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 السحاضخة االولى

 لإلباحةاستعسال الحق كدبب عام 

 تخط لتحقق ذلظ :ويذ

: ويتحقق ذلظ عشج وجػد مرمحة يعتخؼ بيا القانػف ويحسييا , ويشبغي الخجػع  وجهد الحق -1
, وال يذتخط اف يكػف اعتخاؼ القانػف بالحق ثابتا مغ وجػد الحق  لمتأكجفي ذلظ الى القانػف 

 في تذخيع فقج يكػف مرجره العخؼ او الذخيعة االسالمية 
: ويكػف استعساؿ الحق مذخوعا اذ ارتكب الفعل بحدغ نية  مذخوعية وسيمة استعسال الحق -2

ىػ استيجاؼ صاحب الحق بفعمة نفذ  الشيةوبالحجود السعقػلة لالستعساؿ الحق , فحدغ 
لغخض الحي قخر مغ اجمة الحق , فاذا ثبت اف صاحب الحق يخيج بو غخضا اخخ فيػ سيئ ا

: فالحقػؽ جسيعيا ندبية فال يعخؼ القانػف حقػقا مصمقو  حيث التدام حجود الحق, ومغ  الشية
, ومخة  ألبشائوويتعمق ذلظ التقيج مخة بالذخز الحي يدتعسل الحق كتأديب الدوج لدوجتو او 

جدامة الفعل فالتأديب مذخوشا بالزخب الخفيف فقط وىكحا قالقيػد والذخوط يترل ب أخخى 
 تختمف باختالؼ الحقػؽ 

 تظبيقات استعسال الحق
 حق التأديب -1

 وعمى سبيل الحرخ الدوجة واالوالد  التأديبيذسل حق ع ع  41بسػجب نز السادة 
زوجتو عشج  تأديبالذخيعة االسالمية فاف لمدوج حق  ألحكاـ: وفقا  الدوجة تأديب -

السعرية بالزخب ضخبا خفيفا دوف اف يزخبيا بذكل فاحر ولػ بحق وىحه ىي 
الػالية التاديبية , عمى اف ال يتخؾ اثخا او لػنا وال يتخمف عغ ضخبو مخضا او كدخا 

االسالمية باالضافو الى القانػف , فاذا  الذخيعةوالسرجر في ىحا الحق ىػ او جخحا 
كاالنتقاـ والجفع الى الفحذاء فانو يتحػؿ الى  التأديبخب غيخ كانت الغاية مغ الز

  اإلباحةعسل اجخامي يدوؿ عشو سبب 
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والسعمسيغ ومغ في حكسيع كالػلي  اإلباء: ومشح ذلظ الحق الى  القرخ األوالد تأديب -
الكبيخ , والزخب السدسػح بو ىػ الزخب السقيج بالحجود السقخرة  واألخ وأالـوالػصي 

شخعا او قانػنا او عخفا فال يشاؿ الخأس او الػجو او القمب وال يكػف شجيجا مغ شأنو 
او عرى او سػشا , واف يكػف الغاية السخجػه  آلةكدخ العطع او الجخح او استعساؿ 

اـ فيعتبخ عسل مذيغ ال يتستع مسارسو والتيحيب اما اذا كاف االنتق التأديبمشو ىي 
  بدبب االباحة 

  عسميات الجخاحة والعالج الظبي -2
لو بسقتزى القانػف وال يعتبخ  ساس ىحا الحق ىػ اف الصبيب السعالج يدتعسل حقا مقخرا

في انتفاع مدؤولية الصبيب كسا ال يعتبخ انتفاء القرج الجشائي  أساساالسخيس  رضا
 \اساسا لعجـ مدؤوليتو , ومع ذلظ فانو يذتخط لتحقق ىحه االباحة ما يمي :

: فيجب اف يكػف مسارس الجخاحة والعسل الصبي مخخرا لو قانػنا  التخخيص بالعالج - أ
 سػاءا كاف شبيبا اوغيخ شبيب .

: ويعتبخ ذلظ شخشا لتحقق االباحة في عسميات الجخاحة والعالج  رضا السخيض - ب
الصبي , والخضا يعبخ عشو شفاىا او كتابة او يكػف ضسشيًا بسجخد لجػء السخيس الى 

 الصبيب لسعالجتو .
: فاف لع يكغ قرج الصبيب العالج كاالضخار بالسخيس او لتدييل  قرج العالج -ج

جخبة عمسية , فانو يداؿ جشائيا عغ عسمو مدؤولية  تعاشي السػاد السخجرة او اجخاء ت
 عسجية .

: فاذا قاـ السعالج باجخاء عسل عمى مخيس ال يقخه عمع  اتباع اصهل الفن الظبي -د
الصب وال تعتخؼ بو اصػؿ الفغ الصبي فاف فعمو بتجخد مغ االباحة , ويعتبخ الخصأ 

 وعجـ إتباعو . الفاحر ويعتبخ الخصا الفاحر مغ باب مخالفة اصػؿ الفغ
 

 : مسارسة االلعاب الخياضية -3
مغ االلعاب الخياضية ما يدتمـد اعساؿ عشف كالسرارعة والسالكسو , فال تتختب ىشاؾ 

الخياضية اي مدؤولية جشائية ماداـ الالعب لع يخخج عغ حجود  األلعابعمى مسارسة 
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ىػ اإلباحة القانػنية ولكغ  ةالمعب وقػاعجه , واالساس الحي يقػـ عميو انتفاء السدؤولي
 يذتخط تحقق الذخوط اآلتية :  

 او شائعة برػرة عامة او خاصة بيا  اف تكػف المعبة معتخؼ –أ 

 الخياضية  المعبةاثشاء مسارسة  اإلصابةاف تحجث -ب              

 اف تخاعى قػاعج المعب واصػلو  -ج            

 :  السجخمين استعسال العشف بالقبض عمى-4
دوف  والحيمػلةاستعساؿ الذجة والعشف لذل مقاومتو  قج يتصمب الكبس عمى اي شخز

 التحقق سبب االباحة ال بج مغ تػافخ الذخوط التالية : وألجلىخوبو 
مدؤولية السجـخ السخاد الكبس عميو عغ جخيسة مغ قبيل الجشايات اوالجشح ,  اف تكػف  - أ

 وال يكػف ذلظ في السخالفات 
السجـخ متمبدا بجخيستو الجشاية او الجشحة , اال اذا قج صجر امخ بالقاء  اف يكػف  - ب

الكبس عمى الذخز مغ جية مخترة , فيجػز استعساؿ العشف في غيخ حالة 
 التمبذ 

 اف يكػف القرج مغ استعساؿ العشف الكبس عمى الجاني . -ج 
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 السحاضخة الثانية 

 كدبب عام لالباحة الجفــاع الذـخعـي

يعخؼ الجفاع  الذخعي بانو تػلي الذخز بشفدو صج االعتجاء الحاؿ بالقػة الالزمة لتعحر      
االستعانة بالدمصة لحساية الحق السعتجي عميو , وحق الجفاع الذخعي حقًا عامًا يقخره القانػف في 

فاع يقـػ عمى حق مػاجية الكافة ويقابمو التداـ الشاس باحتخامو , واالستشاد في عجـ العقاب بحالة الج
دواعيو قانػنية واجتساعية  , فالجفاع عغ الشفذ او الساؿ ىػ ذاتو دفاعا عغ السجتسع ومرالحو , 

 ولحلظ قيل باف السجافع ال يدتعسل حقا فقط وانسا يسارس واجب اجتساعي.

 

 شخوط الجفاع الذخعي 

الخصخ السخاد رده ومشيا ع ع( اف شخوط الجفاع الذخعي مشيا ما يتعمق ب 42يطيخ مغ نز السادة )
 ما يتعمق بفعل الجفاع 

 الذخوط الستعمقة بالخظخ  -1
: ويتسثل بخصخ االعتجاء الشاتج عغ جخيسة سػاء كانت مػجية ضج الشفذ  وجهد الخظخ - أ

او الساؿ تعمق امخىا بالسجافع نفدو او بغيخه , والعبخة بػصف الفعل ليذ بسدؤولية فاعمو 
فال يذتخط اف يكػف فاعل الخصخ مدؤوؿ جشائيا حيث يجػز مسارسة الجفاع ضج السجشػف 

 والسكخه والرغيخ.
: بسعشى اف تكػف ىشاؾ ضخورة انية لمجفاع وال يسكغ صج الخصخ  االا ان يكهن الخظخ ح - ب

اال بارتكاب جخيسة , فال يجػز التحرع بالجفاع الذخعي اذا كاف الخصخ مدتكباًل ألنو يسكغ 
المجػء الى حساية الدمصات , كحلظ ال يبقى محل لمجفاع اذا وقع الفعل وانتيى , ويعتبخ 

ػؿ ايزًا , واالصل في الخصخ الحي يبيح الجفاع الذخعي الخصخ حااًل اذا كاف وشيظ الحم
اف يكػف خصخًا حكيكيا ال مجخد ضغ او تػىع , ولكغ استثشاءا وفقا لمخاي الخاجح يسكغ قياـ 
حالة الجفاع الذخعي حتى واف كانت الخصخ وىسيا متى ما كانت الطخوؼ والسالبدات 

 اليو . تمقي في نفذ السجافع بػجػد خصخ ججي وحكيقي مػجية 
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: بسعشى اف الخصخ ال يدتشج الى حق او الى امخ ان يكهن الخظخ غيخ مذخوع -جػ

صادر عغ الدمصة او مغ القانػف , مسا يتختب عميو اف قياـ الذخشي بالكبس عمى متيع 
صادر بحقة امخ بالكبس صحيح او قياـ الصبيب بأجخاء عسمية جخاحية  ال يكػف جخيسة 

 . الجفاع تجاىويجػز تػجيو وبالتالي ال 
 

 الذخوط الستعمقة بفعل الجفاع :  -2
: فال يسكغ اف يمجأ الى اباحة الجخيسة اال في حالة العجد  ان يكهن فعل الجفاع ضخورياا  - أ

عغ مشع السعتجي بغيخىا , والخاجح فقيًا اف السعتجى عميو يسكغ اف يمجا الى القػة حتى 
 ولػ كاف باستصاعتو تفادي الخصخ باليخب الف الجفاع حق واليخب امخًا شائشًا .

 
: بحيث ال تكػف االفعاؿ السختكبة  االعتجاءان يكهن فعل الجفاع بالقجر الستشاسب لرج  - ب

لمجفاع اكثخ حجًا مغ خصخ االعتجاء وال تدبب ضخرًا اشج مغ الزخر السحتسل وقػعو مغ 
الخصخ , ومداءلة التشاسب بيغ فعل االعتجاء وفعل الجفاع ال يقرج بيا السداواة التامة مغ 

وفقًا لمطخوؼ  حيث القجر فيي مداءلة مػضػعية تخزع لتقجيخ قاضي السػضػع
 والسالبدات التي احاشت بالػاقعة 

 

 قيهد الجفاع الذخعي                              

 قيج السذخع حق الجفاع الذخعي مغ جيتيغ :

 من حيث مباشخة حق الجفاع الذخعي  -1
يسشع مباشخة الجفاع الذخعي ضج افخاد الدمصة العامة اثشاء  (ع ع 46)وفقًا لمسادة 

قياميع بػاجبات الػضيفة وفقًا لمقانػف لتخمف شخط جػىخي مغ شخوشو وىػ صفة 
, ولكغ ما الحكع فيسا اذا تخصى رجل الدمصة العامة  العسل غيخ السذخوع )الجخيسة( 

 حجود وضيفتو؟
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الذخعي ضج اعسالو ولكغ قانػف العقػبات  فالقػاعج العامة في ىحه الحالة تبيح الجفاع
العخاقي استثشى ىحه الحالة ايزا مغ القػاعج العامة ،صيانة واحتخاما لخجل الدمصة 
وألعسالو عمى شخط اف يتػفخ حدغ الشية عشج تخصيو حجود الػضيفية واف ال يخذى 

لسجافع مغ فعمو حرػؿ السػت والجخوح البالغة , ويكػف اثبات سػء الشية عمى عاتق ا
 ويخزع لتقجيخ محكسة السػضػع . 

 من حيث القهة التي يمجأ الييا السجافع   -2

فممسجافع اف يدتعسل مغ القػة ما يمـد لخد االعتجاء , ومع ذلظ قيج السذخع حق السجافع 
في شاف القتل كػسيمة لجفع االعتجاء اال في حاالت معيشة ذكخىا عمى سبيل الحرخ 

القتل مباحًا في غيخ ىحه الحاالت ولػ كاف ىػ  ع ع ( ،فال يعتبخ 44و43)ـ 
الػسيمة الػحيجة لخد االعتجاء , وال يعشي اف لمسجافع اف يمجأ الى القتل  في ىحه 
الحاالت دائسًا وانسا حقو مصمق باستعساؿ القػة ولػ صل الى حج القتل بذخط اف يكػف 

 صج االعتجاء يقتزيو .

 :دفاعاا عن الشفذ ىي  والحاالت التي جهز فييا القانهن القتل

فعل يتخهف ان يحجث مشو السهت او جخاح بالغة وكان ليحا التخهف اسباب  - أ
: كسا لػ فػجئ السعتجى عميو بعجو يذيخ سالحو باتجاىو فيدبقو بأشالؽ معقهلة

الشار وقتمو , وتقجيخ ما اذا كاف الفعل مغ شانو اف يحجث مشو السػت او الجخاح 
مغ حيث تقجيخه وفقًا لمطخوؼ السحيصة بالسجافع , وال  البالغة يعػد الى السحكسة

 يذتخط في الجخاح البالغة اف يكػف مغ شأنيا تيجيج الحياة .
 
حيث اباح السذخع لمسجافع اف  مهاقعة امخأة او المهاط بيا او بحكخ كخىا:-ب

يرل صجه لفعل االعتجاء حج القتل كػف ىحه الحالة تسذ العخض , وليذ مغ 
الزخوري اف يكػف خصخ االعتجاء عمى العخض مػجيا ضج السجافع نفدو بل مغ 

 السسكغ اف يكػف السجافع شخرا اخخ غيخ السعتجى عميو .
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نػف القتل دفاعًا , وال ييع ولخصػرة ىحه الجخيسة اباح القا خظف اندان: -ج
 جشذ السخاد خصفو رجال او امخأة  صغيخ او كبيخ .

 

 والحاالت التي اجاز فييا القانهن القتل دفاعاا عن السال :

: وذلظ لجفع خصخ الحخيق اذا لع تػجج وسيمة اخخى غيخ القتل الحخيق عسجاا  - أ
 يسكغ استعساليا لخد الخصخ .

سقتخنة بطخؼ مذجد وتكػف عقػباتيا : وىي الدخقات ال جشايات الدخقة  - ب
الدجغ فيسا يتجاوز الخسذ سشػات , فأف لجأ السجافع الى القتل في جشحة 

 سخقة يكػف مدؤوال عسا ارتكبو لتجاوز حجود الجفاع الذخعي .
 
: حيث اجاز القانػف  ممحقاتو الجخهل ليالا في مشدل مدكهن او احج -جـ

فع اف الجاخل يقرج جخيسة بعيشيا , القتل بغيخ الحاجة الى اف يتبيغ لمسجا
فجخػؿ السشدؿ السدكػف لياًل قخيشة عمى اف الجاخل يخيج سػء ويقرج جخيسة , 
ويكػف فعل الجفاع مباح ولػ ثبت اف الجاخل لع يكغ يخيج ارتكاب جخيسة، 
ويكفي اف يكػف السجافع معتقجًا اف الجاخل كاف يقرج ارتكاب جخيسة وكانت 

 . الطخوؼ تبخر اعتقاده
فعل يتخهف ان يحجث عشو السهت او جخاح بالغة  وكان ليحا التخهف  -د

: وىحه ىي نفذ الحالة االولى التي اشار اليو السذخع باباحة  اسباب معقهلة
 القتل العسج دفاعًا عغ الشفذ.

  

 اثخ الجفاع الذخعي

اذا تػافخت الذخوط التي تصمبيا القانػف لكياـ حق الجفاع الذخعي ولع يخخج السجافع عغ القيػد      
التي فخضيا القانػف , كاف الفعل الحي يختكب مباحا فال يعج جخيسة وال  تتختب عميو أي مدؤولية  الف 

 مختكبو يدتعسل حقًا مقخرًا بالقانػف .
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ية الذخيظ  ألنو يداىع في عسل مباح , كسا ال يداؿ السجافع  ويتختب عمى اباحة الفعل عجـ مدؤول
عغ عسمو ولػ اصاب غيخ السعتجي عمى شخط اف ال يقع  مغ السجافع  اىساؿ او عجـ احتياط ,وتقجيخ  

 الػقائع  التي يدتشتج  مشيا قياـ  حالة الجفاع الذخعي او انتفائو  تفرل فيو محكسة السػضػع .

 

 ذخعيتجاوز حجود الجفاع ال

 ىي :لتجاوز حجود الجفاع الذخعي ثالث صهر 

:كسا لػ كاف ميجدا بالزخب  بكف اليج فرج  الرهرة التي يكهن فييا  فعل السجافع عسجياا  -1
 ىحا االعتجاء بأشالؽ  رصاصو .

كسا لػكاف السجافع معخضا  الرهرة التي يكهن فييا السجافع قج ارتكب خظأ عشج دفاعو: -2
لخصخ الجىذ بجراجة فحاوؿ االبتعاد عشيا مسا ادى الى اصصجامو بصفل بدبب اىسالو وعجـ 

 . اتباىو فسات الصفل نتيجة لحلظ  
: كسا لػ شاىج السجافع شخرا يتجو نحػه في الطالـ فطغ انو يقرج  صهرة الخظخ الهىسي -3

 ضخبو فزخبو السجافع عمى يجه فكدخىا .
ففي حالة تجاوز حجود الجفاع الذخعي ال يكػف فعل السجافع مباحا وانسا يذكل جخيسة يتحقق 
فييا  ضخفًا قزائيًا مخففًا يجيد لمسحكسة تخفيف العقػبة وال يجبخىا عمى ذلظ , فاذا اقتشعت 
السحكسة بتخفيف العقػبة يكػف ليا اف تحكع بعقػبة الجشحة بجؿ الجشاية واف تحكع بعقػبة 

 الفة بجال مغ عقػبة الجشحة السخ
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 السحاضخة الثالثة

 انواع الجرائم

اكتفى لانون العموبات العرالً  فً بٌان انواع الجرائم بالنظر الى جسامة الجرٌمة والى طبٌعتها فمط 

 , وهذا ما سٌتم توضٌحه لكم :

 

 اوالً: انواع الجرائم من حٌث جسامتها 

( ع ع , وهً الجناٌة التً 23لى ثالثة انواع حددتها المادة )وتمسم الجرائم من حٌث جسامتها ا   

 15ٌكون معالبا علٌها بإحدى العموبات )االعدام , السجن المؤبد , السجن اكثر من خمس سنوات الى 

الحبس الشدٌد او البسٌط اكثر من ثالثة  -1سنة( , والجنحة التً ٌكون معالبا علٌها باحدى العموبتٌن )

 -1الغرامة ( , والمخالفة والتً ٌكون معالبا علٌها باحدى العموبتٌن ) -2نوات , اشهر الى خمس س

 الغرامة التً ال ٌزٌد ممدارها عن مئتا الف دٌنار(. -2اشهر , 3ساعة الى  24الحبس البسٌط من 

 وٌكون نوع العموبة االصلٌة الممرر لانونا للجرٌمة او ممدارها بحدها االلصى هو الذي ٌلجأ الٌه   

فً تحدٌد نوع تلن الجرٌمة من حٌث جسامتها , فاذا اجتمع فً عموبة جرٌمة ما السجن او الحبس 

 فتكون جناٌة بالنظر لعموبتها االشد وهً السجن وهكذا .

 : ولد ٌعترض المعٌار اعاله للتمٌز بٌن انواع الجرائم بعض الصعوبات اثناء التطبٌك وهً كما ٌأتً

: وهذه الحالة بٌن حكمها المشرع العرالً فً  ٌن لجرٌمة واحدةحالة ان ٌمرر المانون عموبت -1

 بان ٌحدد نوع الجرٌمة بنوع العموبة االشد . 23المادة 

 

: كحالة تجاوز حدود الدفاع الشرعً وحالة لتل  حالة تخفٌف  العموبة لعذر او ظرف مخفف -2

الزوج لزوجته فً حالة التلبس بالزنا , وهذه الحالة اٌضا بٌن حكمها المشرع العرالً فً 

ً بنوع  24المادة  بان ال ٌتغٌر نوع الجرٌمة اذا استبدلت المحكمة العموبة الممررة لها لانونا

 ما لم ٌنص المانون خالف ذلن .اخف سواء كان لعذر مخفف او لظرف لضائً مخفف 

 

 

: كظرف االكراه فً السرلة وظرف العود , وهنا لم ٌفطن حالة تشدٌد العموبة لظرف مشدد -3

 المشرع العرالً فً بٌان حكم هذه الحالة ولكن الراي الراجح فمهاً ٌمٌز  بٌن حالتٌن : 

وحدده واوجب اي الظرف الذي نص علٌه المانون :  التران الجرٌمة بظرف لانونً مشدد - أ

كظرف االكراه اذ الترن بجرٌمة السرلة , حٌث ان الجرٌمة ٌتغٌر  , تشدٌد العموبة عند تحممه

نوعها الى النوع الذي ٌتناسب مع العموبة المشددة التً ٌفرضها المانون, فتكون السرلة هنا 

 جناٌة بعد ان كانت جنحة فٌما لو تخلف الترانها بالظرف المشدد .
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, وهو الظرف الذي ٌترن المانون فٌه امر تشدٌد  ة بظرف لضائً مشددالتران الجرٌم - ب

العموبة الى حرٌة الماضً واختٌاره كظرف العود , فالراي الراجح هو ان الجرٌمة تبمى 

 محتفظة بنوعها من حٌث جسامتها حتى لو شدد الماضً العموبة .

 

: وهذه  حدها االلصى حالة ان ٌنص المانون على ان العموبة هً الغرامة دون ان ٌحدد -4

بأن ال  2111لعام  6الصعوبة حلها المشرع العرالً بإصدار لانون تعدٌل الغرامات رلم 

الف وال تزٌد غرامة الجنحة على ملٌون دٌنار , و ال تزٌد  211تزٌد غرامة المخالفة على 

 ملٌون دٌنار . 11غرامة الجناٌة باعتبارها عموبة تكمٌلٌة على 

: مما ٌعنً انه لد ٌكون الشروع فً بعض  جانً شروعا فً جنابة او جنحةحالة ان ٌرتكب ال -5

  الجناٌات جنحة والشروع فً بعض الجنح مخالفة اذا ما نزلت من عموبة الجرٌمة .  

 

 

 ثانٌاً: انواع الجرائم من حٌث طبٌعتها 

بالجرائم السٌاسٌة تلن وتمسم الجرائم من حٌث طبٌعتها الى جرائم سٌاسٌة وجرائم عادٌة , وٌراد       

الجرائم التً تنطوي على معنى االعتداء على النظام السٌاسً للدولة من جهة الخارج او الداخل 

كالمساس باستمالل الدولة او المساس بشكل الحكومة, وٌراد بالجرائم العادٌة تلن الجرائم التً تخرج 

 عن معنى الجرائم السٌاسٌة .

 لسٌاسٌة والجرائم العادٌة ٌز بٌن الجرائم اٌمعٌار التم

: وٌرى اصحابه ان الجرٌمة تتحدد بالباعث الٌها اي الغرض والدافع , فان المعٌار الشخصً  -1

كان الغرض الٌها سٌاسً فهً جرٌمة سٌاسٌة واال فهً جرٌمة عادٌة بغض النظر عن 

كان موضوعها ,  كمتل رئٌس الدولة بمصد تغٌر نظام الحكم فهً جرٌمة سٌاسٌة واال اذ 

 المصد من المتل هو ارضاء شعور شخصً فهً جرٌمة عادٌة .

: وٌرى انصاره ان الجرٌمة تتحدد بموضوع الحك المعتدى علٌه , فاذا  المعٌار الموضوعً -2

كان هذا الحك من الحموق السٌاسٌة العامة للدولة او لألفراد فان الجرٌمة تعتبر سٌاسٌة ,  اما 

وق االفراد غٌر السٌاسٌة كالحك فً الحٌاة او حك الملكٌة اذا كان الحك المعتدى علٌه من حم

 او حموق الدولة غٌر السٌاسٌة كحك الدولة فً الملكٌة العامة فان الجرٌمة تعبر عادٌة .

 

 

 

 

 



 د. فاضل عهاد                                  الثانية/ قدم القانهن -هبات العام  العق
 

11 
 

 السحاضخة الخابعة 

 المجرم     

 مفهوم المجرم

 

ان االنسان وحده هو الذي توجه الٌه احكام لانون العموبات ، ألنه وحده الذي        

ٌدركها وٌستطٌع ضبط اعماله على وفمها ، وبذلن ٌمكن مسالته جنائٌا عما ٌرتكبه من 

 الجرائم , وهذا هو المبدأ االساس الذي تموم علٌه التشرٌعات الجنائٌة الحدٌثة 

شرط الوحٌد لمن ٌمكن ان ٌوصف بانه مجرم , بل ٌشترط ولٌس صفة االنسانٌة هً ال 

فٌه اٌضا ان ٌكون مسؤوالً او اهال للمسؤولٌة , وٌكون االنسان اهال للمسؤولٌة اذا كان 

ذا لوة نفسٌة من شأنها الخلك والسٌطرة وهً ما تسمى باإلرادة ,  وتكون االرادة معتبره 

كل انسان الترف جرٌمة لمجرم بانه ) لانونا اذا كانت مدركه ومختاره , بذلن ٌعرف ا

 ( .وكان اهال للمسؤولٌة بان كانت له ارادة معتبرة واتجهت اتجاها مخالفا للمانون

والسؤال الذي ٌثار هنا هل تمرر المسؤولٌة الجنائٌة لألشخاص االعتبارٌة      

؟ من المسلم به ان من ٌرتكب الجرٌمة من عمال الشخص  كالشركات والجمعٌات

تباري وممثلٌه ٌسال عن فعلة شخصٌا ولو كان لد ارتكبه لمصلحة الشخص االع

االعتباري الذي ٌمثله , فالراي السائد فً الفمه هو ان االشخاص االعتبارٌة ال تسال 

جنائٌا عما ٌمع من ممثلٌها من الجرائم اثناء لٌامهم بأعمالها ولو كان ذلن لحسابها , الن 

رادة لدى من ٌسال والشخص االعتباري ال ارادة له , على المسؤولٌة الجنائٌة تستلزم اال

ان الفمه الحدٌث ٌرى ضرورة تمرٌر مسؤولٌة االشخاص االعتبارٌة جنائٌا النتشارها 

واتساع اعمالها , وهنان من ٌرى ان الشخص االعتباري ٌصح ان ٌكون جانب فً 

ٌن االكتفاء باتخاذ التدابٌر جرٌمة ولكنه لٌس اهال لتولٌع العموبة علٌه ، ومن اجل ذلن ٌتع

ضده , وهذا ما فعله المشرع العرالً حٌن الر مبدأ المسؤولٌة الجنائٌة لألشخاص 

ع ع (, وال ٌجوز الحكم علٌه بغٌر الغرامة والمصادرة والتدابٌر  81المعنوٌة فً المادة) 

 االحترازٌة للجرٌمة .

 

 اساس المسؤولٌة الجنائٌة                           

؟ لالجابة على  هل ان االنسان وهو ٌرتكب الجرٌمة مخٌر ام مجبر مسٌر الى ذلن     

 : ذلن ظهر مذهبان واالخر مذهب توفٌمً
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 اوالً: مذهب حرٌة االختٌار 

وسماه البعض بالمذهب التملٌدي ، ومضمونه ان االنسان ٌملن حرٌة التمدٌر فً          

تلفة , مما ٌترتب علٌه حسب هذا المذهب انه اذا ارتكب انسان جرٌمة فأنها اعماله المخ

تكون راجعة الى محض اختٌاره حٌث كان بإمكانه ان ال ٌرتكبها , وبذلن ٌكون مسؤوال 

 . عنها ادبٌا ما دام لد لجأ الى سبٌل الشر مختارا فارتكبها

 ثانٌاً: مذهب الجبر 

ٌة وهو محاولة لتطبٌك لوانٌن السببٌة الحتمٌة على وسماه البعض بالنظرٌة الوالع      

التصرفات االنسانٌة , ومضمونه انكار حرٌة االختٌار التً لال بها المذهب السابك , 

فأعمال االنسان لٌست ولٌدة اإلرادة الحرة ، بل انها تتكٌف تبعا للمؤثر األلوى من بٌن 

شخصه وتكوٌنه وما ورثة عن  العوامل المختلفة ، والتً ٌكون منها ما هو كامن فً

اسالفه من مٌول وطباع , ومنها ما هو اجتماعً ٌرجع الى البٌئة والوسط الذي ٌعٌش 

فٌه , لذلن ان الجرٌمة ال ترجع الى اختٌار الجانً وانما هً ممدرة علٌه نتٌجة تحمك 

ل انها اسبابها , وبهذا ٌرفض مذهب الجبرٌة لٌام المسؤولٌة الجنائٌة على اساس ادبً ، ب

مسؤولٌة اجتماعٌة تعتبر العموبة فٌها وسٌلة تدافع بها الجماعة عن نفسها ضد الجرٌمة , 

فكما ان ولوع الجرٌمة محتوم على الجانً كذلن ٌكون رد الفعل الناتج عنها وهو العموبة 

 . محتوم على الجماعة دفاعا عن نفسها

 ثالثا: المذهب التوفٌمً 

االختٌار هً وسط بٌن المذهبٌن فاإلنسان ٌتمتع فً الظروف بالحمٌمة ان حرٌة        

العادٌة بحرٌة ممٌدة ، فهنان عوامل ال ٌملن السٌطرة علٌها ولكنها ال تصل الى حد 

اجباره على ارتكاب فعل وانما تترن له لدراً من حرٌة التصرف , وهذا المدر كاف لكً 

تعٌن تخفٌف المسؤولٌة بممدار تموم المسؤولٌة على اساسه, فاذا انتمص هذا المدر 

 االنتماص .

اذن لتحمك المسؤولٌة الجنائٌة ال بد من تحمك امرٌن هما : االدران وحرٌة االختٌار      

(, فاإلدران هو لدرة االنسان على فهم ماهٌة ع ع  61وفما لما نصت علٌه المادة ) 

ال عن فعلة ولو كان , فاإلنسان ٌس افعاله وتصرفاته وتولع النتائج التً ترتب علٌه

ٌجهل ان المانون ٌعالب علٌه , اذا ال ٌصح االعتذار بجهل المانون وٌنتفً االدران بسبب 

صغر السن او االصابة بعاهة عملٌة او نفسٌة او بسبب غٌبوبة ناشئة عن سكر غٌر 

 اختٌاري و مرض .



 د. فاضل عهاد                                  الثانية/ قدم القانهن -هبات العام  العق
 

13 
 

وتنتفً  ادته ,وحرٌة االختٌار هً لدرة االنسان على تحدٌد الوجه التً تتخذها ار     

حرٌة االختٌار ألسباب خارجٌة كاإلكراه او حالة الضرورة واسباب داخلٌة كالعوارض 

 .التً تصٌب الحالة العملٌة او النفسٌة 

 

 سبب المسؤولٌة الجنائٌة                     

 

ال ٌكفً توافر االدران وحرٌة االختٌار فً الشخص لكً ٌسال عن اعماله ، بل  ٌجب 

ان ٌثبت انه لد ارتكب خطأ , فالخطأ هو سبب لٌام المسؤولٌة الجنائٌة  واذ انعدم مع ذلن 

 فال ٌسال الفاعل عما حدث .

( , وٌتحمك عندما المصد الجنائًوٌعبر عنه ب) الخطأ العمدي -1: وللخطأ درجتان هما 

ٌة اذ ٌرٌد االنسان الفعل ونتٌجته التً تتكون منها الجرٌمة ، وهو الزم بالجرائم العمد

 ٌشكل مظهر الركن المعنوي فٌها 

( وهو مرتبه دون المصد الجنائً,  وٌتحمك  بالخطأوٌعبر عنه ) الخطا غٌر العمدي -2 

عندما ٌرٌد االنسان الفعل فمط غٌر لاصد النتائج التً تترتب علٌه ولكن ٌشوب عمله 

 ن .اهمال او عدم احتٌاط ٌؤدي الى حدوث النتٌجة التً ٌعالب علٌها المانو

 

 الخطأ العمدي)المصد الجرمً(                       

وهو اخطر صور الركن المعنوي للجرٌمة اذ تنصرف ارادة الجانً ال السلون 

المصد (ع ع " 33االجرامً والى ما ٌترتب علٌه من نتٌجة جرمٌة  , وعرفته المادة ) 

الى ارتكاب الفعل المكون للجرٌمة  هادفا الى نتٌجة   الجرمً : هو توجٌه الفاعل ارادته

 " .الجرمٌة التً ولعت او أي نتٌجة جرمٌة اخرى

 :وٌتضمن هذا التعرٌف  عنصري  المصد الجنائً وهما 

فٌجب ان تنصب ارادة  الجانً على السلون المكون للجرٌمة كما ٌجب :  االرادة  - أ

اده السلون  لوحده  غٌر كافٌة ومع ذلن فأر ان ٌرتكب فعله بحرٌة واختٌار ,

لتحمٌك المصد الجنائً ، بل ٌجب ان تنصب ارادة الجانً على النتٌجة الناشئة عن 

 ً , وٌكفً فً ذلن ان ٌرٌد الجانً تحمٌك النتائج الجرمٌة وال ٌهم بعد  السلون اٌضا

ذلن معرفة ما اذا كان لسلوكه صفة اجرامٌة او ال ، حٌث ان الجهل بالمانون لٌس 
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حٌث ان االرادة تعنً تعمد الفعل  عدم الخلط بٌن المصد واالرادةذر, وٌجب بع

 والمصد ٌعنً تعمد الفعل والنتٌجة المترتبة علٌه .

 

ً بانه ٌمترف جرٌمة وان ارادته متجهه :  العلم  - ب فٌجب ان ٌكون الجانً عالما

اللترافها بالشروط التً نص علٌها المانون , بمعنى انه عندما ٌصدر عن 

ً , وٌشترط  الشخص فعل ضار ٌجب ان ٌعلم ان فعله ٌكون والعه مجرمة لانونا

اركان لتحمك العلم ان ٌنصب علم الجانً على كافة الولائع التً تدخل فً 

 الجرٌمة 

 

 الغلط فً المجنً علٌه )الخطأ فً الشخصٌة(              

وتفترض هذه الصورة ان شخصا ٌرٌد ارتكاب جرٌمة ضد خصم له فتمع الجرٌمة ضد 

اخر, ففً هذه الحالة ان الغلط لم ٌمع على أي ركن من اركان الجرٌمة وانما على 

لمصد الجنائً وبالتالً تحمك المسؤولٌة شخصٌة المجنً علٌه ، وهذا ال ٌؤثر فً تمام ا

 عن الجرٌمة .

 الخطأ فً  توجٌه السلون الجرمً )الحٌدة عن الهدف(            

وتفترض هذه الصورة ان شخصاً وجه سلوكه االجرامً بأن ٌمصد شخصا معٌناً ولكنه 

ً له فٌصٌب غٌره الذي كان ٌمف  ٌخطأ فٌصٌب غٌره ، كمن ٌطلك النار عل خصما

ره , وهذا الخطأ ال ٌغٌر من مسؤولٌة الجانً العمدٌة عن الجرٌمة ، ذلن الن بجوا

النتٌجة الوالعة واحدة وهً ازهاق روح انسان عمدا بغض النظر عن شخصٌة المجنً 

 علٌه .

 الفرق بٌن المصد والباعث                       

تراف الجرٌمة كاالنتمام ٌراد بالباعث عن الجرٌمة بانه السبب الذي ٌدفع الجانً الى ال

والثأر , وبهذا ٌظهر ان الباعث ٌختلف من جرٌمة لتل الى اخرى , بٌنما المصد هو واحد 

جمٌع جرائم  فً جمٌع جرائم المتل وهو ازهاق الروح عمداً وكذلن المصد واحد فً 

 . السرلة وهو تعمد نمل الحٌازة

ارتكاب الجرٌمة , ومع ذلن فمد ٌأخذ  ان المانون ال ٌعتد بالباعث على والماعدة العامة   

( 128المانون احٌاناً والعتبارات خاصة الباعث الشرٌف وٌعتبره عذرا لانونٌا مخففاً م) 

ع ع , كما ٌجوز للماضً عند الحكم ان ٌستند على البواعث فً تمدٌر عموبته , وهذا ما 
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على تخفٌف العموبة ٌعنً ان الباعث ال ٌؤثر على وجود الجرٌمة وانما  ٌمتصر تأثٌره 

 الممررة لها اذ كان شرٌفاً 
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 المحاضرة الخامسة

 مهانع السدؤولية الجشائية

,  بانيا الحاالت التي يشتفي فييا االدراك او االختيار او كمييسا معالسدؤولية اتعخؼ مػانع       
ولع يزع معيار عاما ليا ،  (65-66 )وتكمع قانػف العقػبات العخاقي عغ مػانع السدؤولية في السػاد

مدؤولية الجاني , وىحه االسباب ىي فقج  تبل نز عمى اسباب مختمفة اذا تػافخ واحجا مشيا امتشع
كخاه , او مدكخة , اال االدراؾ او االرادة لجشػف او عاىة بالعقل , غيبػبة ناشئة عغ تعاشي مػاد مخجرة

 حالة الزخورة , صغخ الدغ 

واذا جاءت مػانع السدؤولية في التذخيع العخاقي عمى سبيل الحرخ فاف ذلظ ال يسشع مغ المجػء    
تصمب االمخ عشج تفديخ نرػصيا , وىحا ال يخل بسبجأ قانػنية  اذاالػاسع او الكياس  الى التفديخ

 الجخائع والعقػبات .

فيي تترل بالفاعل وال شأف ليا بالجخيسة مسا  ، انع السدؤولية ذات شبيعية شخريةوتعتبخ مػ   
يتختب عميو انيا ال تشتج اثخىا اال فيسغ تػافخت فيو مغ الجشاة فاعميغ او شخكاء , اما االثخ الستختب 

ت السدؤولية لزاعغ الجاني الحي تػافخ فيو مانع السدؤولية , واذا  جشائيةمييا فيػ اسقاط السدؤولية الع
 غيخ اف ىحا ال يسشع مغ جػاز اتخاذ التجابيخ االحتخازية  اذا وججت ليا ضخورة، زالت العقػبة تبعا ليا 

يجب اف يكػف متحقق وقت ارتكاب الجاني لفعمو اثخه , وألجل اف يشتج مانع السدؤولية 
 وليذ وقت تحقق الشتيجة االجخامية .

 التي : اوىي ك 5خسذ العقػبات العخاقيسا حجدىا قانػف ومػانع السدؤولية ك

 اوالا: فقج االدراك او االرادة بدبب الجشهن او عاىة في العقل 

عجـ مدؤولية السجشػف ىي مغ ثسخات السجرسة التقميجية التي نادت بػجػب قياـ السدؤولية  ةاف فكخ     
, وىحه الفكخة عارضيا  ااميالجشائية عمى االدراؾ واالختيار وبالتالي فاف فقج أي مشيسا يسشع مغ قي

معمميغ ذلظ باف السجشػف خصخ عمى الجساعة وامشيا وليذ ، اصحاب السجرسة الػضعية )الجبخيػف( 
لحساية السجتسع مشو  وبل ال بج مغ اتخاذ اجخاءات وقائية تجاى، مغ السرمحة اف يتخؾ شميقا 
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نادى بعجـ مدؤولية  راي وسط مغ نفدو , وىحا االختالؼ بيغ السجرستيغ ادى الى ضيػر توولحساي
ػف جشائيًا , كسا نادى في نفذ الػقت باتخاذ االجخاءات الػقائية ضجه كي تحسى الجساعة مغ شالسج

الحي لقػانيغ الجشائية شخيق الخاي الػسط ومشيا قانػف العقػبات العخاقي , اشخوره , وقج سمكت اغمب 
وججت اف السجشػف السجـخ خصخ عمى االمغ اف تبشى مبجا عجـ مداءلة السجشػف واجاز لمسحكسة اذا 

 . تامخ بإيجاعو مرحا لألمخاض العقمية ألبعاد شخه عغ الشاس ومعالجتو

 بحلك يذتخط المتشاع السدؤولية في ىحه الحالة ان تتهافخ ثالثة شخوط وىي : 

 اصابة الستيم بجشهن او عاىة بالعقل -1
لع يعخؼ السجشػف في غالبية التذخيعات الجشائية الحجيثة وانسا تخؾ تحجيج قياـ وتحقق      

 مؤقت متقظعحالة الجشػف ألىل الخبخة مغ رجاؿ الصب العقمي والشفدي , فالجشػف قج يكػف 
يعتبخ الذخز فيو غيخ مدؤوؿ عغ االفعاؿ التي يختكبيا اثشاء وجػد حالة الجشػف فقط , وقج 

حيث تختفع فيو مدؤولية الجاني مصمقا , والقاضي ىػ الحي يقجر تػافخ  بق دائممظيكػف 
حالة الجشػف مغ عجميا مدتعيشًا بخاي الصبيب الخبيخ ، وال يخزع رأي محكسة السػضػع 

 لخقابة محكسة التسييد ألنو واقع في مداءلة مػضػعية ال قانػنية .
فيي كل مخض يؤثخ في حالة السخ او الجياز العربي بعجـ نسػه نسػ  العاىة العقميةاما 

شبيعي فيؤثخ عمى وضائفيسا تأثيخا ال يرل الى حج الجشػف مثل الرخع واليدتيخيا واليقطة 
 الشػمية .

 فقج االدراك او االرادة -2
 حتى تستشع السدؤولية بدبب الجشػف او العاىة العقمية يجب اف تتختب عمى أي مشيسا    

فقجاف لإلدراؾ او االختيار او كمييسا , مسا يتختب عميو انو اذا وقع الجشػف او العاىة العقمية 
ولع يتختب عمييا فقج االدراؾ او االختيار وقت ارتكاب الفعل الجخمي بقي صاحبيسا مدؤوال 

فقج  جشائيًا رغع ذلظ  لعجـ تحقق العمة في مشع السدؤولية , فعاىة الحسق والدفو ال تؤدي الى
االدراؾ او االختيار وتبعا لحلظ ال تؤدي الى السشع مغ السدؤولية الجدائية , فحجود السدؤولية 

 تكػف بسقجار ما احتفظ بو الجاني مغ ادراؾ او اختيار يكفي لفيع اعسالو وتػجيو ارادتو .
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 معاصخة فقج االدراك او االختيار الرتكاب الجخيسة-3
ني عغ الفعل الحي ارتكبو البج مغ اف يكػف الفعل السختكب لتحقيق امتشاع مدؤولية الجا     

السحقق لمجخيسة قج حجث خالؿ الػقت الحي كاف فيو الجاني فاقج لإلدراؾ او الذعػر بدبب 
اصابتو , وتصبيق ىحا الذخط يقتزي تحجيج وقت ارتكاب الفعل السكػف لمجخيسة ثع التحقق مغ 

 حالة الستيع في ىحا الػقت .
 

تحققت الذخوط الثالثة سالفة الحكخ امتشعت السدؤولية الجشائية عغ الستيع سػاء فاذا      
ىػ اف امتشاع  والخأي الغالب حجيثاكانت جشاية او جشحة او مخالفة , عسجية او غيخ عسجية , 

 السدؤولية ال يعفي مغ السدؤولية السجنية . 
           

 
 التخجيخ لتشاول مهاد مدكخة او مخجرةفقج االدراك او االرادة بدبب الدكخ او 

مشو , ومغ االشالع  61- 66تكمع قانػف العقػبات العخاقي عغ ىحه الحالة في السادتيغ      
 عمى ذلظ يطيخ انو يذتخط لتحقق مانع السدؤولية بدبب تمظ الحالة الذخوط التالية :

 
 تشاول السهاد السدكخة او السخجرة قدخاا او عن غيخ عمم  -1

رج بالسػاد السدكخة والسخجرة تمظ السػاد التي يؤدي تعاشييا الى فقج الػعي لإلسكار ويق   
او التخجيخ الحي تحجثو , وال عبخ بشػعيا كالخسػر وانػاعيا كسا يجخل فييا السػاد السخجرة 
كالحذير واالفيػف واليخوييغ , كسا ال عبخه بػسيمة اخحىا سػاء باألكل او الذخب او 

, وما يسشع السدؤولية عشج تشاوؿ السػاد السدكخة او السخجرة اذا كاف التشاوؿ الحقغ او الذع 
قج حرل قدخا او عمى غيخ عمع مغ الجاني , مسا يعشي اف التشاوؿ االختياري ليا ال يسشع 

 السدؤولية الجشائية .
ىػ اخح الذخز لمسادة السدكخة او السخجرة باإلكخاه او ما في  والسقرهد بالتشاول قدخاا 

حكع االكخاه كزخورة العالج , او اف يتشاوؿ الذخز تمظ السػاد ويجيل خػاصيا وبالتالي 
ال يعمع انيا مدكخة ستفقجه وعيو , وتشاوؿ السػاد السخجرة والسدكخة اذا كاف مدبػقا 
باإلصخار عمى ارتكاب الجخيسة فانو يحقق ضخفا مذجدا لمعقػبة , واثبات حالة الدكخ 
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لتقجيخ محكسة السػضػع دوف الخقابة عمييا مغ قبل محكسة مدالة مػضػعية خاضعة 
 التسييد .

 
 فقج االدراك او االرادة   -2

تستشع السدؤولية بدبب ما يتختب عمى تشاوؿ السػاد السدكخة او السخجرة  مغ فقج     
لإلدراؾ او االختيار او كمييسا معًا , فحلظ ىػ العمة الحكيكية مغ مشع السدؤولية ولػالىا 
لسا رفعت السدؤولية الجشائية  , فاذا بقي الجاني محتفطا بكامل ادراكو واختياره فال تستشع 

دؤولية حتى واف تشاوليا قيخا او مغ دوف عمع , وفقج االدراؾ واالختيار حتى يشتج عشو الس
يقتزي الحخماف الكمي مغ احجىسا , اما اذا كاف الحخماف جديئا فال  سدؤوليةاثخه ويسشع ال

 يسشع السدؤولية ولكغ يرح اف يكػف سببا لتخفيف العقػبة .
 

 الجخيسةمعاصخة فقج االدراك واالرادة الرتكاب  -3
المتشاع السدؤولية عغ الجخيسة ال بج اف يكػف ارتكاب الجخيسة قج وقع خالؿ الػقت     

الحي كاف فيو الجاني فاقجًا لإلدراؾ او االرادة بدبب الدكخ او التخجيخ, وتصبيق ىحا 
الذخط يقتزي تحجيج وقت ارتكاب الجخيسة ثع التحقق مغ حالة الجاني في ىحا الػقت , 

و كاف فاقج االدراؾ او االختيار امتشعت مدؤوليتو الجشائية واال فال انصباؽ فاذا ضيخ ان
 لمشز عمى حالتو .  
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 السحاضخة الدادسة

 االكخاه                                            

ومغ  , 62تشاوؿ قانػف العقػبات العخاقي االكخاه كسانع مغ مػانع السدؤولية الجشائية في السادة      
 دراسة ىحه السادة يتبغ انو ال بج مغ تػافخ الذخوط التالية العتبار االكخاه احجى السػانع :

 وقهع االكخاه عمى السكخه -1
بانو قػة مغ شأنيا اف تذل ارادة الذخز او تقيجىا الى درجة كبيخة عغ اف  باإلكخاهيقرج     

 يترخؼ وفق لسا يخاه , واالكخاه نػعاف مادي ومعشػي :
ىه كل قهة مادية تهجو الى الذخص ال يدتظيع مقاومتيا ومن شأنيا ان  االكخاه السادي

وال عبخة بسرجر ىحه القػة  سػاء كانت الصبيعة  تعجم اختياره وتؤدي بو الى ارتكاب الجخيسة
 او فعل حيػاف او ناشئة عغ فعل انداف .

نت القػة ناشئة عغ فعل انداف باف االوؿ اذا كا ويسيد بين االكخاه السادي والقهة القاىخة
وبحلظ يكػف السدؤوؿ عغ الجخيسة ىػ مغ استعسل القػة ال مغ كاف مجخد الة في يجه , اما 
القػة القاىخة فتذسل حالة اذ كانت القػة ناشئة عغ فعل الصبيعة او فعل حيػاف وىشا ال يػجج 

 مغ ىػ مدؤوؿ عغ الجخيسة .
ية تهجو الى الذخص ال يدتظيع مقاومتيا ومن ويقرج بو كل قهة معشه  االكخاه السعشهي 

, ويقع  شانيا ان تزعف االرادة لجرجة حخمانو من االختيار وتؤدي بو الى ارتكاب الجخيسة
عادة بصخيق التيجيج بذخط اف يحل بالجاني او بأذى مػجو الى شخز اخخ ييع الجاني امخه 

. 
وسيمة االوؿ ىي قػة معشػية وىي في اف  ويتسيد االكخاه السعشهي عن االكخاه السادي    

التيجيج , وانو ال يرجر اال عغ انداف , كسا اف السكخه في يحتفظ بقجر مغ حخية االختيار او 
تشعجـ حخية اختياره , اما االكخاه السادي فاف وسيمتو ىي قػة مادية , وقج يرجر مغ انداف او 

 حيػاف او جساد , وانو يعجـ حخية االرادة .
واالكخاه السادي والسعشػي حتى يشتج اثخىسا في امتشاع السدؤولية الجشائية ال بج اف يتػافخ 

 شخشاف ىسا : 
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فال يدتصيع تبعا لحلظ  ان يكهن االكخاه  جديساا بحيث يفقج االختيار لجى الجاني تساماا   -أ

االمخ عغ كػنو تجشب ارتكاب الفعل الجخمي , فاذا احتفظ الجاني بذيء مغ االختيار خخج 
اكخاىًا , وال يػجج معيار مػضػعي لتحجيج درجة التأثيخ وانسا لمعػامل الذخرية والطخفية 
اىسيتيا في ذلظ , فاذا ما تعخض لو الذخز مغ االكخاه يكفي لذل ارادتو اعفي مغ السدؤولية 

 واال كاف مدؤواًل.
 .  عمى مالفاتو ان ال يكهن في استظاعة الجاني تهقع سبب االكخاه حتى يعسل -ب

  
 فقج السكخه لحخية االختيار  -2

تستشع السدؤولية بدبب ما يتختب عمى االكخاه مغ فقج االختيار , فاإلكخاه في ذاتو ليذ مانعًا    
مغ السدؤولية الجشائية , حيث اف فقج االختيار ىػ عمة مشع السدؤولية , فاف لع يفقج السكخه 

 , فانو يبقى مدؤوال عغ افعالو .اختياره بدبب ما وقع عميو مغ اكخاه 
 معاصخة االكخاه الرتكاب الجخيسة  -3

ومزسػنو اف يكػف ارتكاب الجخيسة قج وقع في المحطة التي كاف فييا الذخز واقعا     
تحت تأثيخ القػة السادية او السعشػية , وبخالؼ ذلظ فانو يسكغ لمذخز تفادي الزخر 

 بااللتجاء الى الدمصة العامة .
قت الذخوط الثالثة الستقجمة تحقق االكخاه كسانع مغ مػانع السدؤولية وتختب عميو عجـ فاذا تحق

 مداءلة الجاني عغ جخيستو جشائيًا .
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 السحاضخة الدابعة       

 حالة الزخورة
بحالة الزخورة ىه ان يجج االندان نفدو في عخوف تيجده بخظخ ال سبيل الى يخاد     

, وتدسى تمظ الجخيسة بجخمية الزخورة , والغالب في حالة الزخورة  جخيسةتالفيو اال بارتكاب 
انيا ليدت ثسخة عسل االنداف وانسا ىي وليجة قػى الصبيعة , وتتفق حالة الزخورة مع االكخاه 
السعشػي في اف الجاني ال يجج سبيال لمخالص مغ الذخ السحجؽ بو اال بدمػؾ الجخيسة , 

في اف االخيخ ييجد الجاني بالذخ مغ قبل السكخه لحسمو عمى سمػؾ ولكشيا تختمف عغ االكخاه 
الجخيسة فيختكبيا خػفا مغ التيجيج , اما في حالة الزخورة فانو يختكب الجخيسة مغ نفدو بغيخ 
اف يقرج احج الجاءه الييا , لحلظ فاف حخية االختيار تزيق عشج االكخاه السعشػي اكثخ مسا 

 تزيق في حالة الزخورة .
 

 حالة الزخورة في قانهن العقهبات العخاقي 
مشو , ومغ دراسة ىحه  63تكمع قانػف العقػبات العخاقي عغ حالة الزخورة في السادة      

 السادة يطيخ ضخورة تحقق مجسػعة شخوط لكياـ حالة الزخورة :
 وجهد خظخ جديم  -1

سكن جبخه اال ويعخف الخظخ الجديم بانو الخظخ الحي من شأنو ان يحجث ضخرا ال ي   
, شخط وجػد الخصخ الجديع ىػ مشصقي الف الجخيسة التي تختكب في  بتزحيات كبيخة

حالة الزخورة تػجو الى شخز بخيء وليذ شخرا معتجي كسا في الجفاع الذخعي , 
لحلظ ال يذتخط القانػف في الجفاع اف تكػف الجخيسة عمى درجة مغ الجدامة , مسا يتختب 

 ال يكفي لكياـ حالة الزخورة . عميو اف الخصخ اليديخ
 ان يكهن الخظخ حاال )محجق( -2

ويعج الخصخ حاال اذا كاف االعتجاء السيجد بو عمى وشظ الػقػع او كاف االعتجاء قج     
بجأ ولكغ لع يشتيي بعج ,  فيعج الخصخ غيخ حاؿ اذا كاف االعتجاء السيجد بو مدتكبال او 

تمظ الحالتيغ ال يحقق الذخط حالة الزخورة , كاف االعتجاء قج تحقق بالفعل وانتيى وب
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ومعيار تحقق صفة الحمػؿ في الخصخ ىػ اف يكػف الديخ العادي لألمػر ميجدا عمى 
 نحػ اليقيغ او االحتساؿ باف يتحػؿ الػضع الحي يػاجو الستيع الى مداس فعمي .

الزخورة , ومع ذلظ يعتج واالصل اف يكػف الخصخ ججيًا , فالخصخ الػىسي ال يرمح اساسًا لحالة     
بالخصخ الػىسي اذا كاف لجى الذخز مغ االسباب الججية حدب الطخوؼ والسالبدات ما يجعػه الى 

 االعتقاد بحمػؿ خصخ.

 ان يكهن الخظخ ميجدا الشفذ او السال -3
ىػ الخصخ الحي يريب مجسػعو الحقػؽ السترمة ويخاد بالخظخ الحي يريب الشفذ    

ويخاد بالخظخ ق سالمة الجدع وحق الحخية والذخؼ واالعتبار , بالشفذ كحق الحياة وح
ىػ الخصخ الحي يريب مصمق الساؿ سػاء كاف عقار او مشقػؿ قيسيًا  الحي يريب السال

او مثميًا , ويتحقق ىحا الذخط حتى لػ ىجد الخصخ شخرًا اخخ غيخ الجاني في نفدو او 
باف يكػف مأمػرًا بو قانػنًا كالة  مالو , ويخخج مغ معشى الخصخ ما يكػف مشو مذخوعاً 

 الجشجي بالحخب ال يجػز اف يجفع مدؤوليتو عغ الفخار بتػافخ حالة الزخورة .
 اال يكهن إلرادة الذخص دخل في حمهل الخظخ  -4

فميذ مغ السشصق اف يختكب االنداف امخًا مجخمًا ثع يختكب جخيسة لمشجاة مسا احجثو     
ع قج اتجيت الى تحقيق الػضع السيجد بالخصخ، فسعشى ذلظ بيجه , فاذا كانت ارادة الستي

انو تػقع حمػؿ الخصخ وبالتالي كانت باستصاعتو اف يتجبخ وسيمة التخمز مشو عمى نحػ 
ال يسذ حقػؽ غيخه , ويتختب عمى ذلظ انو اذا لع يكغ إلرادة الجاني دخل في حمػؿ 

ب اولى تتحقق حالة الخصخ انسا نذأ ىحا الخصخ بدبب خصخ غيخ عسجي , ومغ با
الزخورة فيسا لػ تدبب الستيع في حمػؿ الخصخ ولكغ بفعل مذخوع , وال يذتخط اف يكػف 
الخصخ حكيكيًا لتحقق حالة الزخورة الف حالة الزخورة تعتسج عمى اسذ نفدية مخدىا 
الى التأثيخ عمى االرادة , فالخصخ الػىسي الحي يكػف االعتقاد بو مدتشجا الى اسباب 

 ة يشفي السدؤولية الجدائية .معقػل
 ان ال يكهن في استظاعة الذخص دفع الخظخ بظخيقة أخخى  -5

فحالة االضصخار ال يكػف ليا محل اذا كاف باإلمكاف دفع الخصخ بفعل اخخ سػاء كاف     
ىحا الفعل مباحًا او كاف فعال يذكل جخيسة بذكل اخف , فكػف الفعل الجخمي السختكب 
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جفع الخصخ والتخمز مشو شخط ضخوري لسشع السدؤولية بالشدبة ليحا ىػ الػسيمة الػحيجة ل
الفعل وخالفو ال وجػد لحالة الزخورة , وتقجيخ ما اذا كاف الجاني يدتصيع تفادي الخصخ 
بػسيمة اخخى امخ تقجره محكسة السػضػع مخاعية حالة الجاني الذخرية وضخوفو وقت 

 الجخيسة .
 مع جدامة الخظخ ان يكهن الفعل السختكب متشاسباا  -6

ويخاد بالتشاسب ىه ان يكهن الفعل السختكب اقل االفعال التي من شأنيا درء الخظخ    
, والخاي الخاجح فقيا ىػ اف ىحا الذخط الـز لتحقق حالة  والتي كانت في وسع الستيم

الزخورة سػاء ورد ذكخه في الشز القانػني او لع يخد فيػ شخط مدتفاد مغ اشتخاط كػف 
 ىػ الػسيمة الػحيجة لمتخمز مغ الخصخ . الفعل
فاذا تػافخت ىحه الذخوط جسيعيا قامت حالة الزخورة وتحقق تبعا لحلظ االثخ الستختب     

عمييا وىػ امتشاع السدؤولية الجشائية عغ الفعل السختكب , والقػؿ بتػافخ شخوط حالة 
مالحطة اف عجـ  الزخورة او عجـ تػافخىا امخا مغ شأف قاضي محكسة السػضػع, مع

مدؤولية الجاني جشائيًا عغ جخيستو بدبب قياـ حالة الزخورة ال يسشع مغ مدؤوليتو 
 السجنية عشيا وبالتالي فيػ ممـد بتعػيس االضخار التي احجثيا فعمو.  
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 السحاضخة الثامشة

 صغخ الدن                                           

بسا اف اساس السدؤولية الجشائية ىػ تػافخ االدراؾ واالختيار لجى الذخز واف فقجه      
ألي مشيسا يشفي ىحه السدؤولية , واف االدراؾ )التسييد( ال يػجج في االنداف شفخة واحجة 
بل يكتدب تجريجيا مشح السيالد الى اف تكتسل مالكاتو الحىشية , ومع ىحا الػاقع عسل 

ئي عمى تحجيج سشًا معيشًا يسشع فيو مغ مداءلة الرغيخ جشائيا قبل اتساميا السذخع الجشا
تأسيدا عمى افتخاض عجـ ادراؾ الرغيخ لسالية العسل االجخامي وعػاقبو ,  فاف اتسيا 
تػافخت لمرغيخ السدؤولية ولكغ برػرة ناقرة لكياـ االدراؾ الجدئي غيخ الكامل لجيو 

تبقى ىحه السدؤولية تتجرج الى اف يجرؾ تساـ االدراؾ وعشجئح يعيغ لو مدؤولية مخففة و 
 العسالو .

 
 صغخ الدن السانع من السدؤولية الجشائية 

اف عمة امتشاع مدؤولية الرغيخ ىي انتفاء التسييد لجيو , حيث يتصمب التسييد تػافخ      
ىحه القػى قػى ذىشية قادرة عمى تفديخ السحدػسات وادراؾ مالية االفعاؿ وتػقع اثارىا , و 

ال تتػافخ اال اذا نزجت في الجدع االجداء التي تؤدي تمظ العسميات الحىشية ,لحلظ قخر 
السذخع العخاقي بسػجب قانػف رعاية االحجاث عجـ مدؤولية الرغيخ الحي لع يتع التاسعة 
مغ العسخ , وعجـ بمػغو بحلظ قخيشة قانػنية قاشعة عمى عجـ االدراؾ وال تقبل الججؿ 

العكذ بحكع القانػف , والعبخة في تقخيخ سغ الستيع في ىحه الحالة ىي بػقت واثبات 
 ارتكاب الجخيسة ال وقت الحكع بالجعػى .

فاف اتع الرغيخ التاسعة مغ العسخ زاؿ عشو مانع السدؤولية واصبح مدؤوال عغ افعالو     
يكػف فييا جدئيًا التي ارتكبيا , اال اف ىحه السدؤولية تكػف جدئية )مخففو( الف ادراكو 

وىي ما تدسى بسدؤولية االحجاث حتى بمػغ الذخز سغ الثامغ عذخ فيتع ادراكو 
وتربح مدؤوليتو الجشائية كاممة , ومع ذلظ فاف امتشاع السدؤولية بدبب صغخ الدغ ال 
يػثخ في مدؤولية الرغيخ السجنية اذ يبقى مدؤوال عغ االضخار السادية التي يحجثيا ويمـد 

 . بالتعػيس
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 حالة السدؤولية الجدئية )مخففات السدؤولية (
ىشاؾ حاالت كثيخة ال يفقج فييا الجاني ادراكو او ارادتو برػرة مصمقو , اما لثبػت     

تستعو ببعس االدراؾ او االرادة وقت ارتكاب الجخيسة , واما لعجـ تػافخ بعس الذخوط 
ز االدراؾ او االرادة , وذلظ ما التي يتصمبيا القانػف الفتخاض فقج االىمية بدبب نق

يتسذى مع مشصق فكخة نقز السمكات ال انعجاميا ليحا يشبغي اف تشخفس درجة مدؤولية 
الجاني بشفذ القجر الحي تشقرو درجة االثع او الخصأ تبعا لشقز االدراؾ او االرادة وىحه 

 بات .مغ قانػف العقػ  66ىي فكخة السدؤولية الجدئية , وىحا ما قخرتو السادة 
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 المحاضرة التاسعة

 مفيهم العقهبة وىجفيا                    

تعخف العقهبة بانيا الجداء الحي يقخره القانهن الجشائي لسرمحة السجتسع تشفيحا لحكم قزائي       
 , وغاية العقػبة دائسا ىي مشع ارتكاب الجخيسة مغ قبل نفذعمى من تثبت مدؤوليتو عن الجخيسة 

السجـخ او مغ غيخه ،وىحه غاية تقخرت لسرمحة السجتسع وبالتالي فاف العقػبة ال تتقخر اال مغ خالؿ 
 دعػى جشائية تحخؾ باسع السجتسع يكػف الحكع الجشائي ىػ الفاصل فييا

 تسييد العقهبة الجشائية عن الجداءات االخخى 

  العقهبة والجداء السجني

لألفخاد لتحقيق السرمحة االجتساعية وبيحا فيي تحقق  ىجؼ العقػبة ضبط الدمػؾ االجتساعي -1
اثار مدتقبمية ،بخالؼ الجداء السجني الحي ييجؼ الى مػاجية االضخار السجنية التي تريب 

 السزخور وبحلظ فيػ ييجؼ الى اصالح اثار الساضي 
جػز تختبط العقػبة بذخز السجـخ اما الجداء السجني فانو ال تختبط بذخز السحكػـ عميو في -2

 وفاؤه مغ الغيخ .
ال ترجر العقػبة اال بحكع يشفح جبخا عمى السحكػـ عميو , اما الجداء السجني فيسكغ االتفاؽ  -3

 عمى تشفيحه .
الجداء السجني يتػقف عمى مصالبة السزخور وبيحا فانو يسكغ تشازؿ السزخور عشو  , بيشسا  -4

 ازؿ عشيا .العقػبة يصالب بيا االدعاء العاـ في االصل وال يسكغ التش
نػع ومقجار العقػبة يختمف حدب نفدية السجخميغ ومجى الخصػرة االجخامية بخالؼ الجداء  -5

 السجني الحي ال شاف لو بشفدية مغ احجث الزخر .
يرجر الجداء السجني برفة اصمية مغ السحاكع السجنية اما الحكع بالعقػبة فيكػف لمسحاكع  -6

 الجشائية .
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 )التأديبي( العقهبة والجداء االداري 

اف ىجؼ العقػبة تحقيق مرمحة السجتسع بذكل عاـ اما الجداء التأديبي فاف ىجفو تحقيق  -1
 مرمحة االدارة .

 ال ترجر العقػبة اال بحكع قزائي اما الجداء التأديبي فانو قج يرجر مغ الدمصات االدارية . -2

 خرائص العقهبة

: بسعشى اف تكػف العقػبة مقخره بشز القانػف مغ حيث نػعيا وقجرىا فاف لع  اوالا: قانهنية العقهبة
يشز القانػف عمى عقػبة بالفعل فيجب اف يحكع بالبخاءة الف السذخع وحجة ىػ الحي يشز عمى 

 العقػبات ويحجدىا .

لعقػبة سػاء وال : بسعشى اف تكػف العقػبة واحجة لجسيع الشاس , فالجسيع اماـ ا ثانياا: السداواة بالعقهبة
تعشي السداواة اف تػقع عمى مغ يختكب جخيسة مغ نػع معيغ عقػبة بعيشيا وانسا يسكغ تفخيج العقػبة 

 أي تكػف العقػبة مشاسبة لكل جخيسة وكل مجـخ وفقا لطخوفو .

: ويقرج بيا اف العقػبة ال تريب اال شخز مغ ارتكب الجخيسة او اسيع  ثالثاا: شخرية العقهبة
 فييا .

 : بسعشى انو ال يسكغ ايقاع العقػبة الجشائية اال بسػجب حكع قزائي يقخرىا . رابعاا: قزائية العقهبة

 اىجاف العقهبة 

فيي تعيج التػازف القانػني الحي اختل نتيجة ارتكاب الجخيسة وتذعخ الجاني بانيا  تحقيق العجالةاوالً : 
ضخورية في مػاجية سمػكو غيخ االجتساعي ،كسا تكفل العقػبة ارضاء الذعػر االجتساعي العاـ الحي 

 تأذى بارتكاب الجخيسة كسا تكػف العقػبة متشاسبة مع درجة مدؤولية مختكبيا .

ويقرج بو اشعار الشاس كافة عغ شخيق التيجيج بالعقاب انو يمحق بيع ألع اذا اقجمػا  م: السشع العاثانياً 
 عمى ارتكاب الجخيسة .
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ويخاد بو االصالح بتقػيع اعػجاج الجاني عغ شخيق ازالة الخمل فيو والحي دفعو  السشع الخاصثالثًا: 
أي انو عالج لمخصػرة االجخامية الى ارتكاب الجخيسة لسشعو مغ االقجاـ عمى ارتكاب جخيسة مدتكبال، 

 الكامشة في شخز السجـخ  .
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 المحاضرة العاشرة

 انهاع العقهبة                                     

الى عقػبات الجشاية وىي االعجاـ والدجغ السؤبج  يسكن تقديم العقهبة من حيث جدامتيا         
والدجغ السؤقت مغ خسذ سشػات الى خسدة عذخ سشة , وعقػبات الجشح وىي الحبذ بشػعية الذجيج 
او البديط اكثخ مغ ثالثة اشيخ الى خسذ سشػات والغخامة التي ال يديج مقجارىا عغ مميػف ديشار , 

ساعة الى ثالثة اشيخ والغخامة التي ال يديج مقجارىا  24 وعقػبات السخالفة وىي الحبذ البديط مغ
 الف . 266عغ 

 162-55وفقًا لسا اقخه السذخع العخاقي بالسػاد  وتقدم العقهبة من حيث اصالتيا وتبعيتيا            
 الى ثالثة انػاع : اصمية , تبعية , تكسيمية.

 اوالا: العقهبة االصمية 

الحي نص عميو السذخع وقجره لمجخيسة ويجب عمى القاضي ان يحكم  وىي الجداء االساسي         
والسعيار باعتبار العقػبة اصمية ىػ اف  بو عشج ثبهت ادانة الستيم ويسكن لمحكم ان يقترخ عمييا ,

تكػف مقخره كجداء اصيل لمجخيسة دوف اف يكػف تػقيعيا معمقًا عمى الحكع بعقػبة اخخى , وحجد قانػف 
: االعجاـ  , الدجغ السؤبج , الدجغ السؤقت , الحبذ الذجيج ,  العقهبات االصميةقي العقػبات العخا

 الحبذ البديط , الغخامة, الحجد بسجرسة الفتياف الجانحيغ , الحجد بسجرسة اصالحية.

  االعجام -1
,  ويقرج بو عقهبة السهت وىي ازىاق روح السحكهم عميو بهسيمة يحجدىا القانهن       

يغ فيسا بيشيا في وسيمة تشفيح عقػبة االعجاـ ففي الػاليات الستحجة االمخيكية وتختمف القػان
تكػف الرعق بالكيخباء وبالغاز الخانق وباإلبخة الدامة وغيخىا , وفي فخندا كانت بفرل 

مشو نز عمى اف  56الخاس عغ الجدع بالسقرمة , اما قانػف العقػبات العخاقي ففي السادة 
مشو عمى  296ي بذشق السحكػـ عميو حتى السػت , وقخرت السادة تكػف عقػبة االعجاـ ى

 مػانع مؤقتة لتشفيح عقػبة االعجاـ وىي :
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ال يجػز تشفيح عقػبة االعجاـ في اياـ العصالت الخسسية واالعياد لخاصة بجيانة السحكػـ عميو  - أ
. 

بة االعجاـ يؤدي ال يجػز تشفيح عقػبة االعجاـ بالسخأة الحامل حتى تزع حسميا  الف تشفيح عقػ  - ب
 الى مػت الجشيغ وىػ غيخ مقرػد بالعقػبة .

ال يجػز تشفيح عقػبة االعجاـ بالسخأة الحامل قبل مزي اربع اشيخ عمى وضع حسميا لحساية  -جػ
 الرغيخ في االشيخ االولى مغ حياتو.

 العقهبات الدالبة لمحخية  -2
حكهم عميو من حخيتو في ويقرج بيا تمك العقهبات التي يتختب عمييا حخمان الس      

 26بشػعية : الدجغ السؤبج ومجة عقػبتو  الدجنوانػاعيا  الحجود التي يفخضيا تشفيح العقهبة
 سشة والدجغ السؤقت اكثخ مغ خسذ سشػات الى خسدة عذخة سشة .

ومجة عقػبتو ال تقل عغ ثالثة شيػر وال تديج عغ خسذ  الحبذ الذجيجبشػعية :  والحبذ
 24ومجة عقػبتو ال تقل عغ  والحبذ البديطسشػات وكحلظ مداولة العسل في داخل الدجغ , 

 ساعة وال تديج عمى سشة دوف مداولة العسل في داخل الدجغ .
 

 العقهبات السالية  -3
يجفع الى الخديشة العامة السبمغ  وىي الدام السحكهم عميو بان:  الغخامةوىي عقػبتاف :   

وتكػف عقػبة الغخامة كعقػبة اصمية في الجشح والسخالفات وكعقػبة تكسيمية في السعين بالحكم 
التي يحكع بيا باإلضافة الى العقػبة االصمية  بالغخامة الشدبيةالجشايات , وىشاؾ ما تدسى 

ققيا او ارادىا الجاني مغ بشدبة تتفق مع الزخر الشاتج عغ الجخيسة والسرمحة التي ح
 الجخيسة .
وىي االستيالء عمى مال السحكهم عميو وانتقال ممكيتة الى الجولة بجون  السرادرةوعقػبة 

وىي تجخيج السحكػـ عميو مغ جسيع ما  السرادرة العامةوتقدع الى نػعيغ : أي تعهيض 
لتي تشرب عمى ماؿ ا والسرادرة الخاصةيسمكو او ندبة معيشة مغ مالو كشرفو او ثمثو , 

معيغ قج يكػف ىحا الساؿ ىػ الػسيمة التي ارتكبت بيا الجخيسة او ىػ جدع الجخيسة ذاتيا 
 كالسخجرات واالسمحة .
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 ثانياا: العقهبة التبعية 

وىي التي تتبع العقهبة االصمية من تمقاء نفديا دون حاجة الى ان يشص عمييا القاضي    
وال يترػر مصمقًا اف يرجر الحكع بعقػبة تبعية عمى انفخاد بل ىي تتبع العقػبة  في حكسو ,

 االصمية بقػة القانػف وشبقًا لقانػف العقػبات العخاقي ىشاؾ نػعاف مغ العقػبات التبعية ىي : 
مثل الحخماف مغ الػضائف والخجمات التي كاف  الحخمان من بعض الحقهق والسدايا -1

, واف يكػف ناخبا او مشتخبا في السجالذ التسثيمية , الحخماف مغ اف  يتػالىا السحكػـ عميو
 يكػف وصيا او قيسا او وكيال , واف يكػف مالكا او ناشخا او رئيدا لمتحخيخ.

: ويقرج بو اخزاع السحكػـ عميو لسالحطة الذخشة مجة مغ الدمغ  مخاقبة الذخطة -2
السخاقبة بعج اف يقزي السحكـػ لمتحقق مغ سمػكو ومشعو مغ ارتكاب الجخائع , وتكػف 

عميو عقػبتو وخارج السؤسدة العقابية و مجة السخاقبة مداوية لسجة العقػبة عمى اف ال تديج 
 عمى خسذ سشػات .

 
 ثالثاا: العقهبة التكسيمية 

فيي تذبو  وىي العقهبة التي تمحق السحكهم عميو بذخط ان يأمخ القاضي بيا       
العقػبة التبعية في كػنيا ال تمحق السحكػـ عميو اال تبعا لعقػبة اصمية ولكشيا تختمف 

 انهاعيا عشيا في كػنيا ال تمحق السحكػـ عميو اال اذا نز عمييا صخاحة بالحكع , ومغ
الحخماف مغ بعس الحقػؽ والسدايا كتػلي بعس الػضائف والخجمات العامة , والحخماف 

 سة وششية او اجشبية , الحخماف مغ حسل الدالح وغيخىا .مغ حسل اوس
وكحلظ مغ انػاعيا مرادرة االشياء التي تحرمت مغ الجخيسة او التي استعسمت في       

 ارتكابيا ونذخ الحكع الرادر باإلدانة          

 

 

 


