – ايكطِ اـاف ،طَ ،3طبع ١داز ايٓٗك ،١بريٚت – بػداد ،1 9 3 2،ف.7 1 5
( )دَ .اٖس عبد غٜٛؼ ايدز ،٠املؿدز ايطابل ،ف.2 3 5
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ٚايتٗدٜد قد ٜه ٕٛفسداًٚ ،قد ٜهَ ٕٛؿشٛباً بطًب أ ٚبتهًٝف بأَس أ ٚاالَتٓاع عٔ فعٌ أٚ
َكؿٛد ب٘ ذيوٚ ،ايتٗدٜد يف ٖر ٙايؿٛز ٠أغد خطٛز َٔ ٠ايتٗدٜد اجملسد ٚعاقب عً ٘ٝاملػسع بعكٛب١
اؾٓاْٚ .) (١ٜفِٗ َٔ ذيو إ دسمي ١ايتٗدٜد احمله ١َٛبٓـ املاد َٔ 4 3 0 ٠قاْ ٕٛايعكٛبات تتطًب إ
ٜكرتٕ ايتٗدٜد بطًب أ ٚبتهًٝف بأَس أ ٚاَتٓاع عٔ فعٌ َكؿٛداً ب٘ ذيو َٔٚ .ايتطبٝكات ايككا ١ٝ٥بٗرا
ايػإٔ َا ذٖبت اي ٘ٝقهُ ١متٝٝص ايعسام سٝح تك( ٍٛاذا نإ تٗدٜد املتِٗ يًُػته ١ٝبايكتٌ باملطدع
َؿشٛباً بطًب ايتٓاشٍ عٔ املٗس املعذٌ أ ٚاملؤدٌ فإ ايفعٌ ٜٓطبل عً ٘ٝأسهاّ املادَٔ )4 3 0 ( ٠
قاْ ٕٛايعكٛبات ٚيٝظ املاد.) ()َ٘ٓ )4 3 (1٠
اَا ايتٗدٜد غري املكرتٕ بطًب أ ٚتهًٝف بأَس أ ٚاَتٓاع عٔ فعٌ ،فكد عاقب عً ٘ٝاملػسع بٛؾف٘
دٓش ١اضتٓاداً يًُاد َٔ )4 3 (1٠قاْ ٕٛايعكٛبات .فكد قٌك َٞبإ ذٖاب املتِٗ بطٝازت٘ اىل قٌ املػتهٞ
أثس سؿْ ٍٛصاع بُٗٓٝا ثِ ايتكاط املتِٗ يبٓدقْٛ َٔ ١ٝع نالغٓهٛف َٔ داخٌ ضٝازت٘ ٚضشب أقطاَٗا
ٚقٝاّ ايػٗٛد باْتصاع ايبٓدقٜ َ٘ٓ ١ٝػهٌ دسمي ١تٗدٜد تٓطبل ٚاسهاّ املاد( ٠

 َٔ )4 3 1قإْٛ

ايعكٛبات( ).
نُا سهِ بإ (قٝاّ املتِٗ بتٗدٜد املػتهَٓٚ ٞع٘ َٔ بٓا ٤املػسٚع ايعا٥د ي٘ تٗدٜداً بازتهاب
دٓا ١ٜقدٜ ٙعترب دسمي ١تٗدٜد تٓطبل ٚاسهاّ املاد َٔ )4 3 (1٠قاْ ٕٛايعكٛبات)( ).
ٚجيٛش إ ٜه ٕٛايتٗدٜد َٛدٗاً اىل غدـ طبٝع ٞأَ ٚعٓ ،ٟٛفكد قكت قهُ ١ايٓكض املؿس١ٜ
يف قساز هلا بٗرا ايؿدد بأْ٘ ٜعد تٗدٜداً بافػا ٤اَٛز كدغ ١بػسف َؿسف ٚتٛد ٘ٝعبازات اىل بعض
َٛظفٖ ٞرا املؿسف ،فٗٝا اغاز ٠اىل سؿ ٍٛخطا٥س يف اعُاي٘ ،أ ٚاىل فكا٥ح ازتهبتٗا ادازت٘ٚ ،اغاز ٠اىل
إ َدزا ٤يًُؿازف يف ايبالد االدٓب ١ٝقد اٚدعٛا ايطذٔٚ ،تًُٝح اىل إ َدٜسٖ ٟرا املؿسف يٝطٛا خرياً

ف .2 4
( )د .فدس ٟعبد ايسشام ؾًيب اؿدٜج ،ٞاملؿدز ايطابل4 ،
( )قساز قهُ ١متٝٝص ايعسام املسقِ/6 3 5دٓاٜات 1 9 7/6يف ،1 9 7/65/2 4ايكاق ٞابساٖ ِٝاملػاٖد ،ٟاملباد ٤ٟايكاْ ١ْٝٛيف قكا٤
ف .1 3
اؾاسغ1 ،1 9 9،
0
قهُ ١ايتُٝٝص – ايكطِ اؾٓا ،ٞ٥ط ،1بػدادَ ،طبع١
( )قساز قهُ ١متٝٝص اقً ِٝنٛزدضتإ  -ايعسام املسقِ  ١٦ٖٝ/1 2 8دصا 1 9 9/6٤يف  ،1 9 9/66/1 3ايكاق ٞعجُإ ٜاضني عً،ٞ
ف.1 0
املؿدز ايطابل1 ،
( )قساز قهُ ١اضتٓ٦اف دٖٛى بؿفتٗا ايتُٝٝص ١ٜاملسقِ /9 8ت9.ز 2 0 0/يف ،2 0 0/190/2 1ايكاق ٞسطني ؾاحل ابساٖ ،ِٝاملؿدز
ايطابل ،ف.8 1
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َٔ اٚي٦و املدٜس ، ٜٔإذ إ يف ٖر ٙايعبازات أغد َا ميظ مسع ١ايبٓو ٜٗٚص ثك ١اؾُٗٛز يف نفا٤ت٘ الٕ
املؿازف املاي ١ٝسطاض ١بطبٝعتٗا ٚقد تتكسز بأقٌ تعسض يطُعتٗا( ).
بٓا ٤عًَ ٢ا تكدّٜ ،تبني يٓا إ املػسع ايعساق ٞضا ٣ٚبني افػا ٤االَٛز املددغ ١بايػسف
ْٚطبتٗا اىل اجملٓ ٢عًٚ ٘ٝأعترب ٖرا ايٓٛع َٔ ايتٗدٜد يف َستب ١ايتٗدٜد بازتهاب دٓا ١ٜقد ايٓفظ أٚ
املاٍ.
ٚخالؾ ١ايك ٍٛإذا ؼكل َٛقٛع ايتٗدٜد باسد ٣ايؿٛزتني ايطابكتني تٛافس ايتٗدٜد املعاقب
عً ٘ٝيف املادتني َٔ 4 3 ٚ14 3 0قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق.ٞ
ْٚػري يف ٖرا ايطٝام بأْ٘ ملا نإ َٛقٛع ايتٗدٜد جيب إٔ ٜتدر اسد ٣اؿايتني املػاز ايُٗٝا
فاْ٘ ٜتعني عً ٢احملهُ ١إٔ تبني يف سهِ االداْ ١ايعبازات اييت تفٝد ايتٗدٜد ستٜ ٢تطٓ ٢حملهُ ١ايتُٝٝص
ايتشكل َٔ إٔ َكُ ٕٛتًو ايعبازت ٜتٛافس َعٗا أزنإ دسمي ١ايتٗدٜد َٔ عدَ٘ ،الٕ عدّ ذنس عبازات
ايتٗدٜد يف قساز اؿهِ ٜعترب ْكؿاً يف ؼدٜد ايٛاقعٜٛٚ ١دب ْكض اؿهِ.
ٚالبد َٔ األغاز ٠اىل إٔ املاد َٔ )4 3 2( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات قد ْؿت عً ٢ايتٗدٜد يف غري اؿاالت
املب ١ٓٝيف املادتني ( َٔ )4 3 ٚ1 4 3 0قاْ ٕٛايعكٛبات ،سٝح ٜفِٗ ذيو َٔ َكُْ ٕٛـ املاد ٠املرنٛز٠
اييت أٚزدت ساالت تٗدٜد أقٌ خطٛز َٔ ٠تًو املرنٛز ٠يف املادتني (  َٔ )4 3 1ٚ 4 3 0قاْ ٕٛايعكٛبات.
ٚتطبٝكاً يريو تك ٍٛقهُ ١متٝٝص اقً ِٝنٛزدضتإ  -ايعسام إ تٗدٜد املتِٗ يًُػته ٞبايك ٍٛعً ٢تسى
قسٜت٘ ٚبعهط٘ ٜهَ ٕٛؿري ٙايكتٌ ٜٓطبل ٚاسهاّ املاد َٔ )4 3 2( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ٚإ عكٛب ١ايػساَ١
املفسٚق ١عل املتِٗ دا٤ت َٓاضبَٚ ١تٛاشَْ ١ع ايفعٌ اؾسَ ٞاملستهب ٚظسٚف ايكك.) ( ١ٝ
ثاٌياً :وشيمة التّديد:
مل ٜٛزد قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞايٓافر أٚ ١ٜض ١ًٝيًتٗدٜد يف ْـ املادتني ،َ٘ٓ )4 3 ٚ11/4 3 (0بٌ انتف٢
املػسع برنس عباز( ٠نٌ َٔ ٖدد آخس  ،)...مما ٜدفعٓا اىل ايك ٍٛباْ٘ جيٛش يف ٖر ٙاؿاي ١إٔ ٜكع ايتٗدٜد
بأٚ ١ٜض ١ًٝبايهتاب ١أ ٚغفاٖاً بايك ٍٛأ ٚبايفعٌ أ ٚباالغاز ٠نتاب ١أ ٚغفاٖاً أ ٚبايسض ّٛأ ٚايسَٛش أٚ

( )قساز قهُ ١ايٓكض املؿس ١ٜزقِ ،3 3 3 1يف ،1 9 9/32/2 2فُٛع ١ايكٛاعد ايكاْ ،١ْٝٛز  ،2فْ ،4 6 6كالً عٔ د .عال ٤شن،ٞ
ف.5 2
املؿدز ايطابل0 ،
اٚىل 2 0 1/يف ،2 0 1/32/2 6ايكساز غري َٓػٛز.
( )قساز قهُ ١متٝٝص اقً ِٝنٛزدضتإ  -ايعسام املسقِ ١٦ٖٝ/5 7 9دصا1 ١ٝ٥
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غريٖا( ) .بُٓٝا سدد املػسع ٚض ١ًٝايتٗدٜد عٔ طسٜل (خطاب خاٍ َٔ اضِ َسضً٘ أَٓ ٚطٛب ؾدٚز ٙاىل
اىل مجاع ١ضسَٛ ١ٜدٛد ٠أَ ٚصع )١َٛيف ايفكس َٔ )2 ( ٠املاد )4 3 0( ٠عكٛباتٚ ،بايسدٛع اىل ْـ املاد٠
املرنٛز ٠لد اْٗا أغرتطت إٔ ٜه ٕٛايتٗدٜد بٛاضط ١ايهتاب ١أ ٟغطاب (زضايٚ )١إٔ ته ٕٛايسضاي١
ايتشسٜس ١ٜخاي َٔ ١ٝأضِ املسضٌ أ ٚته ٕٛؾادز َٔ ٠مجاع ١ضسَٛ ١ٜدٛد ٠أَ ٚصع.١َٛ
اَا املاد َٔ )4 3 2( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات فكد تٓاٚيت ايتٗدٜد بايك ٍٛأ ٚبايفعٌ أ ٚباضتعُاٍ االغاز٠
نتاب ١أ ٚغفاٖاً أ ٚايتٗدٜد بٛاضط ١غدـ آخسٚ .بريو تطبل أسهاّ املاد ٠املرنٛز ٠عً ٢دسا ِ٥ايتٗدٜد
اييت تكع باسدٖ ٣ر ٙايٛضا ٌ٥ألٕ املػسع ايعساق ٞسددٖا بٛقٛح

( ) .فكد سهِ بـ (إ قٝاّ املتِٗ

بإغٗاز َطدض٘ ػا ٙاملػتهني َٗدداً أٜاِٖ ٜعترب دسمي ١تٗدٜد تٓطبل ٚاملاد( ٠

 َٔ )4 3 1قإْٛ

ايعكٛبات)( ).
ٚيف زأٜٓا إ اٜساد املػسع ايعساق ٞيبعض ٚضا ٌ٥ايتٗدٜد يف قاْ ٕٛايعكٛبات ايٓافر ال ٜعين اْ٘
ذنسٖا عً ٢ضب ٌٝاؿؿس زغِ ٚقٛح عبازات ْـ ايفكس( ٠

 َٔ )2املاد َٔ )4 3 0( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات

ٚنريو َكُ ٕٛاملاد َٔ )4 3 2( ٠قاْ ٕٛايعكٛباتٚ ،إمنا عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ،إذ يٝظ َٔ ايطٌٗ عً٢
املػسع ايعساق ٞإٔ حيدد َطبكاً ٚضا ٌ٥ايتٗدٜد ،خاؾ ١إذا عًُٓا إٔ ايتٗدٜد يف ذات٘ خيًل ٖر ٙايؿعٛب١
يف داْب املػسع ،إذ إْ٘ ال حيٝط بهافٚ ١ضا ٌ٥ايتٗدٜدٚ ،بٓا ٤عً ٢ذيو فإ َسدع االَس ٖ ٛيتكدٜس
ايكاق ،ٞإذ إٕ نٌ َا َٔ غأْ٘ أدخاٍ اـٛف يف ْفظ اجملٓ ٢عًٚ ٘ٝخًل عدّ األطُٓ٦إ يدٜ ٜ٘عد
ٚض ١ًٝيًتٗدٜد.
ٚغايباً َا ٜتِ ايتٗدٜد بأسدٚ ٣ضًٝتني :إ ٜه ٕٛنتاب ،١ا ٚإ ٜه ٕٛغفٗٝاًْٛٚ .قح نٌ َُٓٗا تباعاً:
أ -ايتٗدٜد ايهتابٜ :ٞكؿد بايتٗدٜد ايهتاب ٞايتٗدٜد املد ٕٚيف قسز ( )ٖٚ .را ايتٗدٜد أغد خطساً َٔ
ايتٗدٜد ايػفٗ ٞألْ٘ ٜه ٕٛعاد ٠ؾادزاً عٔ تؿُٚ ِٝتفهري ضابل ،عً ٢عهظ ايتٗدٜد ايػفٗ ٞايرٜ ٟهٕٛ
عاد ٠ؾادزاً عٔ أْفعاٍ ْفط ٞعازض( ).
ف.1 4
( )دَ .اٖس عبد غٜٛؼ ايدز ،٠املؿدز ايطابل ،فٚ 2 3 6د .عباع اؿطين ،املؿدز ايطابل0 ،
( )دَ .اٖس عبد غٜٛؼ ايدز ،٠املؿدز ايطابل ،ف.2 3 6
( )قساز قهُ ١اضتٓ٦اف دٖٛى بؿفتٗا ايتُٝٝص ١ٜاملسقِ /2 0 2ت2.ز 2 0 1/يف  ،2 0 1/121/2 1ايكاق ٞسطني ؾاحل ،املؿدز
ايطابل ،ف.8 4
( )دَ .اٖس عبد غٜٛؼ ايدز ،٠املؿدز ايطابل ،ف.2 3 7
( )امحد اَني ،املؿدز ايطابل ،ف.7 1 5
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ٜٚعاقب املػسع عً ٢ايتٗدٜد ايهتاب ٞأٜاً ناْت ٚض ١ًٝايهتاب ١فٝطت ٟٛإٔ ته ٕٛغط ايٝد أَ ٚطبٛع،١
ٚاٜاً ناْت ايًػ ١اييت د ٕٚبٗا ايتٗدٜدَ ،اداّ ميهٔ فُُٗٗاٚ ،أٜاً ناْت املاد ٠اييت د ٕٚعًٗٝا َكُٕٛ
ايتٗدٜد ،فطٛا ٤ناْت َٔ ايٛزم ا ٚايكُاؽ أ ٚاؾًدٚ ،ضٛا ٤إ ٜه ٕٛايتٗدٜد يف خطاب أ ٚعً ٢باب داز
اجملٓ ٢عً ٘ٝأٚعً ٢دداز أ ٚعًَ ٢تاع َسضٌ اىل اجملٓ ٢عً .٘ٝنريو ٜطت ٟٛإٔ ٜه ٕٛايتٗدٜد ايهتابٞ
َٛقعاً َٔ اؾاْ ٞأ ٚغري َٛقعٚ ،قد ته ٕٛايهتاب ١زَص ١ٜفتك ّٛدسمي ١ايتٗدٜد إذا ازضٌ اؾاْ ٞاىل اجملٓ٢
عًٚ ٘ٝزق ١تتكُٔ زمساً يسأع َكطٛع ١أ ٚؾج ١تٓصف َٓٗا ايدَا.) ( ٤
ٚجيٛش إٔ ٜه ٕٛايتٗدٜد بفعٌ زَص ٟنإغُاد خٓذس يف باب داز اجملٓ ٢عً َٔ ٘ٝقبٌ اؾاْ ،ٞألٕ
ايكاْ ٕٛايعساق ٞمل حيدد ٚضَ ١ًٝع ١ٓٝيًتٗدٜد ٚبريو ٜؿح إٔ ٜه ٕٛايتٗدٜد بفعٌ زَص.) (ٟ
ب -ايتٗدٜد ايػفٜٗٚ :ٞساد ب٘ ايتٗدٜد ايؿادز َٔ اؾاْ ٞيف ؾٛز ٠أقٛاٍ تفصع اجملٓ ٢عً ،٘ٝأٜاً ناْت
ايًػ ١اييت ٜٗدد بٗا اؾاْ ٞطاملا إٔ اجملٓ ٢عًٜ ٘ٝفُٗٗا ؾساس ١أ ٚقُٓاً

( )ٚ .غايباً َا ٜهْ ٕٛتٝذ١

اْفعاٍ عازض ،فال ٜعرب عٔ خطٛز ٠يد ٣اؾاْ ٞعً ٢عهظ ايتٗدٜد ايهتاب ٞاير ٟال ٜؿدز غايباً إال بعد
تسٚ ٟٚتفهري ،يرا فإٔ ايتٗدٜد ايػفٗ ٞأقٌ خطٛز َٔ ٠ايتٗدٜد ايهتابٚ .) ( ٞقد تهًُت املادَٔ )4 3 2( ٠
قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞعٔ ايتٗدٜد ايػفٗ ٞبعباز( ٠نٌ َٔ ٖدد آخس  ...غفاٖاً ٖٚ )...را ٜعين إ
ايكاْ ٕٛايعساقْ ٞـ ؾساس ١عً ٢االغاز ٠نتاب ً١ا ٚغفاٖاً يف املاد ٠اعال.ٙ
ٚال ٜػرتط يًعكاب عً ٢ايتٗدٜد ايػف ٟٛإٔ ٜه ٕٛاؾاْ ٞقد طًب َٔ ايٛضٝط ؾساس ١إٔ ٜبًؼ
ايتٗدٜد اىل اجملٓ ٢عًٚ ،٘ٝامنا ٜهف ٞيكٝاّ دسمي ١ايتٗدٜد إٔ ٜجبت إ املتِٗ نإ ٜكؿد اٜؿاٍ ايتٗدٜد
اىل عًِ َٔ ازاد تٗدٜد ٙعٔ طسٜل ٖرا ايٛضٝط ( ).
ٜٚتشكل ايتٗدٜد باالغاز ٠أٜكاًَ ،جالً إذا نإ اؾاْ ٞحيٌُ َطدع كبأ ؼت َعطف٘ ٚنإ
اجملٓ ٢عًٜ ٘ٝعًِ بٛدٛد ٖرا ايطالح َع اؾاْ ٞثِ قاّ ٖرا اؾاْ ٞباالغاز ٠اىل ايطالح َٗدداً أ ٚقرزاً
اجملٓ ٢عً ٘ٝيًٝك ٞاـٛف يف ْفطٖ٘ٓ ،ا ٜطأٍ اؾاْ ٞعٔ دسمي ١تٗدٜد باالغاز ٠غفاٖاً ،الٕ َٔ غإٔ
.5 2 3
( )د .عال ٤شن ،ٞاملؿدز ايطابل ،ف-5 2 2
( )دَ .اٖس عبد غٜٛؼ ايدز ،٠املؿدز ايطابل ،ف.2 3 7
( )دَ .اٖس عبد غٜٛؼ ايدز ،٠املؿدز ايطابل ،ف.2 3 9
( )د .عال ٤شن ،ٞاملؿدز ايطابل ،ف.5 2 3
( )امحد اَني ،املؿدز ايطابل ،ف.7 1 6
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ٖر ٙاالغاز ٠ايتأثري يف ْفظ اجملٓ ٢عً ٘ٝتأثرياً غدٜداً ( ) .فايتٗدٜد ايػفٗ ٞميهٔ إٔ ٜتشكل باالغاز٠طاملا
باالغاز٠طاملا إ ٖر ٙاالغاز ٠ؼٌُ داليَ ١فٗ ١َٛيًػدـ املعتادٚ ،ذيو ألٕ االغاز ٠املفٗ ١َٛتكّٛ
َكاّ االيفاظ يف ايتفاِٖ بني ايٓاع يف ايٛضط االدتُاع.) (ٞ
ٚضٛا ٤نإ ايتٗدٜد نتابٝاً أ ٚغفٗٝاً ميهٔ إٔ ٜهَ ٕٛباغساً أ ٚبٛاضط ١غدـ آخسٚ ،يف ٖرٙ
اؿاي ١البد َٔ تٛضٝط ؾسٜح أ ٚقُينٚ ،إ اؾاْ ٞعً ٢عًِ بايعالق ١أ ٚايؿً ١اييت تسبط ايٛضٝط
باجملٓ ٢عًٚ ٘ٝاْؿساف قؿد ٙاىل ايتٛضٝط ( )ٚ.إ غدـ ايٛضٝط ايرًٜ ٟيب زغب ١اؾاْ ٞيف ْكٌ
عبازات ايتٗدٜد اىل اجملٓ ٢عً ٘ٝاَا ٜهٚ ٕٛضٝط سطٔ ايٓ ١ٝأ ٚض ٤ٞايٜٓٚ ،١ٝعد ايٛضٝط سطٔ ايٓ ١ٝإذا
ْكٌ عبازات اؾاْ ٞاىل اجملٓ ٢عً ٘ٝتًب ١ٝيسغب ١اؾاْ ٞد ٕٚإٔ ٜكؿد إخاف ١اجملٓ ٢عًٚ ٘ٝإمنا بكؿد
تٓب ٘ٗٝأ ٚاـٛف عًٚ ،٘ٝعٓدٖا ٜتعني ايك ٍٛباْتفاَ ٤طؤٚي ١ٝايٛضٝط سطٔ ايٓ .١ٝبُٓٝا ٜعترب ايٛضٝط
ض ٤ٞايٓ ١ٝإذا ْكٌ عبازات ايتٗدٜد َٔ اؾاْ ٞاىل اجملٓ ٢عً ٘ٝبكؿد إٜكاع اـٛف ٚايفصع يف ْفظ اجملٓ٢
عً ، ٘ٝأ ٟناْت ازادت٘ َٓؿسف ١اىل اسداخ ٖرا اـٛف يف ْفظ اجملٓ ٢عًٚ ،٘ٝعٓدٖا ٜه ٕٛايٛضٝط ٖٓا
َتٛاط٦اً َع اؾاْٚ ٞأت ٢عُالً َٔ االعُاٍ امله ١ْٛؾسمي ١ايتٗدٜد ( ).
 َٔٚخالٍ اطالعٓا عً ٢ايهجري َٔ ايدعا ٣ٚاؾصا ١ٝ٥اـاؾ ١ظسمي ١ايتٗدٜدٚ ،ددْا إ َٛقٛعٗا
ٜرتاٚح بني ايتٗدٜد باغٗاز ايطالح أ ٚاضتعُاي٘ ،أ ٚايتٗدٜد ايػفٗ ٞباضتعُاٍ ايفاظ غفٗ ١ٝتٓرز بٛقٛع
إعتدا ٤عً ٢اجملٓ ٢عًْٚ ،٘ٝادزاً َا ٜكع ايتٗدٜد بايهتاب ،١باضتجٓا ٤ايتٗدٜد بايسضا ٌ٥املهتٛب ١ايـ
( )SMSايرٜ ٟكع عرب دٗاش املٛباٚ ٌٜاير ٟخيكع يكآَْ( ٕٛع إضا ٠٤اضتعُاٍ إدٗص ٠االتؿاالت يف
يطٓ )2 0 0١ايؿادز َٔ بسملإ اقً ِٝنٛزدضتإ  -ايعسام.
اقً ِٝنٛزدضتإ – ايعسام زقِ (8 )6
ٜٚتكح ذيو اٜكاً َٔ خالٍ ايتطبٝكات ايككا ،١ٝ٥ضٛا ٤ناْت قسازات متٝٝص ١ٜحملهُ ١متٝٝص اقًِٝ
نٛزدضتإ ا ٚقانِ االضتٓ٦اف بؿفتٗا ايتُٝٝص ،١ٜا ٚقانِ اؾٓاٜات ٚاؾٓح.
ٚملا نٓا بؿدد تٛقٝح أزنإ دسمي ١ايتٗدٜد – نُا تكدّ – ْٛد إٔ ْػري يف ٖرا ايطٝام اىل إ بعض
ايػساح قد اغازٚا اىل َٛقٛع ايػسٚع يف ايتٗدٜد ،فٝعترب اؾاْ ٞغازعاً يف ايتٗدٜد اذا نإ قد أزضٌ
( )د .قُد ضعٝد منٛز ،املؿدز ايطابل ،ف.3 1 8
( )د .قُٛد لٝب سطين ،غسح قاْ ٕٛايعكٛبات – ايكطِ اـاف ،ط ،3داز ايٓٗك ١ايعسب ،١ٝايكاٖس ،1 9 8 8،٠ف.9 8 7
( )د .فدس ٟعبد ايسشام ؾًيب اؿدٜج ،ٞاملؿدز ايطابل ،ف.2 4 5
( )د .زؤٚف عبٝد ،املؿدز ايطابل ،ف.4 3 8
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خطاب ايتٗدٜد اىل اجملٓ ٢عًٚ ،٘ٝيهٓ٘ مل ٜؿٌ اي ٘ٝبطبب خازز عٔ ازاد ٠اؾاْ ،ٞفايػسٚع ٖٓا ٜتشكل
مبذسد ٚقع اـطاب يف ؾٓدٚم ايربٜد ا ٚتطً ُ٘ٝاىل غدـ الٜؿاي٘ اىل اجملٓ ٢عً ،٘ٝاَا فسد نتاب١
اـطاب (زضايٚ )١بكا ٘٥يف ٜد قسز ٙفال ٜه ٕٛض ٣ٛفسد عٌُ ؼكريٚ ٟتؿبح دسمي ١ايتٗدٜد تاَ١
بٛؾ ٍٛاـطاب اىل اجملٓ ٢عً.) (٘ٝ

املطمب الجاٌي
الرنَ املعٍوي – الكصد اجلروي
ايتٗدٜد دسمي ١عُد ١ٜيرا البد َٔ تٛافس ايكؿد اؾسَ ٞايعاّ فٗٝا يًعكاب عًٗٝا ،فاذا أْتف٢
ايكؿد أْتفت اؾسميٜٚ .١تٛافس ايكؿد اؾسَ ٞبعًِ اؾاْ ٞبإ َٔ غإٔ خطاب٘ أ ٚفعً٘ أ ٚقٛي٘ أٚ
إغازت٘ إٔ ٜدخٌ ايكًل يف ْفظ اجملٓ ٢عً ٘ٝملا ٜتٛقع٘ َٔ قسز ٜؿٝب٘ يف ْفط٘ اَ ٚاي٘ أْ ٚفظ ايػري
أَ ٚاي٘ٚ ،إٔ ٜكؿد اؾاْ ٞبايتٗدٜد فسد ايتدٜٛف أ ٚمحٌ اجملٓ ٢عً ٘ٝعً ٢ايكٝاّ بفعٌ أ ٚاالَتٓاع عٔ
فعٌ بػض ايٓعس عُا اذا نإ اؾاْ ٞقد عصّ عً ٢تٓفٝر تٗدٜد ٙأ ٚعدّ تٓفٝر ،ٙالٕ املػسع ايعساقٞ
ٜعاقب عً ٢فسد ايتٗدٜدٚ ،إٕ قؿد اؾاْٜ ٞطتدًـ َٔ َالبطات ايٛاقع١

( )َٚ .ت ٢ناْت عبازات

ايتٗدٜد دد ١ٜفاْٗا ته ٕٛقس ١ٜٓعً ٢تٛافس ايكؿد اؾسَٚ .ٞال عرب ٠بايباعح عً ٢ايتٗدٜد ،فايكؿد
اؾسَٜ ٞتشكل ٜٚعاقب اؾاْ ٞعً ٢ايفعٌ َت ٢قؿد اسداخ اـٛف يد ٣اجملٓ ٢عً ،٘ٝضٛا ٤بدافع
االْتكاّ أ ٚاؿؿ ٍٛعً ٢املاٍ ،أ ٚست ٢فسد سب االضتطالع ٚزغبت٘ يف اختباز غذاع ١اجملٓ ٢عً٘ٝ
أٚفسد املداعب ١أ ٚاملصاح ( ) .فكد قك ٞبأْ٘ (إذا نإ ايكؿد َٔ ايتٗدٜد فسد ايتدٜٛف د ٕٚاْؿساف
ْ ١ٝاملتِٗ الزتهاب دسميَ ١ع ١ٓٝفٝه ٕٛايفعٌ َٓطبكاً عً ٘ٝاسهاّ املاد َٔ )4 3 (1٠قاْ ٕٛايعكٛبات)( ).

( )د .عال ٤شن ،ٞاملؿدز ايطابل ،ف.5 2 5
( )دْ .ػات امحد ْؿٝف ،غسح قاْ ٕٛايعكٛبات – ايكطِ اـاف ،ط  ،1طسابًظ ،املؤضط ١اؿدٜج ١يًهتاب ،2 0 1 0،ف-1 1 7
.1 1 8
( )د .قُد ضعٝد منٛز ،املؿدز ايطابل ،ف.3 2 1
( ) قساز قهُ ١متٝٝص ايعسام املسقِ/1 3 3 7دٓاٜات 1 9 7/4يف  ،1 9 7/47/6ايكاق ٞابساٖ ِٝاملػاٖد ،ٟاملؿدز ايطابل ،ف.1 3 1
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املبحح الجالح
عكوبة اجلرمية
ايعكٛب ٖٞ ١اؾصا ٤ايرٜ ٟكسز ٙايكاْ ٕٛملؿًش ١اجملتُع تٓفٝراً ؿهِ قكا ٞ٥عً ٢نٌ َٔ تجبت
َطؤٚيٝت٘ عٔ اؾسميٚ .) ( ١ته ٕٛبؿٝػْ ١ـ قاْٜ ْٞٛطبك٘ ايكاقٜٚ ٞتكُٔ املطاع ببدٕ احملهّٛ
عً ،٘ٝأ ٚسسٜت٘ ،أَ ٚاي٘ ،أ ٚاعتباز ٙدسا ٤ازتهاب٘ اؾسميٚ .) ( ١دسمي ١ايتٗدٜد – غأْٗا غإٔ أ ١ٜدسمي١
– إذا ٚقعت بإٔ تٛافس زنٓاٖاٚ ،ثبتت َطؤٚي ١ٝفاعًٗا فإْ٘ ٜطتشل عكٛبتٗا املٓؿٛف عًٗٝا يف املٛاد
 َٔ )4 3 ٚ2 4 3 ٚ14 3(0قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق.ٞ
ٚقد اعترب املػسع ايعساق ٞدسمي ١ايتٗدٜد يف بعض ؾٛزٖا دٓاٚ ١ٜيف ايبعض اآلخس دٓشٚ ١سدد
املػسع ؾسمي ١ايتٗدٜد ايٛازد ٠يف املاد 2ٚ 1 /4 3 0( ٠عكٛبات) ساي ً١غددت فٗٝا ايعكٛب ١فذعًٗا (ايطذٔ
املؤقت َد ٠ال تصٜد عً ٢ضبع ضٓٛات) َعترباً اٜاٖا دٓا ، ١ٜغري إ املػسع ايعساق ٞسدد يًذسمي١
املٓؿٛف عًٗٝا يف املاد َٔ )4 3 (1٠قاْ ٕٛايعكٛبات عكٛب ١اؿبظ اييت ال تصٜد عً ٢اؿد األعً ٢املكسز
يعكٛب ١اؾٓش ،١نُا سدد يًذسمي ١املٓؿٛف عًٗٝا يف املاد َٔ )4 3 2 ( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ،عكٛب ١اؿبظ
َد ٠ال تصٜد عً ٢ضٓٚ ١اسد ٠أ ٚايػساَٚ .،١بٓا ٤عًَ ٢ا تكدّ ضٓتٓا ٍٚعكٛب ١دسمي ١ايتٗدٜد بٛؾف٘ دٓا١ٜ
يف املطًب اال ، ٍٚثِ بٛؾف٘ دٓش ١يف املطًب ايجاْ.ٞ

املطمب االوه
عكوبة التّديد بوصفْ جٍاية
ْؿت املاد َٔ )2ٚ 1/4 3 (0٠قاْ ٕٛايعكٛبات عً ٢عكٛب( ١ايطذٔ َد ٠ال تصٜد عً ٢ضبع ضٓٛات
ا ٚاؿبظ  ٖٞٚ )...ؾٛزَ ٠ػدد ٠ؾسمي ١ايتٗدٜد .اذ ٜعاقب املػسع َستهب دسمي ١ايتٗدٜد بايطذٔ
يطبع ضٓٛات ا ٚبعكٛب ١اؿبظ اييت تؿٌ اىل مخظ ضٓٛات اذا تٛافس يف ايتٗدٜد ايػسٚط ايتاي:١ٝ
( )د .عً ٞسطني اـًف ٚد .ضًطإ عبد ايكادز ايػا ،ٟٚاملباد ٤ٟايعاَ ١يف قاْ ٕٛايعكٛبات ،ط

 ،1ايهٜٛتَ ،طبع ١ايسضاي،١

ف.4 0
ايٓاغس ٚشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ٞايعساق ،١ٝبػداد5 ،1 9 8 2،
( )ايكاق ٞعبد ايطتاز ايبصزنإ ،قاْ ٕٛايعكٛبات – ايكطِ ايعاّ بني ايتػسٜع ٚايفك٘ ٚايككا ،٤ط  ،1املهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛبػداد،
ف .4 2
9 ،2 0 0 2
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- 1إ ٜه ٕٛايتٗدٜد بازتهاب دٓا ١ٜقد ايٓفظ أ ٚاملاٍ أ ٚباضٓاد أَٛز كدغ ١بايػسف أٚ
بافػاٗ٥اٚ ،بٓا ٤عً ٢ذيو إذا نإ ايتٗدٜد بازتهاب دٓش ١أ ٚباضٓاد اَٛز غري كدغ ١بايػسف أٚ
بافػاٗ٥ا فال ٜتشكل ٖرا ايػسط ايالشّ يتٛقٝع ايعكٛب ١اعال.ٙ
- 2إ ٜه ٕٛايتٗدٜد َكرتْاً بطًب أ ٚبتهًٝف بأَس أ ٚباالَتٓاع عٔ فعٌ أَ ٚكؿٛداً ب٘ ذيو ،نإٔ
ٜك ّٛاؾاْ ٞبتٗدٜد اجملٓ ٢عًٗٝا بطًب ايتٓاشٍ عٔ املٗس املعذٌ ٚاملؤدٌ ،أ ٚاالَتٓاع عٔ عٌُ
نعدّ ايتٛادد يف َٓطك ١قدد ٠أ ٚعدّ ايتشدخ يف َٛقٛع َعني ،ضٛا ٤نإ ايطًب َتعًكاً
باجملٓ ٢عً ٘ٝأ ٚبػدـ آخس  ِٜٗاجملٓ ٢عًَ ،٘ٝجاٍ ذيو إٔ ٜسضٌ غدـ زضاي ١اىل آخس
ٜٗدد ٙف ٘ٝغطف ٚيد ٙأ ٚبكتً٘ بعد خطف٘ إذا مل ٜدفع ي٘ (فد )١ٜأَ ٟبًؼ َٔ املاٍ ( )ٚ ،تتشكل
دٓا ١ٜايتٗدٜد ست ٢ي ٛنإ ايعٌُ أ ٚاالَتٓاع املطًٛب َٔ اجملٓ ٢عًَ ٘ٝػسٚعاً ،فاملؤدس ٜطأٍ
عٔ دٓا ١ٜتٗدٜد إذا ٖدد املطتأدس بكتً٘ أ ٚغطف ٚيد ٙإذا مل خيً ٞايداز املأدٛزٜٚ ،٠تعسض
اؾاْ ٞيرات ايعكٛب ١إذا سؿٌ ايتٗدٜد بهتاب خاي َٔ ٞأضِ َسضً٘ أ ٚإٔ اجملسّ أستاط الخفا٤
غدؿٝت٘( ).
ٚيف زأٜٓا إ ايطبب يف تػدٜد عكٛب ١ايتٗدٜد املٓؿٛف عًٗٝا يف املاد( ٠

 َٔ )4 3 0قإْٛ

ايعكٛبات ٜهُٔ يف خطٛز ٠اؾساَٛ – ِ٥قٛع ايتٗدٜد – سٝح أستاط املػسع ايعساق ٞؾطاَ ١ايتٗدٜد يف
ٖر ٙاالسٛاٍ .فُٔ ٜٗدد داز ٙبهطس ْٛافر داز ٙيٝظ عذِ خطٛز ٠ايتٗدٜد ايؿادز َٔ ذات ايػدـ
عسم داز داز ٙناَالً.
 َٔٚايتطبٝكات ايككا ١ٝ٥بٗرا ايػإٔ قساز قهُ ١متٝٝص ايعسام املتكُٔ إ قٝاّ املتِٗ بتٗدٜد
املػتهٝإ يف ضاس ١ايداز باطالم ايٓاز عًُٗٝا َٔ َطدض٘ ملٓعُٗا َٔ االقرتاب َٓ٘ ٜٓطبل ٚاسهاّ املاد٠
 1/4 3(0عكٛبات) ( )ٚ .قكت أٜكاً باْ٘ (اذا دس ٣تفسٜل ايصٚد ١عٔ شٚدٗا ْتٝذ ١تٗدٜد املتِٗ فٝشانِ
ٚفل املاد )4 3 0( ٠عكٛبات ٚ .) ( )...قكت قهُ ١متٝٝص أقً ِٝنٛزدضتإ -ايعسام بـ (إ فعٌ ايتٗدٜد
ايؿادز َٔ املتِٗ ف  ...باطالم ايٓاز َٔ بٓدق ١ٝيف ايفكا ٤فٛم زأع اجملٓ ٢عً ٘ٝمل ٜهٔ َؿشٛباً
( )د .فدس ٟعبد ايسشام ؾًيب اؿدٜج ،ٞاملؿدز ايطابل ،ف.2 4 8-2 4 7
( )د .عباع اؿطين ،املؿدز ايطابل ،ف.1 3 9
( )قساز قهُ ١متٝٝص ايعسام املسقِ  ١٦ٖٝ/4 6 3عاَ 1 9 7 /8١يف ،1 9 7/81 2/3 0فُٛع ١االسهاّ ايعدي ١ٝايعدد  ،4ايطٓ ١ايتاضع، ١
ف .1 6
عاّ1 ،1 9 7 8
( )قساز قهُ ١متٝٝص ايعسام املسقِ ١٦ٖٝ/5 6عاَ 1 9 7/9١يف  ،1 9 7/94/7ايكاق ٞابساٖ ِٝاملػاٖد ،ٟاملؿدز ايطابل ،ف.1 3 1
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بطًب أ ٚبتهًٝف بأَس أ ٚاَتٓاع عٔ فعٌ أَ ٚكؿٛداً ب٘ ذيو عً ٘ٝفإٔ اػا ٙاحملهُ( ١اؾٓاٜات)
بتهٝٝفٗا يفعٌ ايتٗدٜد املستهب ٚفل املاد )4 3 0 ( ٠عكٛبات إػا ٙغري ؾشٝح يعدّ تٛافس غسٚط
َٚتطًبات املاد ٠املرنٛز ٠ف ٘ٝيرا قسز ْكض ايكساز ٚاعاد ٠ايدع ٣ٛاىل قهُتٗا الدسا ٤احملانُ ١فدداً
ٚفل اسهاّ املاد ٠املٓطبك 4 3 (1١عكٛبات) .) ()...
ٚبٓا ٤عً ٢نٌ َا تكدّ ،فإٕ ايعكٛب ١األضاض ١ٝؾٓا ١ٜايتٗدٜد سطب املاد )4 3 0 ( ٠عكٛبات ٖٞ
ايطذٔ املؤقت  ٖٞٚعكٛب ١أؾً ١ٝضايب ١يًشسٚ .) ( ١ٜقد دعٌ املػسع ايعساق ٞايتٗدٜد بازتهاب دٓا ١ٜقد
ايٓفظ نايتٗدٜد بازتهاب دٓا ١ٜقد املاٍ.
ٚيف زأٜٓا إ ٖرا االػا ٙؾا٥ب طاملا إ اؾاْٜ ٞكؿد َٔ ٚزا ٤فعً٘ املطاع مبػاعس اجملٓ٢
عًٚ ٘ٝتعسٜك٘ يًرعس ٚايكًل.
ٚػدز اإلغاز ٠اىل إْ٘ تطبل ْفظ ايػسٚط ٚاألسهاّ املػاز ايٗٝا فُٝا تكدّ إذا نإ ايتٗدٜد
غطاب خاٍ َٔ اضِ َسضً٘ أْ ٚطب ؾدٚز ٙاىل مجاعَٛ ١دٛد ٠أَ ٚصع ١َٛعطب ايفكس َٔ )2 ( ٠املاد٠
 )4 3(0عكٛبات .نُٔ ٜسضٌ خطاباً اىل غدـ َتصٚز بٛدٛد عالق ١آمث ١بني شٚدت٘ ٚأسد االغداف ٚبأْ٘
إذا مل ٜرتادع ٖرا ايػدـ عٔ ضًٛن٘ ايط ٤ٞفالبد َٔ قتً٘ ( ).

املطمب الجاٌي
عكوبة التّديد بوصفْ جٍحة
أعترب املػسع ايعساق ٞاؿبظ ٖ ٞعكٛب ١دسمي ١ايتٗدٜد املٓؿٛف عًٗٝا يف املادتني (
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 َٔ )4 3 ٚ2قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞاملسقِ )1 1 (1يطٓ 1 9 6 9١املعدٍ  ،فاملادٜ َ٘ٓ )4 3 1( ٠عاقب اؾاْٞ
بعكٛب ١اؿبظ اييت تؿٌ اىل مخظ ضٓٛات نٌ َٔ ٜٗدد آخس ضٛا ٤بازتهاب دٓا ١ٜقد ايٓفظ أ ٚاملاٍ
أ ٚباضٓاد اَٛز كدغ ١بايػسف ا ٚبافػاٗ٥ا يف غري اؿاالت املب ١ٓٝيف املاد )4 3 0( ٠عكٛباتٚ ،جيٛش إٔ
( )قساز قهُ ١متٝٝص اقً ِٝنٛزدضتإ  -ايعسام املسقِ  ١٦ٖٝ/1 2 9دصا 2 0 0/6١ٝ٥يف  ،2 0 0/26/1 9ايكاق ٞعجُإ ٜاضني عً،ٞ
ف.1 0
املؿدز ايطابل3 ،
( )اْعس املاد َٔ )8 7( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق.ٞ
ف.1 4
( )د .عباع اؿطين ،املؿدز ايطابل1 ،
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ٜه ٕٛايتٗدٜد نتاب ١أ ٚغفاٖاً .فػسٚط ايتٗدٜد ٖٓا أ ٟيف املاد )4 3 1( ٠عكٛبات ٖ ٞذات ايػسٚط املػاز
ايٗٝا فُٝا تكدّ غؿٛف دٓا ١ٜايتٗدٜد ايٛازد ٠يف املاد ،)4 3 0( ٠إال إٕ ايفازم يف املاد )4 3 1( ٠عكٛبات
ٖ ٛإٔ ٜه ٕٛايتٗدٜد غري َؿشٛب بطًب( ).
ٚبٓا ٤عًَ ٢ا تكدّ إذا نإ ايتٗدٜد غري َؿشٛب بطًب أ ٚبتهًٝف بأَس فٝعترب دٓش ١الٕ
عكٛبتٗا اؿبظٜٚ .عد تٗدٜداً بطٝطاً ألْ٘ ٜكع عً ٢اجملٓ ٢عً ٘ٝيف ٖدْ ٤ٚفط٘ ،بُٓٝا ٜٓط ٟٛايتٗدٜد
ايػدٜد املؿشٛب بطًب أ ٚتهًٝف بأَس عً ٢املطاع عس ١ٜإزاد ٠اجملٓ ٢عًٚ ٘ٝذيو عًُ٘ عً ٢ضًٛى
إ ٚتؿسف َعني زغُاً عٔ إزادت٘ ٚفَ ٘ٝعٓ ٢ايكٗس ٚاإلزغاّ ( ).
ٜٚتكح َٔ ْـ املاد َٔ )4 3 1( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ،اْٗا تعاجل ؾٛز ٠ايتٗدٜد بازتهاب دٓا ١ٜقد
ايٓفظ أ ٚاملاٍ أ ٚباضٓاد اَٛز كدغ ١بايػسف أ ٚاالعتباز د ٕٚإٔ ٜهَ ٕٛؿشٛباً بطًب أ ٚبتهًٝف
بأَس أ ٚاالَتٓاع عٔ فعٌ َٔٚ .ايتطبٝكات ايككا ١ٝ٥بٗرا ايؿدد قساز قهُ ١متٝٝص اقً ِٝنٛزدضتإ

–

ايعسام اير ٟقك ٢بـ (إ اػا ٙقهُ ١دٓاٜات دٖٛى ايجاْ ١ٝاىل اداْ ١املتِٗ (أ .ّ .ع) ٚفل املاد٠
 )4 3 (1عكٛبات اػا ٙؾشٝح َٛٚافل يًكاْ ... ٕٛيجبٛت قٝاَ٘ بتٗدٜد املػته( ٞأ.ع) د ٕٚإ ٜهٕٛ
َؿشٛباً بطًب ا ٚبتهًٝف بأَس أ ٚاالَتٓاع عٔ فعٌ أَ ٚكؿٛداً ب٘ ذيو يرا تكسز تؿدٜك٘) ( ) .نُا ذٖبت
اٜكاً اىل اْ٘ (إذا مل ٜجبت بإٔ فعٌ املتِٗ نإ َؿشٛباً بطًب أ ٚبتهًٝف بأَس أ ٚاالَتٓاع عٔ فعٌ أٚ
َكؿٛداً ب٘ ذيو .يرا ٜؿبح ايفعٌ اؾسَ ٞاير ٟازتهب٘ املتِٗ َػُٛالً عهِ املاد َٔ )4 3 1 ( ٠قإْٛ
ايعكٛبات ٚيٝظ املاد .) ( )... َ٘ٓ )1/4 3 0( ٠نُا سُهِ اٜكاً بـ (إ افاد ٠ايػاٖد املتكُٓ ١بإ املتِٗ
قاّ باطالم سٛاي ٞعػس اطالقات ْاز ١ٜفٛم زؤٚع املػتهٝني ٚاْ٘ زأ ٣ذيو بعٚ ٘ٓٝتعصش ذيو باقٛاٍ
املػتهٝني ؼكٝكاً ٚقانُ ١بإ املتِٗ املرنٛز نإ عٛشت٘ بٓدق ١ٝنالغٓهٛف ٚقكس قبط ايبٓدق١ٝ
ٚاعرتاف املتِٗ عٝاش ٠ايطالح املرنٛز ،نًٗا أدي ١نافَٚ ١ٝكٓع ١إلداْ ١املتِٗ ٚفل املاد َٔ )4 3 (1٠قإْٛ
ايعكٛبات)( ).
( )د .فدس ٟعبد ايسشام ؾًيب اؿدٜج ،ٞاملؿدز ايطابل ،ف.2 4 9
( )امحد اَني ،املؿدز ايطابل ،ف.7 1 7
ثاْ 2 0 1/١ٝيف ،2 0 1/44/2 1ايكساز غري َٓػٛز.
( )قساز قهُ ١متٝٝص اقً ِٝنٛزدضتإ  -ايعسام املسقِ ١٦ٖٝ/2 5 4دصا4 ١ٝ٥
اٚىل 2 0 1/يف ،2 0 1/112/2 9ايكساز غري َٓػٛز.
( )قساز قهُ ١متٝٝص اقً ِٝنٛزدضتإ – ايعسام املسقِ ١٦ٖٝ/5 2 9دصا1 ١ٝ٥
( )قساز قهُ ١اضتٓ٦اف دٖٛى بؿفتٗا ايتُٝٝص ١ٜاملسقِ /6 4ت9.ز 2 0 0/يف ،2 0 0/79/1 5ايكاق ٞسطني ؾاحل ابساٖ ،ِٝاملؿدز
ايطابل ،ف.8 1-8 0
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ٚقُك ٞاٜكاً بـ (إ قساز االفساز عٔ املتُٗني غري ؾشٝح ٚكايف يًكاْ ٕٛألٕ ايجابت َٔ إفادات
املػتهني ٚايػٗٛد املد ١ْٚؼكٝكاً ٚقانُ ١إٕ االدي ١املتٛفس ٠يف ايدع ٣ٛناف ١ٝإلداْ ١املتُٗني ٚفل
املاد )4 3 (1٠عكٛبات يٛقٛع ايتٗدٜد عً ٢املػتهني َٔ قبٌ املتُٗني املطًشني بايهالغٓهٛف ٚاملطدع
ٚعًَ ٢سأَٚ ٣طُع َٔ ايػٗٛد)( ).
اَا املاد َٔ )4 3 2( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات فتعاقب عً ٢ايتٗدٜد بٛؾف٘ دٓش( ١باؿبظ َد ٠ال تصٜد
عً ٢ضٓٚ ١اسد ٠ا ٚبايػساَ )...١ضٛاٚ ٤قع ايتٗدٜد نتابً١ا ٚغفاٖاً ا ٚبٛاضط ١غدـ آخس – يف غري اؿاالت
املب ١ٓٝيف املادتني َٔ )4 3 ٚ14 3(0قاْ ٕٛايعكٛباتٖٚ ،را َفاد ٙإٔ ال ٜه ٕٛايتٗدٜد بازتهاب دٓا ١ٜقد
ايٓفظ أ ٚاملاٍٚ ،ال َؿشٛباً بطًب أ ٚبتهًٝف بأَس أ ٚاالَتٓاع عٔ فعٌٜٚ ،كع ايتٗدٜد إذا نإ َٛقٛع٘
ازتهاب دٓش ١ألْ٘ تٗدٜد ٜكؿد َٓ٘ فسد ايتدٜٛفٜٚ ،بد ٚإ ٖرا َا قؿد ٙاملػسع ايعساق ٞيف املادتني
 )4 3 2ٚ 4 3 (1عكٛبات ( )ٚ .تطبٝكاً يريو فكد سهِ بإٔ (ايتٗدٜد بايك ٍٛبايكتٌ ٜٓطبل عً ٘ٝاملاد 4 3 2 ٠ال
املاد َٔ )4 3(0٠قاْ ٕٛايعكٛبات) ( ) .نُا سُهِ بـ (إ قساز االفساز عٔ املتِٗ ٚفل املاد )4 3 2( ٠عكٛبات
ؾشٝح َٛٚافل يًكاْ ،ٕٛطاملا تبني إ االدي ١املتشؿً ١يف ايكك ١ٝمل تهٔ نافَٚ ١ٝكٓع ١قٓاع ١تاَ ١سٍٛ
قٝاّ املتِٗ بتٗدٜد املػته ٞفعالً)( ).
ٚاـالؾ ١اييت ْٓتٗ ٞايٗٝا َٔ نٌ َا تكدّ ٖٞ ،اْ٘ اٜاً نإ فعٌ اؾاْ ٞضٛا ٤خُكِعَ ؿهِ املاد٠
 4 3(0أ 4 3 1ٚأ َٔ )4 3 2ٚقاْ ٕٛايعكٛبات ،فإ ايعكٛب ١اييت تفسض عً ٘ٝؽكع يًكٛاعد ايعاَ ١املتعًك١
بايعسٚف ايككا ١ٝ٥املدفف ١أ ٚاملػدد ٠أ ٚاالعراز ايكاْ.) (١ْٝٛ

( )قساز قهُ ١اضتٓ٦اف دٖٛى بؿفتٗا ايتُٝٝص ١ٜاملسقِ/1 0 3ت9.ز 2 0 0/يف  ،2 0 0/191/2ايكاق ٞسطني ؾاحل ابساٖ ،ِٝاملؿدز
ايطابل ،ف.8 1
( )د .فدس ٟعبد ايسشام ؾًيب اؿدٜج ،ٞاملؿدز ايطابل ،ف.2 4 9
( )قساز قهُ ١متٝٝص ايعسام املسقِ/3 4 0دصا ٤ا 1 9 8/2ٍٚيف  ،1 9 8/25/2ايكاق ٞابساٖ ِٝاملػاٖد ،ٟاملؿدز ايطابل ،ف.1 3 2
( )قساز قهُ ١اضتٓ٦اف دٖٛى بؿفتٗا ايتُٝٝص ١ٜاملسقِ /5 0ت1.ز 2 0 1/يف  ،2 0 1/41/4ايكاق ٞسطني ؾاحل ابساٖ ،ِٝاملؿدز
ايطابل ،ف.8 3
( )اْعس املٛاد ( )1 3 -41 2 8عكٛبات غؿٛف االعراز ايكاْٚ ١ْٝٛايعسٚف ايككاٚ ،١ٝ٥املٛاد (  )1 4-01 3 5عكٛبات غؿٛف
ايعسٚف املػدد.٠
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ْٚػري يف ٖرا ايطٝام اىل إٔ َكداز غساَ ١عكٛب ١دسمي ١ايتٗدٜد باعتبازٖا دٓش ١يف اقًِٝ
نٛزدضتإ  -ايعساقٗ ٞإ ال تكٌ عٔ )4 5 ,1 5(0مخطٚ ١ازبع ٕٛايفاًَٚاٚ ١٥مخط ٕٛدٜٓاز ٚال تصٜد عً٢
َ )2 2 5 ,0( 0 0ا٥تإ ٚمخطٚ ١عػس ٕٚايف دٜٓاز ( )ٚ -يف زأٜٓا –إ َبًؼ ايػساَ ١ال حيكل ايػسض َٔ
ايعكٛب ،١الٕ َبًػٗا قً ٌٝباملكازَْ ١ع َبايؼ ايػساَ ١املٓؿٛف عًٗٝا يف بعض ايكٛاْني اـاؾ ،١نكإْٛ
َٓع إضا ٠٤أضتعُاٍ أدٗص ٠االتؿاالت يف أقً ِٝنٛزدضتإ  -ايعسام زقِ

 6يطٖٓٚ 2 0 0 8١را ٜطتدعٞ

اعاد ٠ايٓعس يف َكداز ايػساَ ١يف قاْ ٕٛايعكٛبات.
ٚػدز االغاز ٠اٜكاً اىل إ دسمي ١ايتٗدٜد بايك َٔ ٍٛاؾسا ِ٥اييت ال جيٛش ؼسٜو ايدع ٣ٛاؾصا١ٝ٥
فٗٝا إال بػه َٔ ٣ٛاجملٓ ٢عً ٘ٝأٜ َٔ ٚكَ ّٛكاَ٘ قاْْٛاً اضتٓاداً يًُاد( ٠

/3أ َٔ )2/قاْ ٕٛاؾٍٛ

احملانُات اؾصا ١ٝ٥املسقِ ( )2 3يطٓ 1 9 7 1١املعدٍ( ).
نُا ال تكبٌ ايػه ٣ٛيف دسمي ١ايتٗدٜد بايك ٍٛإذا قدَت بعد َسٚز ثالث ١اغٗس َٔ  ّٜٛعًِ اجملٓ٢
عً ٘ٝباؾسمي ١أ ٚشٚاٍ ايعرز ايكٗس ٟاير ٟساٍ د ٕٚتكد ِٜايػه ٣ٛطبكاً ؿهِ املاد( ٠

 َٔ )6قإْٛ

اؾ ٍٛاحملانُات اؾصا ١ٝ٥ايٓافر( ).
ٚبٓا ٤عً ٢ذيو فإ دسمي ١ايتٗدٜد بايك ٍٛتكبٌ ايؿًح نْٗٛا دٓش ،١أَا دسمي ١ايتٗدٜد املٓطبك١
عًٗٝا اسهاّ املاد َٔ )4 3 0( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات فال جيٛش قب ٍٛايؿًح عٓٗا ألْٗا دٓاٚ( .) ( ١ٜإ َطأي١
قب ٍٛايؿًح ٚفل املاد )4 3 1( ٠عكٛبات دٛاشٜ ١ٜعٛد تكدٜسٖا يًُشهُ ١املدتؿٚ ١فل املادَٔ )1 9 5( ٠
قاْ ٕٛاؾ ٍٛاحملانُات اؾصا ١ٝ٥املسقِ 2 3يطٓ 1 9 7 1١املعدٍ )( ).

يطٓ 2 0 0١ايؿادز عٔ بسملإ اقً ِٝنٛزدضتإ.
( )عدٍ َبًؼ ايػساَ ١يف قاْ ٕٛايعكٛبات مبٛدب ايكاْ ٕٛزقِ (2 )6
( )اْعس ْـ املاد )3( ٠اؾ ٍٛاحملانُات اؾصا ١ٝ٥املسقِ ( )2 3يطٓ 1 9 7 1١املعدٍ.
( )اْعس ْـ املاد )6( ٠اؾ ٍٛاحملانُات اؾصا ١ٝ٥املسقِ ( )2 3يطٓ 1 9 7 1١املعدٍ.
( )اْعس املٛاد َٔ )1 9 8-1 9 (4قاْ ٕٛاؾ ٍٛاحملانُات اؾصا١ٝ٥املسقِ ( )2 3يطٓ 1 9 7 1١املعدٍ غؿٛف ايؿًح.
( )قساز قهُ ١اضتٓ٦اف بؿفتٗا ايتُٝص ١ٜاملسقِ /1 0ت0.ز 2 0 1/يف  ،2 0 1/10/1 8ايكاق ٞسطني ؾاحل ابساٖ ،ِٝاملؿدز ايطابل،
ف.8 2
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اخلامتة
بعد االْتٗا َٔ ٤نتاب ١عجٓا املعٓ( ٕٛدسمي ١ايتٗدٜد يف قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساقْ ) ٞتكدّ بٗرٙ
اـالؾٚ ١االضتٓتادات ٚاملكرتسات اييت تٛؾًٓا ايٗٝا ٚخسدٓا بٗا َٔ خالي٘ َتُٓني إ ْه ٕٛقد ٚفكٓا
ف.٘ٝ

اوالً :اخلالصة:
إ دسمي ١ايتٗدٜد ٚفكا يكاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞاملسقِ 1 1 1يطٓ 1 9 6 9١املعدٍ ٖ َٔ ٞاؾسا ِ٥املاض١
عس ١ٜاإلْطإ ٚسسَت٘  ٖٞٚدسميَ ١طتكًٚ ١قا ١ُ٥براتٗا ٚيكد اغاز املػسع ايعساق ٞايٗٝا يف املٛاد ٚ4 3 0
.4 3 ٚ2 4 3 1
سٝح تٓاٚيٓا يف املبشح االَ َ٘ٓ ٍٚاٖ ١ٝدسمي ١ايتٗدٜد ٚتٓاٚيٓا يف املطًب اال َ٘ٓ ٍٚتعسٜف
ايتٗدٜد يؼً ٖٛٚ ٠تٗدد : ٙخٛف٘ ٚتٛعد ٙبػدٚ ٠اؾطالسا سٝح مت تعسٜف٘ َٔ قبٌ ايفكٗا ٤بعد ٠تعازٜف
َٗٓٚا عسف باْ٘ (نٌ عباز َٔ ٠غاْٗا اشعاز اجملٓ ٢عً ٘ٝأ ٚايكا ٤ايسعب يف ْفط٘ أ ٚاسداخ خٛف يدٜ٘
َٔ خطس ٜساد إٜكاع٘ بػدؿ٘ أ ٚمباي٘ )ٚ ،يكد تٛؾًت اىل تعسٜف يًتٗدٜد  ٖٛٚتسٜٚع اجملٓ ٢عًٚ ٘ٝبح
اـٛف ٚايفصع يف قًب٘ ٚاغاع ١عدّ ايطُأْ ١ٓٝيد ٜ٘باْصاٍ غسَعني بٓفط٘ أَ ٚاي٘ أ ٚبٓفظ أَ ٚاٍ غريٙ
أبٚ ١ٜض. ١ًٝ
ٚيف املطًب ايجاْ ٞعجٓا عً ١ػس ِٜايتٗدٜد

فايػا َٔ ١ٜػس ِٜايفعٌ ٖ ٛمحاَ ١ٜؿًشٚ ١عً١

ػس ِٜفعٌ ايتٗدٜد ٖ ٛمحا ١ٜاملؿًش ١االدتُاع ١ٝاييت أزاد املػسع محاٜتٗا َٔ ػس ِٜفعٌ ايتٗدٜد نْ٘ٛ
ْٛعا َٔ االنسا ٙاملعٓ َٔٚ ٟٛؽ أ ْ٘ اشعاز ايػدـ املٗدد ٚاملطاع بأَٓ٘ ٚسسٜت٘ ايػدؿٚ ١ٝيرا فأ ٕ
ْؿٛف ايتذس ِٜؼُ ٞسكا َٔ سكٛم اإلْطإ األضاض ٖٛٚ ١ٝاؿل يف اؿٝا ٠اهلاد ١٥اآلَٓ. ١
ٚيف املطًب ايجايح تٓاٚيٓا ذات ١ٝدسمي ١ايتٗدٜد ٚمتٝٝصٖا عٔ دسمي ١ايػسٚع يف ايكتٌ ٚايرٖٛ ٟ
ايبد ٤بتٓفٝر فعٌ بكؿد ازتهاب دسمي ١ايكتٌ  ٚأشٖام زٚح اجملٓ ٢عً ٘ٝإال إ فعً٘ قد خاب بطبب خازز
إزاد ٠ايفاعٌ  ٚنريو تتَٝص عٔ دسمييت إغتؿاب ايطٓدات ٚاالَٛاٍ سٝح ٜه ٕٛايتٗدٜد يف تًو اؾسميتني
بكؿد سؿ ٍٛاؾاْ ٞعً ٢ضٓد أ ٚاَٛاٍ َٔ اجملٓ ٢عً ٘ٝأَا ايتٗدٜد فٗ ٛتسٜٚع اجملٓ ٢عًٚ ٘ٝؽٜٛف٘
اَا املبشح ايجاْ ٞفتٓاٚيٓا ف ٘ٝأزنإ دسمي ١ايتٗدٜد فف ٞاملطًب اال َ٘ٓ ٍٚتٓاٚيٓا ف ٘ٝايسنٔ
املاد ٟؾسمي ١ايتٗدٜد  ٚأٚقشٓا إ املػسع ايعساق ٞيف املٛاد َٔ 4 3 ٚ24 3 ٚ14 3 0قاْ ٕٛايعكٛبات املسقِ
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 1 1 1يطٓ 1 9 6 9١املعدٍ مل حيدد ؾٝؼ ايتٗدٜد ٚمل ٜبني َاٜعترب تٗدٜدا َٚاال ٜعترب

تٗدٜداًٚ ،ح د د يف

املادتني َ٘ٓ 4 3 ٚ14 3 0بأ ْ٘ ازتهاب دٓا ١ٜقد ايٓفظ أ ٚاملاٍ أ ٚباضٓاد اَٛز كدغ ١بايػسف أٚ
إفػاٗ٥ا َ ٖٛٚا ٜعترب ايسنٔ املاد ٟيف دسمي ١ايتٗدٜد ٚالبد إٔ ٜه ٕٛايتٗدٜد َادٜاً نايتٗدٜد ايرٜ ٟؿشب٘
فعٌ َاد ٟنايتٗدٜد بايكتٌ أ ٚاؿسم أ ٚبأ غٗاز َطدع أ ٚإٔ ٜسضٌ اؾاْ ٞخطاب تٗدٜد أٜ ٚسضٌ
غدؿا اىل اجملٓ ٢عًٜٗ ٘ٝددٜٚ ٙدخٌ ايسعب يف ْفط٘ أ ٚازضاٍ ؾٛز ٠خٓذس ٜكطس دَا

أ ٚإٔ ٜهٕٛ

ايتٗدٜد َعٜٓٛا نتٗدٜد ايػدـ أبؿام قسز مباي٘ أ ٚغسف٘ ٜٚػرتطأ ٕ ٜه ٕٛايتٗدٜد بازشًا ٜدٍ عً١ْٝ ٢
اؾاْْٚ ٞفطٝت٘ ٚمل ٜٛزد قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞايٓافر اٚ ِ١ٜض ١ًٝتٗدٜد يف ْـ املادتني 4 3 ٚ11/4 3 0
ٜٚكع ايتٗدٜد أبٚ ٟ٠ض ١ًٝضٛا ٤نإ نتاب ً١ا ٚاغازً٠غفاٖاًأ ٚبايك ٍٛأ ٚايفعٌ أ ٚبايسض ّٛا ٚايسَٛش .
ٚيف املطًب ايجاْ ٞفكد تٓاٚيٓا ف ٘ٝايسنٔ املعٓ ٟٛؾسمي ١ايتٗدٜد أ ٚنُا ٜطُ ٢بايكؿد اؾسَٞ
سٝح إٔ دسمي ١ايتٗدٜد ٖ ٞدسمي ١عُدٚ ١ٜالبد َٔ تٛافسايكؿد اؾسَ ٞايعاّ فٗٝا

 ،يًعكاب عًٗٝا  ٚإذا

أْتف ٢ايكؿد أْتفت اؾسميٜٚ ١تٛافس ايكؿد اؾسَ ٞؾسمي ١ايتٗدٜد بعًِ اؾاْ ٞبأ ٕ َٔ ؽأ ٕ خطاب٘ أٚ
فعً٘ أ ٚقٛي٘ أ ٚاغازت٘ إٔ ٜدخٌ ايكًل يف ْفظ اجملٓ ٢عً ٘ٝملا ٜتٛقع٘ َٔ قسز ٜؿٝب٘ يف ْفط٘

أٚ

َاي٘ أْ ٚفظ غدـ آخس أَ ٚاٍ غدـ َ ُٜ٘ٗت ٢قؿد اؾاْ ٞبايتٗدٜد ؽٜٛفٖأ ٚمحٌ ٙعً ٢ايكٝاّ
بفعٌ أ ٚاالَتٓاع عٓ٘ .
أ َا يف املبشح ايجايح فتٓاٚيٓا ف ٘ٝعكٛب ١دسمي ١ايتٗدٜد فتٓاٚيٓا يف املطًب اال َ٘ٓ ٍٚعكٛب١
دسمي ١ايتٗدٜد بٛؾف٘ دٓا ١ٜسٝح ْؿت املاد َٔ– 2 ٚ1/4 3 0 ( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞاملسقِ
1 1 1يطٓ 1 9 6 9١املعدٍ  ،عً ٢عكٛب ١ايطذٔ ملد ٠ضبع ضٓٛا تأ ٚباؿبظ عً ٢اؾاْ ٖٞٚ ، ٞعكٛبَ ١ػدد٠
تؿٌ يطبع ضٓٛات أ ٚباؿبظ ا ٟملد ٠تؿٌ ـُظ ضٓٛات أ ٟغدـ ٜٗدد آخس بازتهاب دٓا ١ٜقد
ْفط٘ أَ ٚاي٘ أ ٚقد ْفظ أَ ٚاٍ غري ٙأ ٚبأضٓاد اَٛز كدغ ١بايػسف أ ٚافػاٗ٥ا ٚنإ ذيو َؿشٛباً
بطًب أ ٚبتهًٝف بأَس أ ٚاالَتٓاع عٔ فعٌ َكؿٛداً ب٘ ذيوٜ .عاقب بايعكٛب ١ذاتٗا اذا نإ ايتٗدٜد يف
خطاب خاٍ َٔ اضِ َسضً٘ أ ٚنإ َٓطٛبا ؾدٚز ٙاىل مجاع ١ضسَٛ ١ٜدٛد ٠اَ ٚصع.١َٛ
ٚيف املطًب ايجاْ ٞتٓاٚيٓا ف ٘ٝعكٛب ١ايتٗدٜد بٛؾف٘ دٓش ١سٝح ْؿت املاد َٔ )4 3 1( ٠قإْٛ
ايعكٛبات ايعساقٜ( ٞعاقب باؿبظ نٌ َٔ ٖدد آخس بازتهاب دٓا ١ٜقد ْفط٘ أَ ٚاي٘ أ ٚقد ْفظ أَ ٚاٍ
غري ٙبأضٓاد اَٛز خادغ ١يًػسف أ ٚاالعتباز أ ٚافػاٗ٥ا بػري اؿاالت املب ١ٓٝيف املاد (4 3 0( ٠مما ٜدٍ
إ عكٛب ١دسمي ١ايتٗدٜد املٓؿٛف عًٗٝا يف املاد ٠اعال ٙتؿٌ ـُظ ضٓٛا ت ٚتعترب دٓشٚ ١نريو إ
عكٛب ١دسمي ١ايتٗدٜد املٓؿٛف عًٗٝا يف املاد َٔ )4 3 2 ( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٖٞ ٞاؿبظ ٚاييت
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التصٜد عً ٢ضٓ ١اٚبػساَ ١سٝح ْؿت املاد ٠اعال ٙعً ٢عكٛب ١دسمي ١ايتٗدٜد فٗٝا ( نٌ َٔ ٖدد آخس
بايك ٍٛا ٚبايفعٌ ا ٚباإلغاز ٠نتاب ١ا ٚغفاٖا ا ٚبٛاضط ١غدـ أخس يف غري اؿاالت املب ١ٓٝيف املادتني
ٜ )4 3 1ٚ 4 3(0عاقب باؿبظ َد ٠ال تصٜد عً ٢ضٓٚ ١اسد ٠ا ٚبػساَ)... ١

ثاٌياً :االشتٍتاجات:
- 1اتكح يٓا َٔ خالٍ ايبشح َد ٣خطٛز ٠دسمي ١ايتٗدٜد مبدتًف ؾٛزٖا ،يهْٗٛا متظ أِٖ غ٤ٞ
عٓد االْطإ  ٖٛٚسسٜت٘ ٚسسَت٘ٚ ،سطٓاً فعٌ املػسع ايعساق ٞعٓدَا اعترب (اؾسا ِ٥املاض١
عس ١ٜاالْطإ ٚسسَت٘) قُٔ اؾسا ِ٥ايٛاقع ١عً ٢االغداف.
- 2تٛؾًٓا َٔ خالٍ ايبشح إ دسمي ١ايتٗدٜد هلا ذات ١ٝخاؾ ١بٗاٚ ،بريو فٗ ٞدسميَ ١طتكً١
ٚؽتًف عٔ اؾسا ِ٥االخس ٣املػابٗ ١هلا نذسمي ١ايػسٚع بايكتٌٚ ،دسمي ١اغتؿاب ايطٓدات
ٚاالَٛاٍ بايتٗدٜد.
- 3يف عجٓا يتعسٜف ايتٗدٜد ،اٚقشٓا بإ املػسع ايعساق ٞمل ٜعسف ايتٗدٜدٚ ،يريو خًؿٓا اىل ٚقع
تعسٜف يًتٗدٜد باْ٘ ٖ ٛتسٜٚع اجملٓ ٢عًٚ ٘ٝبح اـٛف ٚايفصع يف قًب٘ ٚاغاع ١عدّ ايطُأْ١ٓٝ
يد ٜ٘باْصاٍ غس َعني بٓفط٘ أَ ٚاي٘ أ ٚبٓفظ أَ ٚاٍ غري.ٙ
- 4إ عً ١ايعكاب عً ٢ايتٗدٜد ٖ ٛنٜ ْ٘ٛؿٝب اإلْطإ يف غعٛز ٙباألَٔ ٚايطُأْٚ ١ٓٝسسٜت٘ يف أدا٤
أعُاي٘ املعتاد ٠يف سٝات٘.
ٚ- 5ددْا َٔ خالٍ ايبشح إ ايتٗدٜد ميهٔ إٔ ٜكع بؿٝؼ كتًفٚ ١تؤد ٟبايٓتٝذ ١اىل اختالف
ايعكٛب ١سطب دزد ١دطاَ ١فعٌ ايتٗدٜد ٚٚضًٝت٘.
- 6إ دطاَ ١ايتٗدٜد ٚايٛض ١ًٝاملطتعًُ ١فَ ٘ٝعٝاز َٓاضب يتشدٜد َكداز ايعكٛب ١عل اؾاْ.ٞ
ْ - 7ـ املػسع ايعساق ٞعً ٢ػس ِٜايتٗدٜد بازتهاب دٓا ١ٜيف املادتني (  َٔ )4 3 1ٚ 4 3 0قإْٛ
ايعكٛبات بٛقٛح ٚأغفٌ ايٓـ عً ٢ػس ِٜايتٗدٜد بازتهاب دٓش ١بػهٌ ٚاقح ،إذ ٜالسغ عً٢
ْـ املاد َٔ 4 3 2٠قاْ ٕٛايعكٛبات اْ٘ دا ٤نٓـ استٝاط ٞيٝػٌُ أْٛ ٟع َٔ أْٛاع ايتٗدٜد
اير ٟمل ٜسد ذنس ٙيف املادتني َٔ )4 3 ٚ14 3(0قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق.ٞ
 - 8سطٓاً فعٌ املػسع ايعساق ٞعٓدَا دعٌ ايتٗدٜد بازتهاب دٓا ١ٜقد ايٓفظ نايتٗدٜد بازتهاب
دٓا ١ٜقد املاٍ ،طاملا إ اؾاْٜ ٞكؿد َٔ ٚزا ٤تٗدٜد ٙاملطاع مبػاعس اجملٓ ٢عً٘ٝ
ٚتعسٜك٘ يًدٛف ٚايكًل.
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 - 9إ ايتٗدٜد َٔ اؾسا ِ٥ايعُد ١ٜاييت ال تتِ بطسٜل اـطأ ا ٚاملصاح.
ٚ- 10ددْا َٔ خالٍ َٛاد ايتٗدٜد ( َٔ )4 3 2ٚ 4 3 ٚ1 4 3 0قاْ ٕٛايعكٛبات إ املػسع ايعساق ٞفسض
يهٌ ؾٛز َٔ ٠ؾٛز ايتٗدٜد عكٛب ١ؽتًف عطب دزد ١خطٛزتٗا ٚبايتدزز.

ثالجاً :املكرتحات:
ْ- 1كرتح عً ٢املػسع ايهٛزدضتاْ ٞإٜساد ْـ عكاب ٞيتػدٜد ايعكٛب ١عً ٢نٌ َٔ ٜٗدد آخس باغٗاز
ايطالح عً ٘ٝأ ٚاضتعُاي٘ ألْٗا أنجس أْٛاع ايتٗدٜد غٛٝعاً ٚاْتػازاً يف اآل ١ْٚاالخريَ ٠كازَْ ً١ع
ايؿٛز االخس ٣يًتٗدٜد نُا فعٌ املػسع ٕٛيف ايد ٍٚاالخسْ ٣عساً يتٛافس ايطالح ٚضٗٛي ١اؿؿٍٛ
عًٚ ٘ٝاقتٓا.٘٥
ْ- 2كرتح إسالٍ عباز( ٠زضاي ١ا ٚقسز) قٌ نًُ( ١خطاب) ايٛازد ٠يف ايفكس َٔ )2 ( ٠املاد)4 3 0( ٠
َٔ قاْ ٕٛايعكٛبات ،الٕ َؿطًح ايسضاي ١ا ٚاحملسز ذات دالي ١غاًَٚٚ ١اقش ١تتكُٔ نٌ َعاْٞ
ايتٗدٜد ايهتاب.ٞ
ْ - 3كرتح اعاد ٠ايٓعس يف َكداز ايػساَ ١ايٛازد ٠يف املاد َٔ )4 3 2 ( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ْعساً يتكًبات
ضعس ايعًُٚ ١قُٝتٗا ايػسا ١ٝ٥بني فرتٚ ٠اخس ،٣إذ ْس ٣إ عكٛب ١ايػساَ ١أعال ٙال ؼكل ايػأَ ١ٜ
ايٓـ ،يرا فُٔ املٓاضب شٜاد ٠اؿد االعً ٢يًػساَ ١يته ٕٛزادعاً قٜٛاً يهٌ َٔ تط ٍٛي٘ ْفط٘
تٗدٜد اآلخس ٜٔن ٕٛعكٛب ١ايػساَ ١ته ٕٛانجس اٜالَاً بايٓطب ١يبعض األغداف َٔ عكٛب ١اؿبظ
عد ذاتٗا.
 َٔٚاهلل ايتٛفٝل
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املصادر واملراجع
بعد الكراُ الهريي
أوالً -املعاجي المػوية:
ايكاٖس.2 0 0،٠
8
- 1د .امحد كتاز عُسَ ،عذِ ايًػ ١ايعسب ١ٝاملعاؾس ،٠ط ،1داز عامل ايهتب،

ثاٌياً -الهتب الكاٌوٌية:
- 1امحد اَني ،غسح قاْ ٕٛايعكٛبات – ايكطِ اـاف  ،-طَ ،3طبع ١داز ايٓٗك - ١بريٚت ،بػداد،
.1 9 3 2
ايكاٖس.1 9 3 ،٠
2
- 2دٓد ٟعبد املًو ،املٛضٛع ١اؾٓا ،١ٝ٥ز ،2طَ ،1طبع ١داز ايهتب،
- 3د .زؤٚف عبٝد ،دسا ِ٥االعتدا ٤عً ٢االغداف ٚاالَٛاٍ ،ط ،2داز ايفهس ايعسب ،ٞايكاٖس.1 9 8 5،٠
- 4د .ضً ِٝابساٖ ِٝسسب ،١ايكتٌ ايعُد ٚاٚؾاف٘ املدتًف ،١طَ ،2هتب ١ايطٓٗٛز ،ٟبػداد.1 9 8 8،
- 5د .عباع اؿطين ،غسح قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞاؾدٜد ،اجملًد ايجاْ – ٞايكطِ اـاف ،دساِ٥
االعتدا ٤عً ٢االغداف ٚاالَٛاٍ ،طَ ،1طبع ١ايعاْ ،ٞبػداد.1 9 7 2،
- 6ايكاق ٞعبد ايطتاز ايبصزنإ ،قاْ ٕٛايعكٛبات – ايكطِ ايعاّ بني ايتػسٜع ٚايفك٘ ٚايككا ،٤ط ،1
بػداد.2 0 0،
املهتب ١ايكاْ2 ،١ْٝٛ
 7د .-عال ٤شن ،ٞدسا ِ٥االعتدا ٤عً ٢االغداف – ايكطِ اـاف يف قاْ ٕٛايعكٛبات ،ط ،1املؤضط١
بريٚت.2 0 1،
اؿدٜج ١يًهتاب4 ،
 8د .-عً ٞسطني اـًف ٚد .ضًطإ عبد ايكادز ايػا ،ٟٚاملباد ٤ٟايعاَ ١يف قاْ ٕٛايعكٛبات ،ط ،1
َطبع ١ايسضاي ،١ايهٜٛت.1 9 8 2،
- 9د .عُس ايطعٝد زَكإ ،غسح قاْ ٕٛايعكٛبات

– ايكطِ اـاف ،ط  ،1داز ايٓٗك ١ايعسب،١ٝ

ايكاٖس.1 9 7 7،٠
بػداد.1 9 9،
- 10د .فدس ٟعبد ايسشام اؿدٜج ،ٞغسح قاْ ٕٛايعكٛبات– ايكطِ اـافَ ،طبع ١ايصَإ6 ،
- 11دَ .اٖس عبد غٜٛؼ ايدز ،٠غسح قاْ ٕٛايعكٛبات – ايكطِ اـاف ،ط  ،2غسن ١ايعاتو يؿٓاع١
ايكاٖس.2 0 0،٠
9
ايهتاب،
 .قُد ضعٝد منٛز ،غسح قاْ ٕٛايعكٛبات 12د
عُإ.2 0 1،
3
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– ايكطِ اـاف ،ز  ،1طَ ،5طبع ١داز ايجكاف،١

 13د .-قُٛد لٝب سطين ،غسح قاْ ٕٛايعكٛبات

– ايكطِ اـاف ،ط  ،3داز ايٓٗك ١ايعسب،١ٝ

ايكاٖس.1 9 8 8،٠
َ .دست زَكإ ،دسا ِ٥االعتدا ٤عً ٢االغداف ٚاالْرتْٝت ،ط  ،1داز ايٓٗك ١ايعسب ،١ٝايكاٖس،٠ 14د
.2 0 0 0
 15دْ .-ػأت امحد ْؿٝف ،غسح قاْ ٕٛايعكٛبات – ايكطِ اـاف ،ط ،1املؤضط ١اؿدٜج ١يًهتاب،
طسابًظ.2 0 1،
0

ثالجاً -الكواٌني:
- 1قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞاملسقِ )1 1(1يطٓ 1 9 6 9١املعدٍ.
- 2قاْ ٕٛاؾ ٍٛاحملانُات اؾصا ١ٝ٥املسقِ ( )2 3يطٓ 1 9 7 1١املعدٍ.
يطٓ2 0 0 ١
- 3قآَْ ٕٛع اضا ٠٤اضتعُاٍ ادٗص ٠االتؿاالت يف اقً ِٝنٛزدضتإ  -ايعساقاملسقِ( 8 )6
ايؿادز َٔ بسملإ نٛزدضتإ.
يطٓ.2 0 0١
- 4قاْ ٕٛتعد ٌٜايػساَات يف قاْ ٕٛايعكٛبات يف اقً ِٝنٛزدضتإ املسقِ (2 )6
- 5قاْ ٕٛايعكٛبات ايبػداد ٟايؿادز ضٓ( 1 9 1 8١املًػ.)ٞ

رابعاً -جمىوعات االحهاً الكطائية:
- 1ايكاق ٞابساٖ ِٝاملػاٖد ،ٟاملباد ٤ٟايكاْ ١ْٝٛيف قكا ٤قهُ ١ايتُٝٝص

– ايكطِ اؾٓا،ٞ٥

بػداد.1 9 9،
َطبع ١اؾاسغ0 ،
- 2ايكاق ٞسطني ؾاحل ابساٖ ،ِٝاملباد ئ ايكاْ ١ْٝٛيف قكا ٤قهُ ١اضتٓ٦اف دٖٛى بؿفتٗا
دٖٛى.2 0 1،
ايتُٝٝص – ١ٜايكطِ اؾٓا ،ٞ٥زَ ،1طبعٖ ١اٚاز3 ،
- 3ايكاق ٞعجُإ ٜاضني عً ،ٞاملبادئ ايكاْ ١ْٝٛيف قكا ٤قهُ ١متٝٝص اقً ِٝنٛزدضتإ – ايكطِ
ازب.2 0 0،ٌٝ
اؾٓا ،ٞ٥طَ ،1طبعَٓ ١از8 ،٠
- 4ايٓػس ٠ايككا ،١ٝ٥ايعدد اال ،ٍٚايطٓ ١اـاَطٜ ،١ؿدز املهتب ايفيت يف قهُ ١متٝٝص ايعسام ،داز
اؿس ١ٜيًطباع ،١بػداد.1 9 7 4،
بػداد.1،
- 5فُٛع ١االسهاّ ايعدي ،١ٝايعدد ايسابع ،ايطٓ ١ايتاضعٚ ،١شاز ٠ايعدٍَ ،طبعٚ ١شاز ٠ايعدٍ9 7 8،
- 6قسازات قهُ ١متٝٝص اقً ِٝنٛزدضتإ ،غري َٓػٛز.٠
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