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{وَهَب كَبىَ لِوُؤْهِيٍ أَى يَقْتُلَ هُؤْهِنًب إِالَّ خَطَئًب وَهَي قَتَلَ هُؤْهِنًب خَطَئًب فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ هُّؤْهِنَةٍ وَدِيَةٌ
هُّسَلَّوَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِالَّ أَى يَصَّدَّقُىاْ فَئِى كَبىَ هِي قَىْمٍ عَدُوٍّ لَّكُنْ وَهُىَ هْؤْهِيٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ هُّؤْهِنَةٍ وَإِى
كَبىَ هِي قَىْمٍ بَيْنَكُنْ وَبَيْنَهُنْ هِّيثَبقٌ فَدِيَةٌ هُّسَلَّوَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ هُّؤْهِنَةٍ فَوَي لَّنْ يَجِدْ فَصِيَبمُ
شَهْرَيْيِ هُتَتَببِعَيْيِ تَىْبَةً هِّيَ اللّهِ وَكَبىَ اللّهُ عَلِيوًب حَكِيوًب} (الشداء.)29:
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ه

السدتخمص
تعج جخيسة القتل الخطأ من جخائم االعتجاء عمى الشفس وفق قانهن العقهبات الفمدطيشي؛ وذلك
ُ
ألن القتل الخطأ يتفق مع القتل العسج في الخكن السادي لمجخيسة؛ َّ
َّ
ألن الشتيجة واحجة وىي إزىاق
روح السجشي عميو ،ولكشيسا مختمفين في الخكن السعشهي .فجخيسة القتل الخطأ تتذابو مع جخيسة
القتل العسج في َّ
أن محل كل مشيسا اإلندان الحي ،ونتيجة كل مشيسا وفاتو.
تقع جخائم الخطأ كأثخ لمتقجم العمسي في مجاالت التخرص السيشي السختمفة ،وأخطخ مجاالت
الخطأ ىه حهادث الطخق نتيجة لمخطأ الحي يرجر عن سائقي وسائل السهصالت السختمفة.
تدمط ىحه الجراسة الزهء عمى القتل الخطأ في القانهن الفمدطيشي ،حيث نجج َّ
كثيخ من الشاس
أن ًا
يجيمهن أحكام القتل الخطأ والعقهبات الستختبة عمى ىحا الجخم ،سهاء من الشاحية القانهنية أو
الذخعية ،وتكسن مذكمة الجراسة في معخفة التكييف الدميم لمخكن السعشهي في القتل الخطأ ،حيث
تجشبت أغمب التذخيعات وضع تعخيف صخيح ومحجد لمقتل الخطأ ،وعجم االتفاق عمى تدسية
ال خطأ ،لحلك ييجف البحث لسعخفة
مهحجة لو ،وعجم إجساع الفقياء السدمسين عمى ما يعج قت ً
التكييف القانهني لمقتل الخطأ ،وبيان أركان القتل الخطأ ،ومعخفة مدار القانهن في ىحا السجال.
اتبع الباحث في ىحه الجراسة السشيج التحميمي السقارن؛ إلبخاز محاسن ومثالب الشرهص القانهنية
التي تشاولت مهضهع ىحه الجراسة.
وقج خمرت الجراسة إلى نتائج كان من أىسيا:
َّ
إن جخيسة القتل الخطأ تتفق مع جخيسة القتل عن غيخ قرج في قانهن العقهبات الفمدطيشي
في الخكن السادي لكمييسا ،إال َّأنيسا يختمفان في ركشيسا السعشهي ،من حيث َّ
أن الجاني ال يقرج
في األولى قتل السجشي عميو أو اإلعتجاء عميو ،في حين يقرج الجاني في الثانية اإلعتجاء عمى
السجشي عميو ووقع القتل نتيجة محتسمة لدمهكو.
كسا خمرت الجراسة أنو ال يهجج تغميظ لعقهبة القتل الخطأ في قانهن العقهبات الفمدطيشي رقم
( )47لعام(6291م) ،إال َّ
أن مذخوع قانهن العقهبات قج أقخ األسباب السذجدة لعقهبة القتل
الخطأ.
و

 Abstract
The Homicide by Negligenceis a crime of self-harm under the
Palestinian Penal Code, because Homicide by Negligence is consistent
with intentional Homicide by Negligence in the physical element of the
crime because the result is the loss of the spirit of the victim, but they
are different in the moral and criminal intent. The crime of Homicide by
Negligence is similar to the murder in both the living person and the
result of each death. Wrong crimes are the result of scientific progress
in the various fields of specialization and the most due to the error
issued by the drivers of various transport.
This study highlights the Homicide by Negligence in Palestinian law,
where many people are ignorant of the provisions of the Homicide by
Negligence and the penalties for this crime, whether legally or
legitimately. The problem of the study lies in the knowledge of the
proper adjustment of the moral element in the Homicide by Negligence ,
Where most legislation avoided explicit definition and specific to kill the
wrong, and not agree on label standardized to kill the wrong, and
consensus Muslims on what is killing an error, so aims search to find
out hvac legal to kill the error, the statement of the pillars of Homicide
by Negligence, and find out the path of the law in this area.
The follow the researcher in this study approach analytical comparative
to high light the aspects of the controversy, negligence concluded that
the study results were the most important:
The Homicide by Negligenceis is different from other murders in the
absence of criminal intent. Where the manslaughter coincides with the
ز

Homicide by Negligence unintentionally in the physical element as in the
murder, but they differ in the moral element in that the Homicide by
Negligence is not meant to the offender to kill or assault the victim While
the murder unintentionally meant the offender attack was signed by
killing as a result of a possible for his behavior.
There is no aggravating the penalty of Homicide by Negligence in the
Palestinian Penal Code No. (74) of 1936, but the draft Penal Code has
recognized the aggravating reasons for the penalty of Homicide by
Negligence.



ح

اإلطار العام للدراسة
السقدمة
كف َّ
زمو عمى كثيخ ِم َسغ َخَمق تفزيال ،الحسج هلل
الحسج هلل الحؼ خمق اإلنداف في أحدغ تقػيعَ ،
ُ
الحؼ ىجانا لمتي ىي أقػـ ،كفزمشا بيحا الجيغ عمى سائخ األمع ،كأشيج َّ
أف ال إلو إال هللا األعد
األكخـ ،كأشيج
كسّمِع
كصحبو َ

صل َّ
ِ
َّ
الم ُيَّع عميو كعمى آلو
محسجا عبجه كرسػلو ،بعثو هللا لمعالسيغ ًا
أف
ً
كنحيخاّ ،
بذيخ ً
كثيخ  ،كبعج:...
تدميسا ًا
ً

أكلت القػانيغ الػضعية حياة اإلنداف أىسية خاصة ،كبعزيا تقارب مع شخيعتشا الغخاء في
معالجة ىحه القزية ،كإيجاد الحمػؿ التي تسشع قجر السدتصاع االعتجاء عمييا ،كمعاقبة كل َم ْغ
تدػؿ لو نفدو بارتكاب أؼ جشاية حتّى لػ ارتكبت ىحه الجشاية خصأً ،فقج تشاكؿ السذخع

الفمدصيشي في قانػف العقػبات رقع (ٗ )ٚلدشة (ٜٖٔٙـ) الشافح في قصاع غدة جخائع القتل عسػمًا
في الفرل الثاني كالعذخيغ مغ القدع الخابع تحت عشػاف الجخائع التي تقع عمى أفخاد الشاس،
كذلظ في السػاد (ٕٕٔ ،)ٕٜٔ،ٕٔٛ،ٕٔٚ،ٕٔٙ،ٕٔ٘،ٕٔٗ،ٕٖٔ،مع إفخاده لمتقديسات
ال عغ غيخ قرج ،أك القتل قرجًا ،أك تدبب السػت بجكف
السختمفة ليحه الجخيسة سػاء كانت قت ً
قرج لقمة االحتخاز أك عجـ االعتشاء ،األمخ الحؼ أدػ إلى خمط كبيخ لجػ بعس الفقياء كالقزاة
في تشاكلو لجخيسة القتل عغ غيخ قرج كفقاً لمسادة (ٕٕٔ )ٕٖٔ،كالقتل الخصأ أك التدبب بالسػت
بجكف قرج لقمة االحتخاز كفقًا لمسادة (.)ٕٔٛ
ىحا كقج أكلت شخيعة اإل سالـ الغخاء السباركة حياة اإلنداف أىسية خاصة مغ بجايتيا ،كمغ ىحه
أف
األىسية َّأنو جعميا في السختبة الثانية بعج حفع الجيغ ،فحياة اإلنداف مقجسة ال يجػز ألحج ْ
يعتجؼ عمييا.

جل في كتابو الكخيع:
يقػؿ هللا ّ
عد ك ّ
{ٌَبأٌَُّهَب النَّبسُ اتَّمُىاْ زَبَّكُنُ الَّرِي خَلَمَكُن هِّي ًَّفْسٍ وَادِدَةٍ وَخَلَكَ هِنْهَب شَوْجَهَب وَبَثَّ هِنْهُوَب زِجَبالً كَثِريًا وًَِسَبءً وَاتَّمُىاْ اللّهَ
الَّرِي تَسَبءلُىىَ بِهِ وَاألَزْدَبمَ إِىَّ اللّهَ كَبىَ عَلٍَْكُنْ زَلٍِبًب} (الشداء .)ٔ:
1

{ٌَبأٌَُّهَب الَّرٌِيَ آهَنُىاْ اتَّمُىاْ اللّهَ دَكَّ تُمَبتِهِ وَالَ تَوُىتُيَّ إِالَّ وَأًَتُن هُّسْلِوُىى} (اؿ عسخاف )ٕٔٓ:
{ٌَبأٌَُّهَب الَّرٌِيَ آهَنُىا اتَّمُىا اللَّهَ وَلُىلُىا لَىْالً سَدٌِدًا * ٌُصْلِخْ لَكُنْ أَعْوَبلَكُنْ وٌََغْفِسْ لَكُنْ ذًُُىبَكُنْ وَهَي ٌُطِعْ اللَّهَ وَزَسُىلَهُ فَمَ دْ
فَبشَ فَىْشًا عَظٍِوًب} (األحداب)ٚٓ،ٚٔ:
{هِيْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَب عَلَى بَنًِ إِسْسَائٍِلَ أًََّهُ هَي لَتَلَ ًَفْسًب بِغٍَْسِ ًَفْسٍ أَوْ فَسَبدٍ فًِ األَزْضِ فَكَأًََّوَب لَتَلَ النَّبسَ جَوًًٍِب وَهَ يْ
أَدٍَْبهَب فَكَأًََّوَب أَدٍَْب النَّبسَ جَوًًٍِب وَلَمَدْ جَبء تْهُنْ زُسُلُنَب بِبلبٍَِّنَبثِ ثُنَّ إِىَّ كَثِريًا هِّنْهُن بًَْدَ ذَلِكَ فًِ األَزْضِ لَوُسْسِفُىى}
(السائجة .) ٖٕ :كال تدمب ىحه القجسية إال بدمصاف الذخيعة كباإلجخاءات التي تقخىا.
كسسػىا عغ حياة السخمػقات األخخػ،
كليحه القجسية التي أكالىا اإلسالـ لحياة اإلنداف ُ
كالخرػصية التي أخحتيا دكف غيخىا مغ الزخكريات كالسرالح كالسقاصج ،كاف ال ُبَّج مغ حجكد

إف كاف ذلظ مغ دكف قرج أك عغ
كزكاجخ تسشع االعتجاء عمييا كحسايتيا مغ أؼ خصخ حتى ك ْ

شخيق الخصأ قاؿ تعالى {وَهَب كَبىَ لِوُؤْهِيٍ أَى ٌَمْتُلَ هُؤْهِنًب إِالَّ خَطَئًب وَهَي لَتَلَ هُؤْهِنًب خَطَئًب فَتَذْسٌِسُ زَلَبَتٍ هُّؤْهِنَتٍ وَدٌَِتٌ
هُّسَلَّوَتٌ إِلَى أَهْلِهِ إِالَّ أَى ٌَصَّدَّلُىاْ فَئِى كَبىَ هِي لَىْمٍ عَدُوٍّ لَّكُنْ وَهُىَ هْؤْهِيٌ فَتَذْسٌِسُ زَلَبَتٍ هُّؤْهِنَتٍ وَإِى كَبىَ هِي لَىْمٍ بٍَْنَكُنْ وَبٍَْنَهُ نْ
هٍِّثَبقٌ فَدٌَِتٌ هُّسَلَّوَتٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَذْسٌِسُ زَلَبَتٍ هُّؤْهِنَتٍ فَوَي لَّنْ ٌَجِدْ فَصٍَِبمُ شَهْسٌَْيِ هُتَتَببًٍَِْيِ تَىْبَتً هِّيَ اللّهِ وَكَبىَ اللّهُ عَلٍِوًب
دَكٍِوًب} (الشداء.)ٜٕ:
كىحا ما حجا بالباحث لدبخ غػر جخيسة القتل الخصأ كفقًا لسا سار عميو العسل في السحاكع
الفمدصيشية ،كبياف االختالؼ بيشيا كبيغ ما يذابييا مغ جخائع.
كلقج خرز الباحث الفرل األكؿ لمحجيث عغ ماىية القتل بػجو عاـ في السبحث األكؿ كمعشاه
كتعخيفو لغة كاصصالحًا كقانػنًا ،كمغ ثع الحجيث عغ أقداـ القتل كسا قدستيا القػانيغ الػضعية
كالذخيعة اإلسالمية ،كمحل جخيسة القتل  .كالتػجو بعج ذلظ لمحجيث عغ مفيػـ القتل الخصأ
عسا يذابيو مغ جخائع كتػضيح
كأنػاعو في السبحث الثاني مغ ىحا الفرل كذاتيتو كتسييده ّ
الفخكقات بيشيا في مبحث ثالث.
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كسيتجو الباحث في الفرل الثاني مغ ىحه الجراسة لمحجيث عغ أركاف جخيسة القتل الخصأ ،
فالسبحث األكؿ يتحجث عغ الخكغ السادؼ لمجخيسة كما يمدـ ليتحقق ىحا الخكغ مغ سمػؾ إجخامي
كما يشتج عغ ىحا الدمػؾ كعالقة الدببية التي تخبط الدمػؾ بالشتيجة ،كمغ ثع البحث في صػر
الخكغ السادؼ ،كالتي مشيا الذخكع كالسحاكلة في جخيسة القتل الخصأ ،كىل يتع أك يتحقق الذخكع
في ىحه الجخيسة  ،إضافة إلى ذلظ التصخؽ لمسداىسة الجشائية في جخيسة القتل الخصأ في السبحث
الثاني ،كبعج الحجيث عغ الخكغ السادؼ سشتػجو لمحجيث عغ الخكغ السعشػؼ كالحؼ يشقدع إلى
الخصأ غيخ العسجؼ كأحج أركاف صػر الخكغ السعشػؼ ،كعشاصخ الخصأ كأنػاعو كصػره في
السبحث الثالث.
كسا كخرز الباحث الفرل الثالث لمحجيث عغ عقػبة جخيسة القتل الخصأ كأسباب التذجيج
كالتخفيف بحدب كرد في قانػف العقػبات الفمدصيشي في السبحث األكؿ مغ ىحا الفرل  ،كبعج
ذلظ سشتحجث عغ عقػبة القتل الخصأ كاألسباب السذجدة ليا في قانػف السخكر ،كذلظ في السبحث
الثاني ،كالتصخؽ بعج ذلظ لمجداء السجني كالحؼ سشتحجث فيو عغ التعػيس ،كالجية كعالقتيا
بالتعػيس في قانػف العقػبات الفمدصيشي.
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مذكلة الدراسة:
كثيخ مغ الشاس يجيمػف أحكاـ القتل الخصأ ،كالعقػبات الستختبة عمى ىحا الجخـ ،سػاء
أف ًا
نجج ّ
مغ الشاحية القانػنية أك الذخعية ،نتيجة لكثخة الحػادث كالتي يشتج عشيا كفيات سػػاء كاف ىحا
بدبب حػادث الديخ كىػ األعع األغمب ،أك في األخصاء السيشية ،أك في العسل ،أك في غيخ
نصالقا مسا سبق تبخز مالمح إشكالية ىحا السػضػع
ذلظ مغ األفعاؿ التي يشتج عشيا قتل خصأ ،كا ً
الحؼ يسكغ صياغتو مغ خالؿ الدؤاؿ الخئيدي التالي :

ىل جخيسة القتل الخصأ في التذخيع الفمدصيشي كعقػبتيا السقخرة أدت إلى الحج مغ كقػعيا بغس
الشطخ عغ األسباب السشذئة ليا؟
كما يتفخع عشو مغ تداؤالت فخعية كىي:
ٔ)

عسػما كالقتل الخصأ عمى كجو الخرػص ؟
ما مفيػـ القتل
ً

ٕ)

ما األسباب السؤدية لجخيسة القتل الخصأ؟

ٖ)

ما أركاف كصػر القتل الخصأ؟

ٗ)

ما عقػبة القتل الخصأ ؟

٘)

ما مجػ قجرة عقػبة القتل الخصأ عمى تحقيق الخدع العاـ كالخاص؟

)ٙ

ما أسباب التذجيج أك التخفيف في عقػبة جخيسة القتل الخصأ؟

)ٚ

ما مجػ معالجة قانػف العقػبات الفمدصيشي لجخيسة القتل الخصأ في ضل التصػرات

كالتغيخات التي شخأت عمى أنػاع الجخائع ؟
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أهداف الدراسة:
ٔ)

عسػما ،كمفيػـ القتل الخصأ بذكل خاص.
بياف مفيػـ القتل
ً

ٕ)

معخفة األسباب السؤدية لجخيسة القتل الخصأ.

ٖ)

بياف أركاف كصػر القتل الخصأ .

ٗ)

التعخؼ عمى عقػبة القتل الخصأ.

٘)

مجػ قجرة عقػبة القتل الخصأ عمى زيادة درجة الحيصة كالححر لجػ الشاس.

)ٙ

معخفة أسباب التذجيج كالتخفيف في عقػبة القتل الخصأ.

)ٚ

استطيار مجػ مالئسة قانػف العقػبات الفمدصيشي لمتغيخات كالتصػرات التي شخأت عمى

بعس أنػاع الجخائع.
أهسية الدراسة:
تكسغ أىسية ىحا البحث في التعخيف بػاحجة مغ أىع الجخائع التي تيجد حياة اإلنداف كىي جخيسة
القتل الخصأ كمجػ تيجيجىا لمكياف الفخدؼ كاالجتساعي ،كعقػبة مختكبييا ،كبياف أركاف كصػر
ىحه الجخيسة  ،كمعخفة أسباب تذجيج كتخفيف عقػبة ىحه الجخيسة ،كمجػ مالءمة القانػف
كمػاكبتو لمتصػرات التي تص أخ عمى أنػاع الجخائع.
كسشتصخؽ فيسا يأتي إلى األ ىسية العمسية كالعسمية ليحه الجراسة
األهسية العلسية:
ٔ)

تدعى ىحه الجراسة إلى بياف أىسية جخيسة القتل الخصأ كصػرىا الستعجدة خاصة تمظ

التي تشتج عغ حػادث الصخؽ.
ٕ)

مغ الستػقع أف تديع ىحه الجراسة في إثخاء السكتبة الفمدصيشية لسػضػع ميع في

دكما لمبحث كالتحجيث بسا يتالءـ كالتصػرات
التذخيعات العقابية الفمدصيشية التي تحتاج ً
الستدارعة.
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ٖ)

الدعي لدبخ غػر قانػف العقػبات الفمدصيشي كالقػانيغ العقابية السكسمة التي تشاكلت ىحه

الجخيسة.
ٗ)

تػضيح مجػ مالءمة الشرػص العقابية كاشتساليا عمى معالجة الرػر كاستكساؿ أكجو

الشقز لدج الثغخات ،كا قتخاح نسػذج قانػني مغ خالؿ الشتائج كالتػصيات التي سيشتيي إلييا
الباحث.
األهسية العسلية:
ٔ)

أف يقجـ دراسة متخررة لمسجلػالت القانػنية كالذخعية ليحه الجخيسة ،
يأمل الباحث في ْ

ٕ)

السيسا ك َّأنيا تتشاكؿ صػرة ميسة في الحياة
السداعجة التصبيقية لمعامميغ في مجاؿ العجالة ّ

األمخ الحؼ يؤدؼ إلى فيع صحيح ككاضح ليحه الجخيسة.

العسمية تتسثل في السػت الشاتج عغ القتل الخصأ.
مشهجية الدراسة:
استخجـ الباحث في ىحه الجراسة:
ٔ)

السشيج الػصفي التحميمي.

ٕ)

السشيج السقارف.

حدود الدراسة:
ٔ)

الحج السػضػعي  :سػؼ تتشاكؿ ىحه الجراسية مػضػع القتل الخصأ  ،كدراستو دراسة

تأصيمية  ،كإجخاء مقارنة بيغ القػانيغ الػضعية ك الذخيعة االسالمية مغ حيث مزسػنو كحكسو
كعقػبتو  ،مع تدميط الزػء عمى جخائع القتل الخصأ الشاتجة عغ حػادث الديخ التي ىي مغ
أساس عسل الباحث .
ٕ)

الحج السكاني  :القػانيغ كالتذخيعات العقابية الدارية في قصاع غدة .
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الفرل األول
التعريف بالقتل الخظأ

تهطئة
َّ
الساسة بحياة اإلنداف كالتي مشيا جخائع القتل بأنػاعو "القتل العسج كالقتل الخصأ" ،تعج
إف الجخائع ّ
مغ الجخائع السعخكفة مشح العرػر القجيسة ،كسا أ َّف جسيع التذخيعات السعاصخة قج عالجتيا في
كشجة
قػانيشيا كأفخدت ليا
نرػصا خاصة ،كيقع عمى رأس ىحه الجخائع مغ حيث الخصػرة ّ
ً
ٍ
مذجد إلى اإلعجاـ ،كالدبب
العقػبة جخيسة القتل العسج ،حيث ترل العقػبة إذا ما اقتخنت
بطخؼ ّ
يعػد إلى أَّنيا تعجـ حياة اإلنداف كتشيي كجػده ،فاإلنداف ىػ أغمى رأس ماؿ ،كأ َّف حياتو ال تقجر
بثسغ ،كأ َّف ىحه الجخيسة باإلضافة إلى تيجيجىا لمفخد ،فيي تؤدؼ إلى تعكيخ أمغ السجتسع
إضافة إلى العجيج مغ اآلثار
كسالمتو ،كتعخض مرالحو لمخصخ كتقمل الذعػر باألمغ كاألماف،
ً
التي تدببيا جخائع القتل ،كالتي تعسل عمى تجميخ الحياة اآلمشة في السجتسعات بجسيع جػانبيا.

لحا سيعسج الباحث في ىحا الفرل إلى تعخيف القتل الخصأ ،كذلظ مغ خالؿ التصخؽ
لساىية
ّ

القتل ،كأقدامو بػجو عاـ في مبحث أكؿ ،كمغ ثع التعخيج عمى مفيػـ القتل الخصأ كأنػاعو في

مبحث ثاني ،كمغ ثع تشاكؿ ذاتية جخيسة القتل الخصأ في مبحث ثالث  ،كذلظ عمى الشحػ التالي.
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السبحث األول
ماهية القتل بهجه عام وأقدامه

عسجا كاف أـ خصأ  ،ال يخخج مغ مفيػـ الجخيسة ،فيػ في مطي هخ السادؼ لسجخد جخيسة،
القتلً ،

عسػما في مصمب أكؿ ،كمغ ثع
لحا كاف ال ُبَّج مغ إلقاء الزػء في ىحا السبحث إلى تعخيف القتل
ً
بياف أقداـ القتل في مصمب ثاني ،كص ًػال إلى محل جخيسة القتل في مصمب ثالث ،كذلظ عمى
الشحػ التالي:
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السظلب األول
معشى القتل بهجه عام
الفرع األول  :معشى القتل لغة
ٍ
بزخب
كرد القتل في المغة بسعشى السػت ،كالقزاء عمى الحياة ،قاؿ ابغ مشطػر ":قتمو إذا أماتو

ٍ ٔ
أك ٍ
قتال ،أزىقت ركحو ،فيػ قتيل ،كرجل قتيل أؼ
حجخ أك س ٍع أك
عمة "  ،كقاؿ الفيػمي" :قتمتو ً

اسسا كدخمت الياء نحػ:
أيزا إذا كاف
ً
مقتػؿ .كالسخأة قتيل ً
كصفا ،فإذا ححؼ السػصػؼ جعل ً
أريت قتيمة فالف ،كالجسع فييا قتمى ،كالسقتػؿ بفتح السيع ،السػضع إذا أصيب ال يكاد صاحبو
ٕ"

يدمع كالرجغ.

ِ
ِ
ِ
اإل ْند ِ
ٍ ِ ِ
اف
قاؿ الخازؼ "اْلَق ْت ُل" َم ْع ُخ ٌ
رَخ َك " َت ْق َت ًاال" َك "َقَتَم ُو ق ْتَم َة" ُسػء باْل َك ْدخَ .ك " َمَقات ُل" ْ َ
كؼ َكَب ُاب ُو َن َ
َّ ِ
ِ
ِ َّ ِ
ُصيب ْت "َقَتَمتْو" يَقاؿ" :م ْقَتل" َّ ِ
َّ
اؿ َّ
اْل َسَػاض ُع التي ِإ َذا أ َ
َّللاُ
الخ ُجل َب ْي َغ َفك ْيوَ .ك "َقَت َل" الذ ْي َء ُخ ْبًخاَ .ق َ
ُ ُ ُ َ ُ
ِ
َتعاَلى{ :كما َقَتُمػه يِقيشا} [الشداء ]ٔ٘ٚ :أَؼ َلع ي ِحي ُ ِ ِ ِ
اؿ َك "َق َاتَم ُو"
َُ ً
ْ ْ ُ
صػا بو عْم ًساَ .ك "اْل ُسَق َاتَم ُة" اْلق َت ُ
َ
ََ
ِِ ِ ٖ
َّ ِ
ِ
ِ
رُم ُحػ َف لْمق َتاؿ ، .أك ىػ إزىاؽ ركح
"ِق َت ًاال" َك "ِق َ
يت ًاال"َ .ك "اْل ُسَقاتَم ُة" ِب َك ْد ِخ التَّاء اْلَق ْػُـ الح َ
يغ َي ْ
كقتمة إذا أماتو بزخب ،أك بحجخ ،أك بدع ،أك بعمة ،كالسشية قاتمة ،كىػ في
تقػؿ :قتْمتُو قتْ ًال
ً
قتال كالقتمة :الحاؿ يقتل بيا ،يقاؿ قتمة سػء كالقتمة
أصمو يجؿ عمى اإلذالؿ كاإلماتة ،يقػؿ :قتمتو ً
قتمتو ٗ.
السخة الػاحجة ،كمقاتل اإلنداف :السػاضع التي إذا أصيبت ُ

 - 1جساؿ الجيغ بغ مشطػر ،لداف العخب ،دار عالع الكتاب ٕٕٔٗ ،ق ٕٖٓٓ /ـ ،ج ٗٔ  ،ص ٗ.ٙ
 - 2أحسج بغ دمحم بغ عمي الفيػمي ،السرباح السشيخ ،دار السعارؼ ،القاىخة ،الكتاب ح ٔ ص ، ٖٚ
 - 3دمحم بغ أبي بكخ بغ عبج القادر الخازؼ ،مختار الرحاح  ،السكتبة العرخية  -الجار الشسػذجية ،بيخكت – صيجا،
الصبعة :الخامدةٕٔٗٓ ،ىػ ٜٜٜٔ /ـ  ،باب القاؼ،جٔ  ،ص.ٔٗٚ
 - 4أبي الحدغ احسج بغ فارس بغ زكخيا ،معجع مقاييذ المغة ،بتحقيق عبج الدالـ ىاركف ،مادة قتل ،دار الفكخ
لمصباعة كالشذخ كالتػزيع،بيخكتٜٜٔٚ،ـ،الجدء الخامذ ،ص.٘ٙ
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الفرع الثاني
مفههم القتل في اإلصظالح القانهني
خاصا لمقتل ،شأنو في ذلظ شأف العجيج مغ التذخيعات العخبية
لع يػرد السذخع الفمدصيشي ً
تعخيفا ً
األخخػ كالتذخيع السرخؼ كاألردني كغيخىسا ٔ،ك ّإنسا عالجت أحكامو برػرة كاضحة ،كعميو ال

عخَفو البعس َّ
بأنو" اعتجاء عمى
ُبَّج مغ الخجػع إلى فقو القانػف الػضعي لمتعخؼ عمى معشاه ،فقج َّ
ٖ
حياة إنداف بفعل يؤدؼ إلى كفاتو"ٕ،كذىب آخخكف َّ
بأنو" إزىاؽ ركح إنداف آخخ دكف كجو حق"،
كقاـ فخيق ثالث بتعخيفو َّ
بأنو " اعتجاء عمى حياة الغيخ تختب عميو كفاتو"ٗ،كفخيق آخخ َّأنو ":إزىاؽ
ركح بدمبو حقو في الحياة"٘،أك ىػ "إزىاؽ ركح إنداف".ٙ
انرب ت عمى إزىاؽ ركح إنداف ،كجاءت بذكل مصمق مسا يفيج
كعسػما ىحه التعخيفات جسيعيا
ّ
ً
شسػليا العسج الحؼ يقع بشية مختكبو كالخصأ الحؼ يقع عغ غيخ قرج كسػاء كانت بفعل إنداف أك
حيػاف أك جساد.

قرجا في الفرل الثاني كالعذخكف مغ القدع الخابع
ٔ  -راجع السػاد مغ (ٕٕٔ )ٕٕٔ -الستعمقة با لقتل مع سبق اإلصخار كالقتل ً
مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ ٜٖٔٙـ ،ككحلظ قانػف العقػبات السرخؼ الرادر سشة ٜٖٔٚـ ،كأيزاً

قانػف العقػبات االردني رقع  ٔٙلدشة ٜٓٔٙـ .كالسالحع مغ تمظ القػانيغ أنيا لع تعسج إلى تعخيف القتل ،كإنسا تخكتو
إلجتياد الفقياء.
ٕ  -د .عسخ الدعيج رمزاف ،شخح قانػف العقػبات ،القدع الخاص ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة،ٜٔٛٙ ،صٕٗٔ.
يزا
ٖ  -دمحم زكي أبػ عامخ ،قانػف العقػبات ،القدع الخاص ،الجار الجامعية لمصباعة كالشذخ ،بيخكت ٗ،ٜٔٛصٕ٘٘ كانطخ أ ً
د .فػزية عبج الدتار ،شخح قانػف العقػبات القدع الخاص ،دار الشيزة العخبيةٜٕٔٛ ،ـ،ص.ٖٖٜ

ٗ  -محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف العقػبات القدع الخاص  ،دار الشيزة العخبية ،القاىخةٜٔٚٛ ،ـ ،ص ٕٖٓ.
٘  -د .دمحم الفاضل ،الجخائع الػاقعة عمى األشخاص ،مصابع فتغ العخب ،دمذق ،الصبعة الثالثة،ٜٔٙ٘ ،ص٘٘.
 - ٙد .دمحم صبحي نجع كد .عبج الخحسغ تػفيق ،الجخائع الػاقعة عمى األشخاص كاألمػاؿ في قانػف العقػبات األردني ،مصبعة
تػفيق ،عساف ،ٜٔٛٚ ،صٓٔ.
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الفرع الثالث
مفههم القتل في اإلصظالح الذرعي
مانعا ،كأقخب في الجاللة عمى
جامعا ً
تعجدت أقػاؿ الفقياء في تعخيفيع لمقتل ،ندخد مشيا ما يكػف ً
ما نخيج الخػض فيو.
عخفو الذمبي مغ الحشفية " :القتل ،عبارة عغ إزىاؽ ركح بفعل شخز ،كإ ْف كاف إزىاؽ الخكح
فقج ّ
ٔ
كعخفو الذخبيشي مغ الذافعية َّ
بأنو" :الفعل السدىق أؼ القاتل
بال فعل مخمػؽ ُيدسى ذلظ ً
مػتا" ّ .

ٕ
سببا لدىػؽ الشفذ ،كمفارقة
لمشفذ"  .أما عشج الحشابمة فقج َّ
عخفو البيػتي ىػ" :الفعل الحؼ يكػف ً
ٖ
عخفو بعزيع َّ
بأنو" :فعل مغ العباد تدكؿ بو
الخكح لمبجف"  .أما عشج الفقياء السحجثيغ فقج ّ

الحياة"ٗ .ككحلظ ىػ " :إزىاؽ ركح آدمي بفعل آدمي آخخ" ٘.

كبعج ىحا العخض آلراء الفقياء في تعخيف القتل نالحع أ َّف الغاية التي يخاد التػصل إلييا كاحجة
كىي "إزىاؽ ركح" ،كإ ْف اختمفت األلفاظ.
لحا يخجح الباحث ما ذىب إليو فقياء الحشفية برجد تعخيف القتل ،لِ َسا يترف بو مغ إحاشة
بالسعشى السقرػد بالقتل ،حيث يتالفى ىحا التعخيف الخصأ الحؼ يقع فيو بعس فقياء الذخيعة
قتال،
اإلسالمية كبعس فقياء القانػف عمى اعتبار أ َّف ما يحجث بفعل الجساد أك الحيػاف يعتبخ ً
مػتا ،لحلظ يخاه الباحث أقخب
كالحقيقة خالؼ ذلظ؛ أل َّف ما يحجث بفعل ىؤالء ال ُيدسى ً
قتال بل ً
لمذسػؿ.

ٔ  -انطخ حاشية العالمة شياب الجيغ احسج الذمبي عمى كشد الجقائق ،السصبعة الكبخػ االميخية ،ببػالؽ ،الصبعة األكلى،
ٖٖٔٔىػ ،الجدء الدادس ،ص.ٜٛ
ٕ  -انطخ مغشي السحتاج إلى معخفة أ لفاظ السشياج لمذيخ دمحم الذخبيشي الخصيب ،مكتب البابي الحمبي كأكالده ،مرخٜٔ٘ٛ ،ـ،
الجدء الخابع ،صٖ.
ٖ  -انطخ كذاؼ القشاع عغ متغ اإلقشاع لمذيخ مشرػر بغ يػنذ بغ ادريذ البيػتي ،الستػفي سشة ٔ٘ٓٔىػ ،مصبعة الحكػمة،
مكة السكخمةٖٜٔٗ ،ىػ ،الجدء الخامذ ،صٗٓ٘.
ٗ  -انطخ في ذلظ د .عبج الخالق الشػاكؼ ،التذخيع الجشائي اإلسالمي مقارًنا بالقانػف الػضعي ،مصبعة دار الثقافة بيخكت،
أيزا السػسػعة الفقيية ،دار الرفػة لمصباعة كالشذخ ،الكػيت ،الصبعة األكلى،
الصبعة الثانيةٜٔٚٗ،ـ ،ص .ٗٓٙكانطخ ً

٘ ،ٜٜٔالجدءٕٖ ،صٕٖٔ.

٘  -د .دمحم فاركؽ الشبياف ،مباحث في التذخيع الجشائي اإلسالمي  ،دار القمع لمصباعة كالشذخ  ،بيخكت  ،الصبعة األكلى ،
ٜٔٚٚـ ،ص ٕٔ.
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لحلظ يخػ الباحث أف ما ذىبت إليو الذخيعة اإلسالمية ىػ األرجح؛ َّ
شامال في
تعخيفا ً
ألنشا لع نجج ً

الفقو الجشائي الػضعي ،إذ َّ
شمعشا عمييا تحىب إلى نفذ السذكمة ،كىي
إف أغمب التعخيفات التي ا ّ
مػتا .كعميو َّ
فإنشا نسيل لألخح بالتعخيف الحؼ
دخػؿ فعل الحيػاف كالجساد عمى بعجىسا ً
قتال كليذ ً
ذكخه فقياء الذخيعة ،كالحؼ يحقق الغخض السذار إليو .
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السظلب الثاني
أقدام القتل
يعتبخ القتل جخيسة يعاقب عمييا في جسيع القػانيغ الػضعية ككحلظ في الذخيعة اإلسالمية،
الزار؛ لحلظ أكلت القػانيغ
ّة
كفقا لجرجة جدامة الفعل كالشتيجة
كيختمف العقاب مغ نػع إلى آخخ ً
الػضعية كالذخيعة اإلسالمية أىسية خاصة بترشيف القتل إلى أقداـ عجة  ،األمخ الحؼ دفع
الباحث إلى تشاكؿ ىحه األنػاع في ثالثة فخكع ،كذلظ عمى الشحػ التالي :
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الفرع األول
أقدام القتل في القهانين الهضعية
الغرن األول :أقدام القتل في القهانين السقارنة
تشاكل ت بعس القػانيغ الػضعية نػعيغ مغ القتل كىسا القتل العسج كالقتل الخصأ.
أ  -القتل العسج أك (القرج) :ىػ كسا أشمقت عميو بعس الفقياء ،كىػ إزىاؽ ركح إنداف حي عمى
قتيال في الحاؿٕ.
كس ْغ يصمق الشار عمى عجكه فيخديو ً
قيج الحياة ً
قرجاَ .
ب  -القتل الخصأ أك (غيخ السقرػد) :عشج بعس القػانيغ ،الحؼ نقػـ بتفريمو في السبحث القادـ.
كمغ الججيخ بالحكخ أ ّف القػانيغ الػضعية لع تذخ إلى القتل شبو العسج بيحه التدسية الرخيحة

عبخ عشو بالزخب السفزي إلى السػت ،كأف الزخب السفزي إلى السػت ىػ القتل شبو
كإَّنسا ّ
العسج في الذخيعة اإلسالمية كلكغ تحت اسع آخخ ال نعجاـ القرج فيو في إحجاث الػفاة ٖ.

كيخػ الباحث أ َّف الزخب السفزي إلى السػت يأتي بعج القتل العسج لِ َسا بيشيسا مغ عشرخ
مذتخؾ أ ال كىػ القرج الجشائي الحؼ نخاه في الزخب السفزي إلى السػت مذابو لمقتل العسج مغ
حيث كجػد القرج ،فالجاني قرج الزخب في جخيسة الزخب السفزي إلى السػت كقرج القتل
في جخيسة القتل العسج كمذابو لمقتل الخصأ مغ حيث الخصأ كعجـ إرادة الشتيجة.
الغرن الثاني :أقدام القتل في التذريع الفلدظيشي
كفقا لِ َسا جاء بو الفرل الثاني
قاـ
السذخع الفمدصي شي بتقديع القتل إلى ثالثة أنػاع ،كذلظ ً
ّ
كالعذخيغ مغ القدع الخابع مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع"ٗ "ٚلعاـ ( ٖٜٔـ) تحت عشػاف
الجخائع التي تقع عمى أفخاد الشاس  ،كذلظ عمى الشحػ التالي:
ٔ  -انطخ مغشي السحتاج ٗ.ٗ/
ٕ  -د .دمحم أحسج السذيجاني  ،مخجع سابق ،ص .ٜٔ
أف معطع التذخيعات الجدائية قج نرت عمى جخيسة الزخب السفزي إ لى السػت كالسادة(ٖٖٓ) مغ قانػف العقػبات
ٖ  -نالحع َّ
األردني .كبالشطخ إلى القػانيغ التي انتيجت مشيج الذخيعة اإلسالمية في تذخيعاتيا الحشائية ،فقج أفخدت في نرػصيا
جخيسة القتل شبو العسج كقدع مغ أقداـ القتل كالقانػف الجشائي الدػادني سشة(ٜٜٔٔـ) ،كقانػف الجخائع كالعقػبات
اليسشي(ٜٜٗٔـ) ،كالقانػف الجشائي الدعػدؼ.
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أول :القتل قردا:
خاصا بالقتل في قانػف العقػبات رقع"ٗ "ٚلعاـ (ٜٖٔٙـ)،
لع يفخد السذخع الفمدصيشي
ً
تعخيفا ً
كلكغ أكرده بصخيقة التسثيل في السادة"ٕٗٔ"مغ ذات القانػفٕ:
كل مغ:
قرجا في مػت أبيو أك أمو أك ججه أك ججتو بفعل أك تخؾ غيخ مذخكع ،أك
(أ) َتدبب ً
عسجا في مػت أؼ شخز آخخ ،أك
(ب) تدبب ً
(ج) تدبب
قرجا في مػت أؼ شخز آخخ خالؿ تييئتو األسباب الرتكاب جخـ أك تدييالً
ً

الرتكاب ذلظ الجخـ ،أك

أف يؤمغ التسمز أك الشجاة مغ العقػبة
(د) تدب ب عشج كقػع جخـ في مػت شخز
قاصجا بحلظ ْ
ً
الستختبة عمى ذلظ الجخـ إما لشفدو أك ألؼ شخز آخخ اشتخؾ معو كفاعل أصمي أك كذخيظ في

ارتكاب ذلظ الجخـ:
قرجا.
يعتبخ َّأنو ارتكب جشاية كتعخؼ ىحه الجشاية بالقتل ً
كمغ الججيخ ذكخه َّ
نر ت عمى حاالت التعسج عمى سبيل
أف السادة ()ٕٔٙمغ ذات القانػف قج ّ
الحرخ كذلظ عمى الشحػ التاليٕ:
شخرا آخخ
"إيفاء لمغاية السقرػدة مغ السادة (ٕٗٔ) مغ ىحا القانػف يعتبخ الذخز َّأنو قتل
ً
عسجا :
ً
(أ) متى صسع عمى قتل ذلظ الذخز أك عمى قتل أؼ فخد مغ أفخاد عائمتو أك أؼ فخد مغ أفخاد
أف ال يكػف مغ الزخكرؼ إقامة الجليل عمى َّأنو صسع عمى قتل
العشرخ الحؼ يشتسي إليو .بذخط ْ
فخد معيغ مغ أفخاد تمظ العائمة أك العشرخ.
ٔ  -السادة (ٕٗٔ) قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع(ٗ )ٚلعاـ (ٜٖٔٙـ) .
ٕ  -السادة ( )ٕٔٙمغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ (ٜٖٔٙـ).
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(ب) متى قتل ذلظ الذخز بجـ بارد دكف استثارة آنية في ضخكؼ كاف يدتصيع فييا التفكيخ
كتقجيخ نتيجة أعسالو.
أعج بحاتو العجة لقتمو أك قتل أؼ فخد مغ أفخاد عائمتو أك
أف ّ
(ج) متى قتل ذلظ الذخز بعج ْ

أف أعج اآللة التي استعسمت في قتل ذلظ الذخز ،إف كاف قج
العشرخ الحؼ يشتسي إليو أك بعج ْ

أعج آلة كيحه ،كإلثبات التعسج ليذ مغ الزخكرؼ إقامة الجليل عمى َّ
أف الذخز الستيع كاف في
حالة ذىشية معيشة لسجة معمػمة مغ الدمغ أك َّأنو كاف في تمظ الحالة خالؿ مجة معيشة مغ الدمغ
قبل ارتكاب الجخيسة الفعمي ،أك إقامة الجليل عمى َّ
إف
أف اآللة التي استعسمت في ارتكاب الجخيسة ْ

كججت آلة كيحه ،قج أعجت قبل مجة معيشة مغ ارتكاب الجخيسة الفعمي.
أف يتػفخ كل مغ األركاف التالية:
قرجا يجب ْ
كلتحقق جخيسة القتل ً

كيحىب الفقو إلى َّ
أف محل االعتجاء في جخيسة القتل شأنو شأف أؼ جخيسة كىػ السرمحة التي
يقع بارتكاب الجخيسة عجكاف عمييا  ،كىحه السرمحة في جخيسة القتل ىي حق اإلنداف في الحياة
حيا كقت االعتجاء ٔ.كلتحقق جخيسة القتل قرًجا يجب
كيذتخط في ْ
أف يكػف السجشي عميو إ ً
ندانا ً
تػافخ األركاف التالية:

الركن األول  :الركن السادي
كيقرج بو كقػع فعل القتل عمى إنداف عمى قيج الحياة .كيتكػف العشرخ السادؼ في جخيسة القتل
الخصأ مغ ثالثة عشاصخ ،كىي أ ًكال الشذاط السادؼ ،كالحؼ يتسثل في االعتجاء ،أك التخؾ الحؼ

أدػ إلى إزىاؽ الخكح ٕ،

ٔ  -أ .د .كامل الدعيج  ،شخح قانػف العقػبات الجخائع الػاقعة عمى اإلنداف دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع
أيز ا د .عبج القادر جخادة الجخائع الذخرية في التذخيع الفمدصيشي ،مكتبة آفاؽ،
ٖٕٔٗ،ق ٕٓٓٔ-ـ ،صٕٖ .كانطخ ً
غدة – فمدصيغٕٓٔٓ ،ـ،ص٘ٔ.

ٕ  -السادة ()ٕٔٚمغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع(ٗ )ٚلعاـ ٜٖٔٙـ التخؾ غيخ السذخكع بأنَّو " :التخؾ الحؼ يبمغ درجة
اإلىساؿ الجخمي في القياـ ب ػاجب سػاء أكاف ذلظ التخؾ مقخكنًا بشية إيقاع السػت أك الزخر الجدساني أـ لع يكغ".
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ككحلظ الشتيجة كىي ثبات إزىاؽ الخكح كمػت السجشي عميو ،كثالثًا العالقة الدببية بيغ الشذاط
اإلجخامي كالشتيجة الػاقعة كىي مػت السجشي عميو كإزىاؽ ركحؤ.
الركن الثاني :الركن السعشهي
العشرخ السعشػؼ في جخيسة القتل العسج ىػ القرج الجشائي؛ أؼ انرخاؼ إرادة كنية الجاني
برػرة حخة إلى ارتكاب جخيسة القتل كإزىاؽ ركح السجشي عميو كىػ عالع بالفعل الحؼ يرجر
عشو ،كبحلظ ال ُبَّج في القرج الجشائي مغ تػافخ عشرخاف كىسا العمع كاإلرادة لجػ الجاني ٕ.
عقهبة القتل العسد:
قرجا كثبت مدؤكلية الجاني َّ
فإف قانػف العقػبات الفمدصيشي قج
كإذا تحققت أركاف جخيسة القتل ً
نر ت عميو السادة(ٕ٘ٔ) مشو "كل مغ
أكقع عقػبة اإلعجاـ عمى مقتخؼ ىحا الجخـ ،كذلظ ما ّ
قرجا يعاقب باإلعجاـ" ،كيدتثشى مغ ذلظ السخأة الحام ل التي ثبت
أديغ بارتكاب جشاية القتل
ً
قرجا فتعاقب بالحبذ السؤبجٖ.
لمسحكسة َّأنيا أديشت بارتكاب جشاية القتل ً

ثانيا  :القتل عن غير قرد
نر ت السادة (ٕٕٔ) مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي عمى َّأنو " :مع مخاعاة أحكاـ السادة (ٕٗٔ)
ّ
مغ ىحا القانػف ،كل َم ْغ تدبب في مػت شخز آخخ ،بفعل أك تخؾ غيخ مذخكع يعتبخ أنو
ارتكب جشاية ،كتعخؼ ىحه الجشاية بالقتل عغ غيخ قرج"ٗ .ك َّأنو كل َم ْغ أديغ بارتكاب ىحه
الجشاية عػقب بالحبذ السؤبج ٘.
ٔ  -د .عبج الخحسغ تػفيق أحسج  ،مخجع سابق،،صٓ .ٛكانطخ د .عدت حدشيغ  ،كتاب جخائع القتل بيغ الذخيعة كالقانػف ،
دراسة مقارنة ،الييئة السرخية العامة لمكتاب ،مرخ ٜٜٖٔ،ـ،صٔٔ.
ٕ  -د .دمحم سعيج نسػر ،شخح قانػف العقػبات القدع الخاص الجخائع الػاقعة عمى األشخاص ،دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع ،عساف -
عشرخا أساسيًا مغ عشاصخ جخيسة القتل العسج .انطخ د.
األردف ٕٓٓ٘ ،ـ ،صٓٗ .كيعتبخ السذخع األردني الشز القانػني
ً
عبج الخحسغ تػفيق أحسج  ،كتاب محاضخات في األحكاـ العامة لقانػف العقػبات  ،الجدء األكؿ ،عساف -
األردف،ٕٓٓٙ،ص٘.ٜ
ٖ  -السادة (ٕ٘ٔ) قانػف العقػبات الفمدصيشي رقعٗ ٚلعاـ ٜٖٔٙـ .
ٗ  -السادة (ٕٕٔ) قانػف العقػبات الفمدصيشي رقعٗ ٚلعاـ ٜٖٔٙـ.
٘  -السادة (ٖٕٔ) قانػف العقػبات الفمدصيشي رقعٗ ٚلعاـ ٜٖٔٙـ.
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قرجا في عجـ ا تجاه إرادة الجاني إلى إزىاؽ ركح السجشي
كيتسيد ىحا الشػع مغ القتل عغ القتل ً
عميو مع ا تجاه إرادة الجاني إلى إيحاء السجشي عميو ككجػد القرج االحتسالي أؼ َّ
أف (الػفاة نتيجة

محتسمة لمدمػؾ)ٔ.
ثالثا :القتل الخظأ
خاصا بو سيتع فيو
أما بالشدبة لمرشف الثالث كىػ القتل الخصأ ،فقج خرز لو الباحث مبح ًثا ً
الحجيث عغ القتل الخصأ بذيء مغ التفريل كاإلسياب؛ كػف ىحه الخسالة تتشاكؿ ىحا الشػع مغ
أنػاع القتل .

ٔ.

د .عبج القادر جخادة الجخائع الذخرية في التذخيع الفمدصيشي  ،مخجع سابق ،ص.ٕٜٔ
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الفرع الثاني
أقدام القتل في الفقه اإلسالمي
الحل كالحخمة ،كمغ حيث القرج الجشائي.
قدع فقياء الذخيعة القتل إلى قدسيغ؛ كىسا مغ حيث ّ
الحل كالحخمة
أ ًكال :مغ حيث ّ
ٔ  -القتل الػاجب :كىػ قتل السختج إذا لع يتب ،كالحخبي إذا لع يدمع أك يدتأمغ.
ٕ  -القتل السحخـ :كىػ قتل السعرػـ الجـ بغيخ حق.
فإف سبيسا لع يك هخ قتمو.
ٖ -القتل السكخكه :كىػ قتل الغازؼ إذا لع يدب هللا كرسػلوْ ،
ٗ -القت ل السشجكب :كىػ قتل الغازؼ إذا سب هللا كرسػلو.
٘ -القتل الس باح :مثمو قتل السقتز ،كقتل األسيخ عمى َّ
اجبا إذا لع
أف قتل األسيخ قج يكػف ك ً
ُ
ٔ
كمشجكبا إذا كاف فيو مرمحة .
يتختب عمى عجـ قتمو مفدجة،
ً
ثانيا  :مغ حيث القرج الجشائي
أف
قبل البجء بتقديع القتل ً
كفقا لسا جاءت بو الذخيعة اإلسالمية ،رأػ الباحث َّأنو مغ الػاجب ْ
يتعخض إلى كل نػع مغ أنػاع القتل بالتعخيف ،تاركيغ القتل الخصأ كمفيػمو إلى مبحث مدتقل

خاص بو  ،كذلظ َّ
ألف ىحا السبحث انعقج ألجمو كقاـ عميو.
قدع الفقياء القتل مغ حيث القرج الجشائي إلى ثالثة أقداـ:
َّ
لغة ضج الخصأ في القتل كسائخ الجشايات ٕ،فيػ قرج الذيء
ٔ  -القتل العسج :العسج ً
كالقرج إلى الذيء بسعشى االنرخاؼ إليو أك الحىاب إليو سػاء أكاف ىحا االنرخاؼ
ماديا.
معشػيا أـ ً
ً

ٖ

ٔ  -عبج القادر عػده ،التذخيع الجشائي اإلسالمي مقارًنا بالقانػف الػضعي ،د ط ،دار الكتاب العخبي ،بيخكت ،لبشاف ٕٕٔٗ ،ق/
ٕٔٓٓ ـ ،ج ٕ  ،ص .ٚ
ٕ  -لداف العخب البغ مشطػر (عسج) .ٔٛ/ٖ،
ٖ  -مختار الرحاح ،لسحسج بغ أبي بكخ الخازؼ (عسج) ،صٕٔ٘.
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أما في االصصالح  :لمفقياء أقػاؿ عجة متقاربة في تعخيف القتل ،ندخد مشيا ما يكػف
جامعا
ً

مانعا ،كأقخب في الجاللة عمى ما نخيج الخػض فيو.
ً

فحىبت الحشفية إلى َّ
بدالح كنحػه في تفخيق األجداء كالسحجد
ضخبو
أف القتل العسج ىػ" :ما تعسج
ٍ
ُ

مغ الحجخ كالخذب كالميصةٔ كالشار"ٕ  .أما عشج السالكية فالقتل العسج ىػ" :ما قرج فيو إتالؼ

الشفذ ككاف مسا يقتل غالبا مغ محجد أك مثقل أك بإصابة السقاتل كعرخ االنثييغ أك ٍ
شجة
ً
ٍ
كضغصة .ٖ"..كسا كيحىب الساكردؼ مغ الذافعية َّ
عامجا في فعمو
بأف القتل العسج ىػ" :أف يكػف ً

عامجا في الفعل
بسا يقتل مثمو،
قاصجا لقتمو ،كذلظ ْ
أف يزخبو بديف أك بسا يقتل مثمو مغ السثقل ً
ً
ٗ
"أف يقتمو بجخح أك فعل يغمب عمى ضغ َّأنو
قاصجا لمشفذ"  .أما عشج الحشابمة فيعخفو السقجسيْ :
ً
يقتمو كزخبو بسثقل كبيخ أك يكخره برغيخ أك إلقائو مغ شاىق أك خشقو أك تحخيقو أك سقيو

كر بسا يػجب قتمو أك الحكع عميو بو"٘.
بساء أك الذيادة عميو ز ًا
أف الفقياء لع يتعخضػا إال لقيج العمع ،كيبجك َّ
كمغ السالحع َّ
أف السقرػد مشو ىػ القرج ،إذ ال
يتحقق القرج إال بعج كجػد العمع.

ٔ  -الميصة :قذخة القربة كالقػس كالقشاة ككل شيء لو متانو ،كالجسع ليط  ،انطخ لداف العخب باب الصاء فرل الالـ (ليط)
ٕ.ٖٙٓ/
ٕ  -تبييغ الحقائق شخح كشد الجقائق لمعالمة فخخ الجيغ عثساف الديمعي ،الستػفي (ٖٔٚق) ػ  ،الصبعة األكلى ،السصبعة الكبخػ
األميخية ،بػالؽٖٖٔٔ( ،ق)ػ ،الجدء الدادس ،ص.ٜٜ- ٜٛ
ٖ  -الحخيخة لذياب الجيغ احسج بغ ادريذ القخافي ،السجمج الثاني ،تحقيق األستاذ سعيج عخاب ،الصبعة األكلى ،دار الغخب
اإلسالمئٜٜٗ( ،ـ).
ٗ  -انطخ الحاكؼ الكبيخ في فقو اإلماـ الذافعي كىػ شخح مخترخ السدني ألبي الحدغ عمي بغ دمحم بغ حبيب الساكردؼ
البرخؼ ،تحقيق كتعميق الذيخ عمي دمحم معػض كالذيخ عادؿ احسج عبج السػجػد ،الصبعة األكلى ،دار الكتب العمسية،
بيخكت ،لبشافٔٗٔٗ( ،ىػ ٜٜٔٗ-ـ)ٕٔ.ٕٔٓ/
٘  -انطخ العسجة في الفقو الحشبمي ،تأليف بياء الجيغ عبج الخحسغ بغ إبخاىيع السقجسي ،الستػفي (ٕٗ ٙىػ) الصبعة األكلى ،مكتبة
الخياض الحجيثة ،السسمكة العخبية الدعػدية ،صٖٕ٘.

21

ٕ  -القتل شبو العسج:
ٕ
ٔ
شبييا بوٖ.
الذبو في المغة :السثل  .يقاؿ شبيو ً
فالنا بفالف :مثمو  ،كأشبو الذيء بالذيء :صار ً

اصصالحا إلى ثالثة آراء:
كقج انقدع الفقياء في تعخيف القتل شبو العسج
ً
الخأؼ األكؿ :كىػ رأؼ الحشفية؛ كيحىب إلى القػؿ أ َّف القتل شبو العسج ىػ تعسج شخز ضخب
آخخ بسا ليذ بدالح كال ما جخػ مجخػ الدالحٗ.
٘

الخأؼ الثاني :كىػ رأؼ جسيػر الفقياء مغ (الذافعية كالحشابمة كبعس الحشفية كبعس السالكية)

غالبا ،كالدػط
كيحىبػف إلى أ َّف القتل شبو العسج ىػ قرج ضخب الذخز عجك ًانا بسا ال يقتل ً
قاصجا لمزخب بدػط أك عرا أك حجخ صغيخ ال يقتل
كالعرا ،فإذا ضخب شخز آخخ عجك ًانا
ً

غالبا  ،أك يكمسو بيجه أك يرفعو بيا ،فيسػت بدبب ذلظ  ،فيػ قت ل شبو عسج عشج جسيػر
مثمو ً
الفقياء.

الخأؼ الثالث :كىػ رأؼ الغالبية مغ السالكية؛ إذ ذىب اإلماـ مالظ إلى عجـ االعتخاؼ بتدسية
(شبو العسج) فتعخيف السالكية لمقتل شبو العسج ىػ :قتل الػالج لػلجه.ٙ

ٔ  -انطخ لداف العخب البغ مشطػر (شبو).ٖ٘ٓ/ٖٔ،
ٕ  -انطخ القامػس السحيط لمفيخكز آبادؼ (شبو).ٕٖٗ/ٙ،
مقجارا لغيخه يححػ عميو -
مثاال أؼ
ٖ  -لداف العخب البغ مشطػر (مثل) قاؿ :كالسثاؿ السقجار ى ػ مغ الذبو ،كالسثل ما جعل ً
ً
ٖٔ.ٖ٘ٓ/

ٗ  -اليجاية شخح بجاية السبتجػ لبخىاف الجيغ ابغ الحدغ بغ أبي بكخ الخاشجؼ السخغيشاني ،مكتبة مصبعة البابي الحمبي كأ كالده،
مرخ ،الصبعة األخيخة.ٖٕٖ- ٖٕٓ/ٙ ،
٘  -انطخ تحفة السحتاج بذخح السشياج أل حسج بغ حجخ الييتي الذافعي ،الستػفي سشة ٗ ٜٚىػ ،كىػ مصبػع بيامر حاشية
الذيخكاني ،دار صادر بجكف تاريخ  .ٖٚٛ/ٛ-انطخ ايزا األنراؼ لمسخداكؼ  ٗٗ٘/ٜ-كىػ قػؿ أبي يػسف مغ الحشفية ،
انطخ تبييغ الحقائق لمديمعي  ، ٔٓٓ/ٙ-كفي السالكية انطخ مػاىب الجميل لذخح مخترخ خميل .ٕٙٙ/ٙ-
 - ٙالسشتقى شخح مػشأ اإلماـ مالظ ألبي الػليج سميساف الباجي األنجلدي ،تٗ ٜٗىػ ،دار الكتاب العخبي ،بيخكت ،مرػرة عمى
الصبعة األكلى ،لدشة ٕٖٖٔىػٔٓٓ/ٚ ،
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ٖ -القتل الخصأ:
الذخز ،أك دكف قرج أحجىسأ ،كبسا َّ
أف القتل
كالقتل الخصأ ىػ ما كقع دكف قرج الفعل ك ّ
الخصأ ىػ مػضػع بحثشا في ىحه الخسالة ،لحلظ أُحيل القارغ إلى السبحث الثاني مغ ىحا الفرل
لكي نعصي الرػ ةر الػاضحة له.

ٔ  -مغشي السحتاج ٗ.ٗ/
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السظلب الثالث
محل جريسة القتل
أف يتجو الدمػؾ اإلجخامي إلى إنداف حي ،كعمى ىحا
كمحل جخيسة القتل بيحا السعشى يدتمدـ ْ

أف يقع عمى إنداف  ،أما إذا كقع عمى حيػاف حي  ،فأدػ إلى
فذخط البجء في الدمػؾ اإلجخامي ْ

قتمو ،فإ َّف ىحا الدمػؾ يذكل جخيسة قائسة بحا تيا ىي جخيسة قتل حيػافٔ.

حيا ،كبعج ذلظ ال يدتػجب صفة معيشة فيو ،كال
كال يتصمب السذخع في االنداف سػػ ْ
أف يكػف ً

أجشبيا ،ذكخ أك
كششيا أك
حاؿ بعيشيا ،فاإلنداف بالسعشى السجخد ىػ محل الحساية .سػاء كاف
ً
ً
شابا ،كأيا كاف مخك هد االجتساعيٕ .كإذا كقع القتل عمى إنداف كاف قج فارؽ الحياة
أنثى ،ش ً
فال أك ً

كقت ارتكاب فعل القتل َّ
فإنشا نكػف كالحاؿ كحلظ حياؿ جخيسة مدتحيمة استحالة قانػنية.

ٖ

صالحا لجخيسة القتل ،كمغ ثع معاقبة الفاعل
محال
لكغ تحجيج لحطة بجاية حياة اإلنداف كاعتباره ً
ً
أمخ يثيخ بعس الرعػبات عمى مغ تحجيج لحطة كفاتو ،كتأسيدا عمى ذلظ َّ
فإنشا
عغ جخيسة قتل ًا
ً
سشقػـ بتحجيج لحطة بجء الحياة كلحطة انتيائيا ٗ،كذلظ عمى الشحػ التالي:

أول :بداية حياة اإلندان
تبجأ حياة اإلنداف بتساـ عسمية الػالدة ،أما قبل ذلظ فيػ جشيغ في بصغ أمو ،كقج كفمت الشرػص
القانػنية الجشائية حساية ليحا الجشيغ مغ خالؿ تجخيسيا لإلجياض برفة عامة٘ ،كبالتالي َّ
فإف
أف السذخع
 - 1د .دمحم سعيج نسػر ،مخجع سابق ،ص .ٔٛد .دمحم أحسج السذيجاني  ،مخجع سابق ،ص  ،ٔٙكالسالحع َّ
معاقبا فيو مغ يقع بقتل حيػاف ،إال أنَّ و تشاكؿ جخيسة القدػة عمى الحيػانات مغ ضخب
خاصا
ً
نرا ً
الفمدصيشي لع يفخد ً

بالغا راجع السادة (/ٔ/ٖٔٙأ/ب/ج) مغ
كتعحيب أك تحسيمو ما ال يصيق كخالؼ ذلظ مغ األفعاؿ التي تزخ بالحيػاف
ضخرا ً
ً
قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ (ٜٖٔٙـ).
 - 2د .كامل الدعيج ،شخح قانػف العقػبات الجخائع الػاقعة عمى اإلنداف  ،دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع ،عساف  -األردف،
(ٕٔٔٓـ) ،صٕٖ.
 - 3د .رؤكؼ عبيج ،جخائع االعتجاء عمى األشخاص كاألمػاؿ ،القاىخةٜٕٔٚ ( ،ـ)،ص.ٗٛ
 - 4د .عجلي نرار ،محاضخات ألقيت عمى شمبة ماجدتيخ ،أكاديسية اإلدارة كالدياسة ،غدة  -فمدصيغ.)ٕٓٔٚ/ٕٓٔٙ( ،
 - 5راجع في ذلظ السػاد(٘)ٔٚٚ،ٔٚٙ،ٔٚمغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع(ٗ)ٚلعاـ ٜٖٔٙـ الستعمقة باإلجياض ،ككحلظ
السػاد(ٓ ٕٙإلى ٖ )ٕٙمغ قانػف العقػبات السرخؼ ،كفقًا آلخخ تعجيالتو بالقانػف رقع (٘ )ٜلدشة (ٖٕٓٓـ) ،كالسػاد
(ٕٖٔإلى ٕٖ٘)مغ قانػف العقػبات األردني رقع( )ٔٙلعاـ (ٜٔٔٙـ).

23

قتال ،كلكغ الرعػبة تثػر بخرػص السخحمة
االعتجاء عمى الجشيغ قبل تساـ كالدتو ال يعتبخ ً
حيا ،كبالتالي
التي تتػسط بجء عسمية الػالدة كتساميا .فيل يعتبخ السػلػد في ىحه السخحمة
ً
إندانا ً
صالح ا لجخائع القتل ،أـ أف حكسو ال يختمف عغ حكع الجشيغ قبل بجء عسمية الػالدة فال
مػضػعا
ً
ً
ٔ

أف يتحقق بالقزاء عميو سػػ جخيسة اإلجياض؟!
يسكغ ْ

لقج استقخ الفقو الجشائي كالخأؼ الغالب عمى َّ
أف السػلػد أثشاء الفتخة التي تدتغخقيا عسمية الػالدة
إيحانا باكتساؿ السػلػد كاستعجاده
إندانا يتستع بالحياة؛ كذلظ أل َّف بجء ىحه العسمية ما ىػ إال ً
يعتبخ ً

محال
أف يكػف ً
لمحياة ككائغ مدتقل عغ جدج أمو يرمح ألف يتأثخ مباش ةخ بالسؤثخات الخارجية ،ك ْ
لالعتجاء مثل غي هخ مغ الشاس كال عب ةخ بالعيػب أك التذػىات أك األمخاض التي يحسميا حتى كلػ

أف تجعل السػلػد غيخ قابل لمحياة ،كتفيج َّ
أف حياتو لغ تدتسخ سػػ
كاف مغ شأف ىحه العيػب ْ
لحطات أك لداعات محجكدةٕ.

كقج حجد قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ (ٜٖٔٙـ) ،الػقت الحؼ يعتبخ فيو الصفل
نرت عمى َّأنو" :يعتبخ الصفل شخراً يسكغ قتمو
شخرا ،كذلظ مغ خالؿ السادة (ٕٕٓ) كالتي ّ
ً
حيا مغ بصغ أمو كال عبخة في ذلظ أتشفذ أـ لع يتشفذ ،أك كانت الجكرة الجمػية
متى خمز ً
مقصػعا أـ لع يكغ"ٖ .
مدتقمة فيو أـ لع تكغ ،أك كاف حبل سختو
ً
ثانيا :نهاية حياة اإلندان
تشتيي حياة اإلنداف بػفاتو ،كيقرج ىشا حيغ يمفع نفدو األخيخ ،كبحلظ يفقج اإلنداف عسل
كضائفو الجدجية برػرة نيائية ،كفي تمظ المحطة تشحرخ نرػص القتل عغ حساية السيت
إندانا عمى قيج الحياة ،كرغع ذلظ فإ َّف لحطة كفاة اإلنداف تثيخ
باعتبار أَّنو أصبح شيئاً كلع يعج
ً

صعػبة ما زالت محل ججؿ في شأف تحجيجىا حتى في ضل التقجـ العمسيٗ.

ٔ  -د .عجلي نرار ،محاضخات ألقيت عمى شمبة ماجدتيخ ،أكاديسية اإلدارة كالدياسة ،غدة ،فمدصيغ.ٕٓٔٚ/ٕٓٔٙ ،
ٕ  -د .عبػ ػ ػ ػ ػػج القػ ػ ػ ػ ػػادر ج ػ ػ ػ ػ ػخادة  ،مخجػ ػ ػ ػ ػػع سػ ػ ػ ػ ػػابق ،صٕٓ  ،د .عبػ ػ ػ ػ ػػج السع صػ ػ ػ ػ ػػي عبػ ػ ػ ػ ػػج الخػ ػ ػ ػ ػػالق  ،شػ ػ ػ ػ ػػخح قػ ػ ػ ػ ػػانػف العقػبػ ػ ػ ػ ػػات،
القدع الخاص ،دار الشيزة العخبية ،القاىخةٕٓٓ٘ ،ـ ،ص ٖٕٔ.
ٖ  -السادة (ٕٕٓ) مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ ٖٜٔٙـ

ٗ -د .دمحم سعيج نسػر  ،مخجع سابق ،ص .ٜٔ
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كيدػد الداحة الفقيية آراء عجة مختمفة يسكغ لشا إرجاعيا إلى معياريغٔ( :السع يار التقميجؼ -
السعيار الحجيث).
السعيار التقميجؼ :كيعتسج في تحجيج الػفاة عمى تػقف أجيدة اإلنداف عغ العسل ،بسعشى تػقف
السخ كالقمب عغ الشبس كالجك ةر الجمػية كجياز التشفذ عغ العسل.
فػفقا لمصب الحجيث الدائج يعتبخ اإلنداف قج فارؽ الحياة
السعيار الحجيث( :السػت الجماغي) ً
تساما عغ إرساؿ اإلشارات
عشجما تشتيي حياة السخ ،كىي المحطة التي يتػقف فييا السخ ً
أف انقصعت
الكيخبائية ،كعجـ قابميتو لمحياة م ةخ أخخػ( أؼ عجـ قجرتو لمعػدة مخة أخخػ لمعسل بعج ْ
عشو الجك ةر الجمػية الحاممة لألككدجيغ لفت ةخ معيشة).

كيخػ الباحث َّ
أقخه مجسع البحػث اإلسالمية باألزىخ الذخيف بالقاى ةخ في
أف الخأؼ الخاجح ىػ ما َّ
السؤتسخ الثالث عذخ عاـ (ٕٜٓٓـ) ،كىػ الجسع بيغ السعياريغ الدابقيغ الحكخ.
محجدا بخرػص
مػقفا
كلع يتخح السذخع الفمدصيشي في قانػف العقػبات الفمدصيشي (ٜٖٔٙـ) ً
ً
كفقا لسا تحجده الجكائخ الصبية الستخررة
لحطة الػفاة ،كتخؾ األمخ لدمصة السحكسة التقجيخية ً

متبعة في ذلظ أصػؿ كقػاعج السيشة .رغع ذلظ لع يجعل السذخع الفمدصيشي عالقة الدببية تستج
نرت السادة (ٕٕٔ) عمى أنو ":ال
إلى ما ال نياية بيغ الفعل كالشتيجة التي أدت إلى القتل فقج َّ
شخرا أخخ إذا لع تقع كفاة ذلظ الذخز اآلخخ خالؿ سشة كاحجة كيػـ
يعتبخ الذخز َّأنو قتل
ً
كاحج مغ حيغ كقػع سبب السػت"ٖ.
ٔ  -د .جسيل الرغيخ  ،قانػف العقػبات  ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة  -مرخ ٜٜٔٚ ،ـ ،ص.ٚ،ٛ
ٕ  -السادة (ٕٕٓ) مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع ٗ ٚلعاـ ٜٖٔٙـ.
ٖ  -السؤتسخ الثالث عذخ مجسع البحػث اإلسالمية باألزىخ الذخيف بالقاىخة في ٖٔ  ٔٗ-مغ ربيع األكؿ ٖٓٗٔىػ السػافق ٓٔ  ٔٔ-مارس
ٕٜٓٓـ
صػر عالقة
ٗ  -كيخػ د .عجلي نرار ّأف السادة (ٕٕٔ) مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي  ٜٖٔٙتتشافى كالسفاىيع األخالقية حيث إ ّف البعس ّ
القانػف باألخالؽ بجائختيغ متجاخمتيغ  ،يسثل الجدء الجاخل في التقاشع األرضية السذتخكة بيغ االثشيغ ،كاألجداء الخارجية تسثل السجاالت
انصباعا بأنو حيثسا تػجج أرضية
السسيدة التي يتستع كل مشيسا بييسشة مصمقة فييا .ىحه الرػرة قج تكػف مزممة مغ حيث إنيا تخمق
ً

دائسا .إذ مغ السسكغ القػؿ َّإف قانػف العقػبات في"
مذتخكة بيغ االثشيغ  -القانػف كاألخالؽ  -يػجج تساثل بالزخكرة ،كىحا ليذ
ً
صحيحا ً
متأصمة في األخالؽ العامة ،كلكغ ىشاؾ اختالفات كبيخة بيغ ما يعتبخه القانػف كاألخالؽ يخقى إلى مدتػػ
القتل مثالً" يتشاكؿ محخمات ّ

القتل .ففي السادة(ٕٕٔ) مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي ٜٖٔٙـ ،إذا حجثت الػفاة بعج انقزاء عاـ كيػـ عمى الفعل الحؼ سبب الػفاة فال
ؽ
يػما  .لمسديج راجع د.
تػجج جخيسة قتل .بيشسا في السفيػـ األخالقي ،ليذ ىشاؾ فخ بيغ ْأف يسزي عمى جخيسة القتل  ٖٙٙأك ً ٖٙٚ

عجلي نرار ،محاضخات ألقيت عمى شمبة الساجدتيخ ،كمية اإلدارة كالدياسة ،غدة ،فمدصيغ ،ٕٓٔٚ- ٕٓٔٙ ،صٕ٘ٔ.
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السبحث الثاني
مفههم القتل الخظأ

عسػما كتعخيفو كأقدامو في القانػف كالذخيعة اإلسالمية ،نأتي ىشا
بعج الحجيث عغ مفيػـ القتل
ً
لبياف مفيػـ القتل الخصأ عمى أساس أَّنو مػضػع ىحه الجراسة ،لحلظ سشتصخؽ في ىحا السبحث
إلى الحجيث عغ معشى القتل الخصأ في مصمب أكؿ  ،كبعج ذلظ سيتصخؽ الباحث إلى أنػاع القتل
الخصأ في القػانيغ الػضعية كالذخيعة اإلسالمية في مصمب ثاني ،كذلظ عمى الشحػ التالي:
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السظلب األول
معشى القتل الخظأ
كي نقف عمى حقيقة معشى أؼ تعخيف أك مفيػـ أؼ مرصمح عميشا أ ْف نعػد بو إلى كضعو
المغػؼ أ ًكال ،لكي يتبيغ لشا أصل الػضع المغػؼ لو ،كمغ ثع نفيع تصػر داللتو االصصالحية.
الفرع األول
معشى القتل الخظأ لغة
ال يػجج تحجيج دقيق لسرصمح "القتل الخصأ" في مخاجع المغة كلكغ يسكغ تحجيجه مغ خالؿ بياف
السعشى المغػؼ لكمستي القتل كالخصأ لكي تتجمى لشا صػ ةر كاضحو عغ معشى القتل الخصأ.
كبسا أ نشا بيشا معشى القتل لغة في السبحث الدابق؛ لحلظ سػؼ نقرخ دراستشا في ىحا الفخع ىشا
عمى معشى الخصأ فقط.
الخظأ لغة:
ٍ
عجة :مشيا الخصأ ضج الرػابٔ كسا في قػلو تعالى { :وَلٍَْسَ عَلٍَْكُنْ
كرد الخصأ في المغة
بسعاف ّ
ٕ
عجاه بالباء َّ
ألنو في معشى عثختع أك غمصتع .كالسخصئ َم ْغ أراد الرػاب
جُنَبحٌ فٍِوَب أَخْطَأْتُن بِهِ } ّ .

فرار إلى غيخه ،كالخاشئ َم ْغ تعسج لسا ال يشبغيٖ .كسا كرد الخصأ بسعشى الحنب أك "تعسج
الحنب"

ٗ

٘
أيزا بسعشى
كسا في قػلو تعالى{ :لَبلُىاْ ٌَبأَبَ بًَب اسْتَغْفِسْ لَنَب ذًُُىبَنَب إًَِّب كُنَّب خَبطِئِني } كجاء ً

يزا بشفذ السعشى كسا
الخمي كسا يقاؿ كأخصأ الخامي الغخض؛ أؼ بسعشى لع يربو .كسا يأتي أ ً

في السثل "مغ الخػاشئ سيع صائب" .ٙ
ٔ.

انطخ مختار الرحاح لسحسج بغ أبي بكخ الخازؼ ،ص.ٜٔٚ

ٕ.

سػرة األحداب ،اآلية (٘).

ٖ.

انطخ لداف العخب البغ مشطػر /مادة الخصأ .ٜٗٛ/ٚ

ٗ.

السرجر الدابق ،مادة الخصأ .ٜٜٗ/ٚ

٘.

سػرة يػسف ،اآلية (.)ٜٚ

.ٙ

ار كيريب مخة .كيفدخ (الخػاشئ) ىشا بالدياـ التي تخصئ القخشاس راجع في ذلظ السعجع الػسيط،
يزخب ىحا السثل لمحؼ يخصئ مخًا

(إبخاىيع مرصفى كآخخكف) ،الجدء األكؿ ،السكتبة اإلسالمية لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،تخكيإٓٓٓ(،ـ) ،صٕٕٗ.
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الفرع الثاني
مفههم القتل الخظأ اصظالحا
لمفقياء في الخصأ تعخيفات تكاد تكػف متقاربة السعشى مختمفة في المفع كالتػجيو ،كىحا ما سشبيشو
في التفريل اآلتي:
عخفو البعس بأنو " :الترخؼ الحؼ ال يتفق م ع الحيصة التي تتصمبيا الحياة االجتساعية "ٔ،
فقج َّ
عخفو البعس اآلخخ " :كل فعل أك تخؾ إرادؼ تتختب عميو نتائج لع يخدىا الفاعل مباش ةخ كال
كقج َّ
بصخيق غيخ مباش ةخ  ،كلكشو كاف في كسعو تجشبيا"ٕ.
عخفو جانب آخخ مغ الفقو عمى أنو " إخالؿ الذخز عشج ترخفو بػاجبات الحيصة كالححر
كقج َّ
التي يفخضيا القانػف سػاء ا تخح صػرة اإلىساؿ أك قمة االحتخاز أك عجـ مخاعاة الذخائع كاألنطسة
إف كاف لع يتػقيا في
أف يفزي ترخفو إلى إحجاث الشتيجة الجخمية ْ
تبعا لحلظ دكف ْ
كعجـ حيمػلتو ً
حيغ ذلظ أك في استصاعتو كمغ كاجبو تػقعيا كلكغ حدب غيخ محق َّأنو بإمكانو اجتشابيا"ٖ.
عخفو َّ
بأنو " :الجخيسة التي ال يقرج الفاعل كقػعيا رغع أ َّف الزخر الحاصل مشيا نتيجة
كبعزيع َّ
لدػء ترخفو كإىسالو"ٗ.
ككرد تعخيف القتل الخصأ بأنو " :الجخيسة التي يختكب الفاعل فييا فعل االعتجاء رغع عجـ رغبتو
في الشتيجة الديئة كالستسثمة بالػفاة"٘.

ٔ  -عػاب ػ ػ ػ ػ ػػجؼ عسػ ػ ػ ػ ػ ػػار  ،نطخيػ ػ ػ ػ ػ ػػة السد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ؤكلية اإلداريػ ػ ػ ػ ػ ػػة  ،دراسػ ػ ػ ػ ػ ػػة تأصػ ػ ػ ػ ػ ػػيمية تحميميػ ػ ػ ػ ػ ػػة كمقارنػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،دي ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف السصبػعػ ػ ػ ػ ػ ػػات
الجامعية  ،بغ عكشػف ،الجدائخ  ،طٖٕٓٓٚ ،ـ ،ص .ٔٔٛ
ٕ  -د .رؤكؼ عبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج ،ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػخائع اال عت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجاء عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى األش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخاص كاألم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ،دار الفكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ العخب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي لمشذػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ كالتػزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع
،الصبعة الدابعةٜٔٚٛـ ،ص ٘.ٔٙ
ٖ  -د .محسػد نجيب حدشي  ،شخح قانػف العقػبات القدع الخاص ،مخجع سابق.
ٗ  -د .عب ػ ػ ػ ػ ػػاس الحدػ ػ ػ ػ ػ ػػشي ،شػ ػ ػ ػ ػ ػػخح قػ ػ ػ ػ ػ ػػانػف العقػب ػ ػ ػ ػ ػػات العخاقػ ػ ػ ػ ػ ػػي الججيػ ػ ػ ػ ػ ػػج ،الجػ ػ ػ ػ ػ ػػدء الث ػ ػ ػ ػ ػػاني ،القدػ ػ ػ ػ ػ ػػع الخػ ػ ػ ػ ػ ػػاص ،ج ػ ػ ػ ػ ػ ػخائع
االعتجاء عمى األشخاص كاألمػاؿ ،الصبعة الثانية ،ٜٕٔٚ،صٗ ٚك٘.ٚ
٘  -د .حسيػ ػ ػ ػ ػػج الد ػ ػ ػ ػ ػػعجؼ ،ش ػ ػ ػ ػ ػػخح ق ػ ػ ػ ػ ػػانػف العقػب ػ ػ ػ ػ ػػات ،جػ ػ ػ ػ ػ ػخائع االعت ػ ػ ػ ػ ػػجاء عم ػ ػ ػ ػ ػػى األش ػ ػ ػ ػ ػػخاص ،الج ػ ػ ػ ػ ػػدء الثال ػ ػ ػ ػ ػػث ،مصبع ػ ػ ػ ػ ػػة
السعارؼ ،بغجاد،ٜٔٚٙ،ص.ٖٛٛ
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كعخفو آخخكف َّ
بأنو " :انعجاـ العمع لجػ الذخز عغ الشتيجة السعاقب عمييا مع قجرة الذخز
َّ
حكسا ،كمغ ثع عمى تفادييا بالتدامو
العادؼ مغ فئتو كفي الطخكؼ نفديا عمى تػقعيا
ً
حقيقة أك ً
الػاجب مغ الححر كاليقطة في الدمػؾ"ٔ.
عخفو اتجاه آخخ َّ
بأنو ":تدبب شخز بسػت شخز آخخ عغ إىساؿ أك قمة احتخاز أك عجـ
كسا َّ
مخاعاة القػانيغ كاألنطسة"ٕ.
أيزا َّ
بأنو " :إخالؿ با لتداـ عاـ يفخضو السذخع عمى األفخاد بالتداـ مخاعاة الحيصة فيسا
كعخؼ ً
حخصا عمى الحقػؽ كالسرالح التي يحسييا القانػف"ٖ.
يباشخكنو مغ نذاط أك سمػؾ ً
أما في الفقو الغخبي ،فيحىب األستاذ الفخندي "  "Larguierإلى أ َّف "القتل الخصأ" :ىػ عجـ
االحتياط الحؼ ال يتزسغ الخغبة في الشتيجة ،كىػ يفتخض تػقع الشتيجة عمى أَّنيا مسكشة،
كيشحرخ في عجـ اتخاذ االحتياشات التي كانت تسشع حجكث الزخر"ٗ.
كسا يحىب ""Bayerإلى أ َّف" :القتل الخصأ" يشحرخ في نقز االحتياشات الالزمة لتجشب تحقيق
قادر
ممدما باتخاذىا ككاف ًا
الشتيجة الزارة لعسل مجازؼ ،كىي احتياشات كل فاعل الجخيسة ً
شخريا"٘.
عمييا
ً
أما عغ األستاذ " "Gentsفقج أ َّقخ َّ
بأف" :القتل الخصأ يتسثل بعجـ العشاية أك نقز السيارة التي
ىي كاجبو عمى الجاني تجاه السجشي عميو".ٙ
ٔ.

د  .عبج السييسغ بكخ ،القدع الخاص في قانػف العقػبات ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،الصبعة الدابعة ،ٜٔٚٚ ،صٖٖ.ٙ

ٕ.

د .عمي عبج القادر القيػجي .قانػف العقػبات المبشاني ،القدع الخاص ،جخائع االعتجاء عمى اإلنداف كالساؿ كالسرمحة العامة ،الجار
الجامعية ،بيخكت ،صٔ٘ٔ.

ٖ.

د .عبج الخحسغ تػفيق أحسج  ،مخجع سابق ،ص.ٔٚٛ

4-Jean Larguier: Droit penal general et procedure penal. Toisieme edition, Dalloz. Paris. 1970.
P23.
5- Vladimir Bayer: “Les Infractions non Intentionnelles” Revue AL qanoun Wal Iqtisad,
anee.33.1963. univesits du Gaire P.279.
6- Edwared jents: the book of English law (case the end of the year 1962) 5th edition,
London,P.325-326.
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الفرع الثالث
القتل الخظأ في القانهن
لع يدتخجـ القانػف الفمدصيشي تعبيخ الخصأ غيخ العسجؼ في قانػف العقػبات رقع (ٗ )ٚلعاـ
صػر كأمثمة محجدة عالجت
(ٜٖٔٙـ) كقانػف العقػبات رقع ( )ٔٙلعاـ (ٜٓٔٙـ) ،كإنسا أكرد لو ًا

ككضحت أحكامؤ ،شأنو في ذلظ شأف بعس التذخيعات العخبية األخخػٕ ،ككاف نتيجة ذلظ
سابقا ،كلكغ يبجك لشا مغ
كفقا لسا تع ذكخه ً
ترجؼ شخاح كفقياء القانػف لتعخيف ىحه الجخيسة ً

خالؿ استعخاض آراء الفقياء لسفيػـ جخيسة القتل الخصأ ،أ َّف التعخيفات الدابقة غيخ كافية
إل عصاء الرػرة الػاضحة ليحه الجخيسة مغ حيث شسػليا ألركاف الجخيسة كمغ حيث االحتياط
إضافة إلى عجـ إعصاء القانػف تعخيف صخيح ككامل  ،لحلظ ندتصيع القػؿ
مشيا لسشع ضخرىا،
ً
في نياية ىحا السصمب َّ
أف جخيسة القتل الخصأ ىي  " :الجخيسة التي تقع نتيجة خصأ مغ فاعل أدت
إلى إلحاؽ الزخر بذخز السجشي عميو كإزىاؽ ركحو ،كلكشو لع يقرج كقػعيا كإَّنسا حجثت
نتيجة سػء ترخفو كإىسالو ككاف مغ السسكغ أ ْف يتخح الحيصة كالححر تفاديا لعجـ كقػعيا".

كمغ خالؿ التعخيف الدابق يتبيغ لشا َّ
أف الخصأ غيخ العسجؼ يقػـ عمى عشرخيغ أساسييغ
إف خالف األفخاد ىحه الػاجبات
ىسا :اإلخالؿ بػاجبات الحيصة كالححر التي يفخضيا القانػف ،ك ْ

فإف ذلظ يعخضيع لمسداءلة الجدائية ،كالعالقة الشفدية بيغ الجاني كالشتيجة اإلجخامية كىي مختبصة
باإلرادة ،إذ إ َّف الجاني ال تتجو إرادتو إلى إحجاث الشتيجة ،كلكغ ىحا ال يسشع مغ إمكانية تػقع
الشتيجة مع عجـ قبػليا ،كبالتالي يسكغ القػؿ َّ
بأف العالقة الشفد ية بيغ الجاني كالشتيجة تتسثل في
إشالقا ،كسيتع التصخؽ
صػرتيغ؛ أكليسا :تػقع الشتيجة مع عجـ قبػليا ،كالثاني :عجـ تػقع الشتيجة
ً
ليسا بذيء مغ التفريل في الفرل الثانيٖ.

ٔ  -د .ساىخ إبخاىيع شكخؼ الػليج ،األحكاـ العامة في قانػف العقػبات الفمدصيشي  ،مخجع سابق ،ص.ٖٛٙ
ٕ  -د .ساىخ الػليج ،مخجع سابق ،ص ٘.ٖٛٙ- ٖٛ
ٖ -انطخ السادة () ٕٔٛمغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع(ٗ )ٚلعاـ  "ٜٖٔٙكل مغ تدبب في مػت شخز آخخ بغيخ قرج
عسال ال يبمغ درجة اإلىساؿ الجخمي ،يعتبخ أنو ارتكب جشحة كيعاقب
مغ جخاء عسمو بعجـ احتخاز أك حيصة أك اكتخاث ً
أيزا انطخ السادة (  )ٕٖٛمغ قانػف العقػبات
بالحبذ مجة سشتيغ أك بغخامة قجرىا مائة جشيو" .كمغ ىحه التذخيعات ً

السرخؼ رقع ٘ٛلعاـ ٜٖٔٚـ ،كالسادة ( ٗ )٘ٙمغ قانػف العقػبات المبشانيٖٜٗٔـ ،كالسادة (ٖٖٗ) مغ قانػف العقػبات
ايزا السادة ( )ٖٜٔمغ قانػف العقػبات
األردنيٜٓٔٙـ ،كالسادة ( )ٕٕٛمغ قانػف العقػبات الجدائخؼٜٔٙٙـ ،كانطخ ً

الفخنديٜٜٗٔـ.
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السظلب الثاني
أنهاع القتل الخظأ
أف مػضػعشا مبشي عمى أساس السقارنةَّ ،
بسا َّ
فإف الباحث في ىحا السصمب سػؼ يقػـ بالتعخيج
عمى أنػاع القتل الخصأ في الفقو الػضعي ثع اال نتقاؿ إلى أنػاعو في الفقو اإلسالمي.
لحلظ سشقػـ بتػزيع دراسة ىحا السصمب عمى فخعيغ ،كذلظ عمى الشحػ التالي:
الفرع األول :أنهاع الخظأ غير العسدي في القانهن
تبعا لتقديسات مختمفة ضيخت في الفقو كالتذخيع ،كنحاكؿ ىشا معخفة أىع تمظ
لمخصأ أنػاع عجة ً
األنػاع كذلظ عمى الذكل اآلتي:
يتشػع الخصأ في القانػف الػضعي إلى أنػاع عجة مشيا:
أول :الخظأ الجشائي والخظأ السدني
الخصأ في القانػف السجني أيا كانت درجتو ٍ
كاؼ لشذػء السدؤكلية التقريخية .أما الخصأ في
حرخ في صػر الخصأ األربعة كىي الخعػنة
ًا
القانػف الجشائي ،فمقج حجده السذخع الفمدصيشي
كعجـ الحيصة كاالحتخاز كاإلىساؿ كعجـ مخاعاة المػائحٔ ،كالسدألة التي تثار ىشا ىل يعتسج في
نصاؽ السدؤكلية الجشائية ذات القاعجة السصبقة في القانػف ا لسجني بالشدبة لمسدؤكلية السجنية،
أف يكػف الخصأ الجشائي عمى درجة
معتبخيغ الفاعل مدؤ ًكال لسجخد ارتكابو الخصأ ،أـ يذتخط ْ

معيشة مغ الجدامة؟ ىل يختمف الخصأ الجشائي السصمػب تػفخه لقياـ السدؤكلية الجشائية عغ
الخصأ السجني في مجاؿ السدؤكلية التقريخية السػجبة لمتعػيس؟ أـ أف ىشاؾ كحجة بيغ
الخصأيغ؟
تتحقق السدؤكلية الجشائية عغ الجخيسة غيخ العسجية بتػافخ الخصأ الجشائي .كتتحقق السدؤكلية
السجنية التي تدتػجب تعػيس الزخر بتػافخ الخصأ السجني السادة ( )ٜٔٚمغ القانػف السجني
الفمدصيشي رقع (ٗ) لعاـ ٕٕٔٓـٕ.
ٔ  -راجع السادة ( )ٕٔٛمغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـٜٖٔٙـ .راجع د .ساىخ الػليج ،مخجع سابق ،ص.ٖٛٚ،ٖٛٙ
ٕ  -راجع السادة( )ٜٔٚمغ القانػف السجني الفمدصيشي رقع (ٗ) لعاـٕٕٔٓـ .كانطخ كحلظ السادة (ٖ )ٔٙمغ القانػف السرخؼٜٖٔٚـ.
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أما في الفقو الجشائي ىشالظ اتجاه يخػ بأف الخصأ الجشائي يختمف عغ الخصأ السجني؛ أل َّف قانػف
العقػبات ال يتعخض إال لمخصأ الجديع بيشسا القانػف السجني يدأؿ الذخز عغ الخصأ في كل
درجاتؤ ،كسا أ َّف شبيعة الخصأ الجشائي تختمف عغ شبيعة الخصأ السجني ،فاألكؿ يشطخ فيو إلى
الشاحية اإلجخامية مغ حيث إض اخره بالسجتسع ،كيكػف جداؤه لغخض تحقيق الخدع ،أما الثاني
فيشطخ فيو إلى مقجار إض اخره بالفخد كيكػف جداؤه إعادة التػازف لمحمة السالية ،ثع إ َّف معيار تقجيخ
مػضػعيا
معيار
ًا
الخصأ يختمف في القانػف السجني عشو في القانػف الجشائي ،فيكػف في األكؿ
ً

مجخد ا قػامو سمػؾ الذخز السعتاد ،أما في القانػف الجشائي فيجب عمى القاضي أال يقترخ
ً
عمى مجخد تقييع سمػؾ الذخز كإَّنسا يجب أ ْف يبحث في نفديتوٕ ،كسا أ َّف اختالؼ الخصأ
الجشا ئي عغ الخصأ السجني يؤمغ السخكنة الالزمة لتحقيق العجالة إذ إَّنيا تكػف أقجر عمى مػاجية
كاقع الحياة العسمية فتتخؾ لمقاضي الجشائي حخية أكثخ في تقجيخ السدئػليتيغ الجشائية كالسجنية بسا
يتالءـ مع كقائع كل حالو عمى انفخادٖ.
في حيغ يػجج اتجاه آخخ يخػ َّ
بأف الخصأ الجشائي ال يختمف عغ الخصأ السجني ال مغ حيث

العشاصخ كال مغ حيث الصبيعة ،كأ َّف قانػف العقػبات ال يدتمدـ درجة معيشة مغ الخصأ ،كال يعمق
العقاب عمى درجة جدامة الخصأ ،كإَّنسا عمى الػصػؿ إليو نتيجة معيشة يخػ فييا مغ الجدامة ما
ٗ

يدتجعي تحخيسيا.

كيقخر ىحا الخأؼ َّأنو ال اختالؼ بيغ الخصأ الجشائي كالخصأ السجني ،بسعشى َّأنو أؼ خصأ يختب
السدئػلية السجنية كيختب في نفذ الػقت السدئػلية الجشائية٘.
ٔ -د .أحسج أ ميغ بظ ،شخح قانػف العقػبات األىمي ،القدع الخاص ،الجدء الثاني ،الجار العخبية لمسػسػعات العخبية ،الصبعة الثانية،
ٔ ،ٜٔٚصٓ.ٖٚ
ٕ -انطخ د .فػزية عبج الدتار  ،الشطخية العامة لمخصأ غيخ العسجؼ  ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة .ٕٔٗ ،ٜٜٔٚ ،
ٖ -د .عػض دمحم ،الػجيد في قانػف العقػبات ،القدع العاـ ،دار السصبػعات الجامعية ،اإلسكشجرية،ٜٔٚٛ ،ج،ٔ/ص٘٘ٔ.
ٗ  -في ىحا االتجاه انطخ د .دمحم محسػد مرصفى ،شخح قانػف العقػبات ،القدع العاـ  ،مصبعة جامعة القاىخة ،الصبعة العاشخة،ٜٖٔٛ،
يز ا د .رمديذ بيشاـ ،الشطخية العامة لمقانػف الجشائي ،مشذأة السعارؼ ،اإلسكشجرية ،الصبعة الثالثة،ٜٔٚٔ،صٖ.ٚٛ
صٕٖٗ كانطخ أ ً
كمغ أنرار ىحا الخأؼ الفقيو الفخندي فيجاؿ ،كالفقيو الفخندي مان يػؿ ،راجع في ذلظ عمي بجكؼ ،األحكاـ العامة في القانػف الجشائي ،الجدء
األكؿ ،الجخيسةٜٖٔٛ ،ـ ،ص . ٖٜٚكلقج كاف القزاء الفخندي في أحكامو األكلى يفخؽ بيغ السدئػلية في الجرجة فالخصأ الخفيف كإف
سببا لمعقاب ،كلكغ القزاء الفخندي مشح عاـ ٕٔ ٜٔأخح بسبجأ التػحيج بيغ الخصأ
سببا لمتعػيس ّ
فإن و ال يرح ْأف يكػف ً
صح ْأف يكػف ً
الجشائي كالخصأ السجني كبقياـ السدئػلية كلػ كاف الخصأ مغ الجرجة الرغخػ كأف الخصأ الخفيف ال أثخ لو في تخفيف السدؤكلية.

٘ -راجع د .كامل الدعيج  ،شخح األحكاـ العامة في قانػف العقػبات(دراسة مقارنة) ،دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع،عساف،صٖ.ٕٛ
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كبسػجب ىحا االتجاه َّأن و إذا قزت السحكسة الجشائية ببخاءة الستيع لعجـ تػافخ الخصأ الجشائي في
حقو ،حاز ىحا الحكع حجية األمخ السقزي أماـ السحكسة السجنية بشاء عمى ىحا الخصأ ،أؼ أ َّف
السحكسة السجنية ال تحكع بالتعػيس عمى السجعي عميو إذا قخر الحكع الجشائي عجـ صجكر خصأ
مشو اللتداـ القاضي السجني بالحكع الجشائي بالشدبة لمػقائع ،كذلظ لػحجة معشى كل مغ الخصأيغ
الجشائي كالسجني ،كىحا يعشي تبعية الجعػػ السجنية لمجعػػ الجشائية ٔ .كىحا ما استقخ عميو
القزاء في مرخ حيث اعتشقت محكسة الشقس السرخية في أحكاميا األكلى ىحا الخأؼ ٕ،ككحلظ
القزاء في فخندا.

ٖ

كيحىب الخأؼ الخاجح إلى عجـ تقخيخ كحجة الخصأيغ الجشائي كالسجني ،كيتختب عمى ذلظ َّ
أف الخصأ
فإنو يختب السدئػلية ،كيدتشج ىحا الخأؼ إلى َّ
يديخ َّ
أف شبيعة الخصأ كاحجة كىي
الجشائي ميسا كاف ًا
الخخكج عمى مقتزيات الحيصة كالححر ،كمغ ناحية أخخػ لع تعج السدئػلية السجنية كافية كحجىا

أخيخ َّ
فإف اإلىساؿ ىػ اإلىساؿ ميسا خفت
لحساية األفخاد في ضل التصػر التكشػلػجي اليائل ،ك ًا
درجتو ،كشالسا َّ
أف القانػف لع يزع درجة معيشة مغ الجدامة لمخصأ فال محل لتقييج حكسو ما داـ
مصمقاٗ .كىحا ما أخحت بو محكسة الشقس السرخية مشح عاـ (ٜٖٜٔـ) ،حيث قزت َّ
بأف الخصأ
ً
الحؼ يدتػجب السدألة الجشائية ال يختمف في أؼ عشرخ مغ عشاصخه عغ الخصأ الحؼ يدتػجب
يديخ يكفي لتختيب السدئػلية الجشائية٘.
السدألة السجنية ،فالخصأ ميسا كاف ًا
ثانيا :الخظأ الفشي والخظأ السادي
ُي خاد بالخصأ الفشي ما يرجر عغ رجاؿ ذكؼ ميشة بيا فغ ،كاألشباء كالريادلة كالسيشجسيغ
كالسحاميغ ،مغ خصأ متعمق بأعساؿ ميشيع ،كيتحجد ىحا الخصأ بالخجػع إلى القػاعج العمسية

كالفشية التي تحجد أصػؿ مباشخة ىحه السيغ ،كقج يخجع ىحا الخصأ إلى الجيل بيحه القػاعج أك
تصبيقيا.
ٔ  -د .فػزية عبج الدتار ،مخجع سابق ،ص .ٔٔٙ
ٕ  -نقس جشائي مرخؼ ،ٜٔٔٙ/ٜ/ٕٖ ،نقالً عشو :عمي بجكؼ مخجع سابق ،ص ٓ.ٖٛ
ٖ  -د .احسج فتحي سخكر ،الػسيط في قانػف العقػبات ،الجدء األكؿ ،القدع العاـ ،القاىخة،ٜٔٛٔ ،ص.ٜ٘ٙ
ٗ  -د .ساىخ إبخاىيع شكخؼ الػليج  ،مخجع سابق  ،ص ٖ.ٖٜ
٘  -نقس جشائي مرخؼ  ،ٛ/ٖ/ٜٖٔٗ ،مجسػعة القػاعج القانػنية ،ج ،ٙرقع ٖٖٔ ،ص ٖ.ٜٔ
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تصبيقا غيخ صحيح أك سػء ال تقجيخ فيسا تخػلو مغ مجاؿ تقجيخؼٔ .كىحا يعشي أف يكػف صاحب
ً
السيشة مدؤ ًكال إذا جيل بالسبادغ الستعارؼ عمييا بيغ أىل ميشتو التي اعتاد ىؤالء عمى عجـ
عالجا لسخيس يؤدؼ إلى
التدامح بيا كػنيا تسثل الحج األدنى لمعمع ٕ،كمثالو أ ْف يرف الصبيب
ً
ٖ
ازدياد حالة الحداسية لجيو أك يصبق كسيمة عالج ججيجة لع يدبق لو تصبيقيا.

أ ما الخصأ السادؼ فيػ الحؼ يتسثل في اإلخالؿ بػاجبات الحيصة كالححر العامة التي يجب أ ْف
يمتدـ بيا الشاس كافة ،كمشيع رجاؿ الفغ كالسيغ؛ أل َّف عمييع االلتداـ بيحه الػاجبات العامة قبل
االلتداـ بالقػاعج العمسية كالسيشية كالفشية ،كمثالو أ ْف يجخؼ الصبيب عسمية جخاحية كىػ سكخاف أك

ندي بعس أدكات الجخاحة في جػؼ السخيس ٗ.

كقج حاكؿ بعس الفقياء التفخقة بيغ الخصأ السادؼ كالخصأ الفشي كتقخيخ عجـ السدؤكلية عغ
الخصأ الفشي كحجة أنرارهَّ :
إف القػؿ بسدؤكلية أىل الفغ عغ أخصائيع الفشية يؤدؼ إلى عخقمة
ال تقجـ العمسي لعجـ ا شسئشانيع كتيجيجىع الجائع بالسدؤكلية عغ أخصائيع مسا يثشييع عغ التججيج
الخؼ مػضع خالؼ عشج الفشييغ أنفديع ،فسا يخاه بعزيع صحيحا يخاه
كاالبتكار ،كما زاؿ ىحا أ
بعزيع اآلخخ خصأ٘.

ٔ  -انطخ معػض عبج التػاب ،الػسيط في شخح جخائع القتل كاإل صابة الخصأ ،الصبعة الثالثة ،مشذأة السعارؼ باإلسكشجرية ،
يزا د .عػض دمحم ،القدع العاـ ،مخجع سابق،ص٘٘ٔ .ك د .سميساف مخقذ السدؤكلية السجنية
(ٜٔٛٛـ)،صٖٗ .كانطخ أ ً
في تقشيشات البالد العخبية ،القدع األكؿ ،معيج البحػث كالجراسات العخبية ،مصبعة الجيالكؼ ،القاىخةٜٔٚٔ( ،ـ) ،صٗ.ٖٚ
ٕ  -انطخ معػض عبج التػاب ،الػسيط في شخح جخائع القتل كاإلصابة الخصأ ،ا لصبعة الثالثة ،مشذأة السعارؼ باإلسكشجرية،
يز ا د .سميساف مخقذ السدؤكلية السجنية في تقشيشات البالد العخبية ،القدع األكؿ ،معيج
(ٜٔٛٛـ) ،صٖٗ .كانطخ أ ً
البحػث كالجراسات العخبية ،مصبعة الجيالكؼ ،القاىخةٜٔٚٔ( ،ـ) ،صٗ.ٖٚ

بأف الخصأ الصبي ىػ "إخالؿ الصبيب بػاجبو في بحؿ العشاية
ٖ  -كفي ذلظ قزت محكسة اإلستئشاؼ الفمدصيشية في حكع ليا َّ
الػججانية اليقطة السػافقة لمحقائق العمسية" .الجعػػ رقع ( )ٖ٘ٛلعاـ (ٕٓٔٓـ) السشعقجة في القجس بتاريخ(.)ٕٓٔٔ/ٔ/ٜٔ
كسا عخفت محكسة اإلستئشاؼ السشعقجة في راـ هللا األخصاء الصبية بأنيا " األخصاء التي اختخقت القػاعج األساسية السدمع بيا
في الفغ الصبي كذلظ بغس الشطخ عغ جدامة الخصخ "الجعػػ رقع( )ٖ٘ٛلعاـ (ٕٓٔٓ) ،الرادر بتاريخ(ٕٓٔٔ/ٔ/ٜٔـ).
ٗ  -د .محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف العقػبات القدع العاـ ،الشطخية العامة لمجخيسة كالشطخية العامة لمعقػبة ،ال صبعة
الخامدة ،دار الشيزة العخبيةٜٕٔٛ( ،ـ) ،ص.ٖٙٙ
يزا د .محسػد محسػد مرصفى ،القدع العاـ ،مخجع سابق،
٘  -عبج القادر صابخ جخادة  ،مخجع سابق ،ص ٗٗٔ .كانطخ أ ً
ص.ٜٗ٘
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ثالثا :الخظأ اليدير أو البديط والخظأ الجديم
يقرج بالخصأ الجديع انحخاؼ الذخز أكثخ مسا يجب أف يدمكو الذخز السعتاد ،كيكػف الخصأ
عج الخصأ السرحػب بالتػقع أشج جدامة مغ الخصأ الغيخ
ًا
يديخ إذا كقع بأقل مغ ذلظ ،كيسكغ ّ
مرحػب بالتػقع ،كال يػجج معيار أكحج لتحجيج مقجار ليحا الخصأ ،في حيغ أ َّف معيار الخصأ
في القانػف الجشائي ىػ معيار (الذخز السعتاد) .كتبجك ليحه التفخقة أىسية في تحجيج العقاب
شجيجا إذا كاف الخصأ السختكب
الحؼ يقخره القاضي بشاء عمى سمص تو التقجيخية فيكػف العقاب
ً

تبعا لحلظ أقلٔ.
جديسا أما إذا كاف الخصأ السختكب يدي ًاخ فيكػف العقاب ً
ً

كأ َّف تقجيخ مدألة الخصأ في ىحه الحالة مدألة مػضػعية تخزع لتقجيخ القاضي مدتشجًا إلى
الطخكؼ التي أحاشت بالخصأ ،كيسكغ لمقاضي التساس جدامة الخصأ مغ العالقة بيغ الجاني
كالسجشي عميو ،ككحلظ ما اعتاد عميو الشاس في سيخ األمػر كضخكؼ الجاني كالسجشي عميو
الذخرية كالعامة ،كلو أ ْف يأخح كحلظ بجدامة الشتيجة التي أسفخ عشيا الفعل كمجػ استعجاد

الجاني إلصالح الزخر كعسمو لمحيمػلة دكف كقػعوٕ.

مذجدا في جخيستي القتل كالجخح الخصأ
ضخفا
عج السذخع السرخؼ جدامة الخصأ ً
ىحا كقج ّ
ً

السشرػص عمييا في السادتيغ ( ) ٕٗٗ( ، )ٕٖٛمغ قانػف العقػبات السرخؼ.

ٖ

1- Jean Larguier: Droit penal general et procedure penal. Toisieme edition, Dalloz. Paris. 1970 . P . 27.
يز ا د .محسػد نجيب حدشي ،القدع العاـ ،مخجع سابق ،صٓ .ٜٙكد.
ٕ  -انطخ د .فػزية عبج الدتار ،مخجع سابق ،صٔٔٔ ،كانطخ أ ً
احسج فتحي سخكر ،مخجع سابق ،ص.٘ٙٙ

نر ت السادة ( ) ٕٖٛمغ قانػف العقػبات السرخؼ رقع  ٘ٛلدشة  ٜٖٔٚيجخؼ نريا بأ َّف " :مغ تدبب خصا في مػت شخز آخخ بأ ْف
ّٖ -

ناشئ ا عغ إىسالو أك رعػنتو أك عجـ احت اخزه أك عجـ مخاعاتو لمقػانيغ كالق اخرات كالمػائح كاألنطسة يعاقب بالحبذ مجه ال تقل عغ
كاف ذلظ ً

ستة أشيخ ك بغخامة ال تجاكز مائتي جشية بإحجؼ ىاتيغ العقػبتيغ كتكػف العقػبة الحبذ مجة ال تقل عغ سشة كال تديج عمى خسذ سشيغ

جديسا
إخالال
كغخامة ال تقل عغ مائة جشيو كال تجاكز خسدسائة جشيو أك بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغ إذا كقعت الجخيسة نتيجة إخالؿ الجاني
ً
ً

مدكخ أك مخجرات عشج ارتكابو الخصأ الحؼ نجع عشو الحادث أك نكل
ًا
متعاشيا
بسا تفخضو عميو أصػؿ كضيفتو أك ميشتو أك حخفتو أك كاف
ً
كقت الحادث عغ مداعجة مغ كقعت عميو الجخيسة أك عغ شمب السداعجة لو مع تسكشو مغ ذلظ" .
ناشئ ا عغ إىسالو أك رعػنة أك
كنرت السادة (ٕٗٗ)مغ نفذ القانػف عمى َّأن و ":مغ تدبب خصأ في جخح شخز أك إيحائو بأف كاف ذلظ ً
عجـ احت اخزه أك عجـ مخاعاتو لمقػانيغ كالق اخرات كالمػائح كاألنطسة يعاقب بالحبذ مجة ال تديج عمى سشة كبغخامة ال تجاكز مائتي جشيو أك
بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغ .كتكػف العقػبة الحبذ مجة ال تديج عمى سشتيغ كغخامة ال تجاكز ثالثسائة جشيو أك إحجػ ىاتيغ العقػبتيغ إذا نذأ
عغ اإلصابة عاىة مدتجيسة أك إذا كقعت الجخيسة نتيجة إخالؿ الجاني إخالال جديس ًا بسا تفخضو عميو أصػؿ كضيفتو أك ميشتو أك حخفتو
مخجر عشج ارتكابو الخصأ الحؼ نجع عشو الحادث أك نكل كقت الحادث عغ مداعجة مغ كقعت عميو الجخيسة أك
ًا
مدكخ أك
ًا
متعاشيا
أك كاف
ً
عغ شمب السداعجة لو مع تسكشو مغ ذلظ ".
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الفرع الثاني  :أنهاع القتل الخظأ في الذريعة اإلسالمية
اختمف فقياء الذخيعة اإلسالمية في بياف أنػاع القتل الخصأ ،إذ َّ
إف أكثخىع قج عخؼ القتل الخصأ
بحكخ أنػاعو ،فكسا اختمفػا في تعخيف القتل الخصأ ،فكحلظ اختمفػا في أنػاعو .كسشعخض تقديسات
الفقياء ألنػاع القتل الخصأ في الفقو اإلسالمي كعمى الذكل اآلتي:
أول :السذهب الحشفي
قدع الحشفية القتل الخصأ إلى قدسيغ :الخصأ في الفعل ،كالخصأ في القرج ،ككال الشػعيغ يذسمو
تعخيف الخصأ الحؼ ىػ (ما أصبت مسا كشت تعسجت غيخه)ٔ.
ٔ-

الخصأ في الفعل :كالسقرػد بو تغيخ كجو الفعل بعج صجكره فيشجع عشو ما لع يخده

غخضا فأصابو ثع رجع
آدميا أك رمى
الجاني بذكل عاـ ،كسغ يخمي
ً
غخضا أك ً
ً
صيجا فأصاب ً

جالٕ.
عشو أك تجاكز عشو إلى ما كراءه فأصاب ر ً
ٕ-

الخصأ في القرج :كمعشاه ضيػر نتيجة الفعل عمى غيخ ما نػاه الجاني ،فيكػف قج

أخصأ في قرجه ،كإ ْف لع يخصئ في فعمو فيريب ما قرجه لكغ السقرػد كاف خالؼ ما ضشو
حخبيا فإذا ىػ مدمعٗ.
الجانيٖ .كمثالو الذخز عشجما يخمي
إندانا يطشو ً
ً
صيجا أك يطشو ً

ثانيا :السذهب السالكي
يقدع السالكية القتل الخصأ إلى أربعة أنػاع ،بعج إلغائيع القتل شبو العسج كجعمو مغ قبيل العسج،
فيقػلػف أ َّف الخصأ أربعة أنػاع٘:
ٔ  -فقج عخفو الدخخدي في السبدػط كىػ مغ الحشفية "كأما الخصأ فيػ ما أصبت مسا كشت تعسجت غيخه كالخصأ نػعاف أحجىسا
مدمسا  ،فيحا الخصأ مغ حيث أنو انعجـ مشو القرج إلى السحل الحؼ
يقرج الخمي عمى صيج أك ىجؼ أك كافخ فيريب
ً

أف يخمي شخرا يطشو حخيبًا فإذا ىػ مدمع فيحا خصأ باعتبار ما في قرجه كإنَّو كاف ىػ قاصج إلى السحل
أصاب  ،كالثاني ْ
الحؼ أصابو كيحكع الخصأ أنَّو ال يجب فيو القراص" .انطخ السبدػط لمدخخدي .ٜ٘/ٕٙ

ٕ  -حاشية ابغ عابجيغ.ٖٗٔ/ٙ،
ٖ  -تكسمو البحخ الخائق لمصػرؼ.ٖٖٓ/ٛ،
ٗ  -السبدػط لمدخخدي ،مخجع سابق .ٙٙ/ٕٙ ،
٘  -الحخيخة لمقخافي. ٕٛٓ/ٕٔ،كانطخ التاج كاإلكميل لسخترخ خميل لسحسج بغ يػنذ العبجرؼ مصبػع بيامر مػاىب الجميل
شخح مخترخ خميل ،شخابمذ ،مكتبة الشجاح ،بجكف تاريخ ،الجدءالدادس صٕٓٗ.
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مصمقا كسا لػ سقط عمى غيخه ،فانعجاـ قرج الفعل (خصأ
ٔ  -ما ال قرج فيو لمفعل ً
محس).
ندانا.
صيجا فيريب إ ً
ٕ  -ما ال قرج فيو لمفعل إلى الذخز كمثالو عشجما يخمي ً

ٖ  -ضغ اإلباحة التي تغيخ الفعل العسج إلى خصأ في الحكع ،كقتل رجل في أرض الحخب
غمبة في صفػؼ الكفار ،كىػ مدمع ،فالحؼ يقتل مغ يخاه في صفػؼ الكفار ،كعميو
لباسيع ثع يتبيغ بعج ذلظ أ نو مدمع فقتمو قتل خصأ.
فإف لع يكغ عمى كجو المعب فيػ عسج
أف يعسج لمزخب عمى كجو المعب كال يعسج لمقتل ْ
ْٗ -

عشجىع .كإ ْف كاف غيخ قرج لمقتل ففي قرجه الزخب عمى غيخ كجو المعب يكػف ذلظ

عسجا يجب فيو القراص.
ً
قتال ً
ثالثا :السذهب الذافعي

كيقدع الذافعية القتل الخصأ إلى نػعيغ:
أف ال يقرج أصل الفعل ،كعشج عجـ قرج أصل الفعل يشعجـ قرج الشفذ كحلظ ،كمثالو
ْٔ -
أف ي قع إنداف عمى إنداف فيسػت السػقػع عميو مغ كقعتؤ .كىحا الشػع يجخل تحت ما
ْ

أُجخؼ مجخػ الخصأ عشج الحشفية.

ميا فأصاب غيخ
ْٕ -
أف يقرج أصل الفعل لكشو ال يقرج الذخز كسا لػ رمى شج ةخ أك آد ً
إندانا فسات فيحا كمو خصإٔ.
شخرا ضشو شجخة فباف
مغ قرجه فسات أك رمى
ً
ً

كالفخؽ بيغ الشػع األكؿ كالثاني ىػ َّ
أف الشػع األكؿ حاصل لكشو غيخ مقرػد بأصمو ،كالشػع
حاصال َّ
فإف أصل الفعل مقرػد ،كإف لع تكغ نتيجتو مقرػدة بعيشيا.
الثاني مع كػنو
ً

ٔ  -تحفو السحتاج.ٖٛٚ- ٖٛٙ/ٛ،
ٕ  -اإلقشاع في شخح ألفاظ أبي شجاع ،دمحم بغ أ حسج الذخبيشي الخصيب ،مصبعة البابي الحمبي ،مرخٖٜٔ٘(،ىػ) ،الجدء الثاني،
ص ٘.ٕٜ
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رابعا :السذهب الحشبلي
يقدع القتل الخصأ عشج الحشابمة إلى قدسيغ اثشيغ( :القتل الخصأ ضخباف :أحجىسا في الفعل
كالثاني في القرج ،فاألكؿ أ ْف يخمي الريج أك يفعل ما يجػز فعمو فيؤكؿ إلى إتالؼ حخ مدم ٍع

كافخ فتكػف الجية عمى عاقمتو كعميو عتق رقبة مؤمشة .كالزخب الثاني :أ ْف يقتل في بالد
كاف أك ًا
ضشا مشو أنو كافخ في حيغ أف ىحا الذخز قج أسمع ككتع إسالمو إلى أ ْف يقجر
الخكـ شخز ً
عمى التخمز إلى أرض اإلسالـ فيكػف عميو في مالو عتق رقبة مؤمشة ،بال دية)ٔ.

احجٕ ،ميسا كانت
القتل الخصأ نػع ك ٌ
كمغ تقديسات الفقياء لمقتل الخصأ نجج أَّنيع يتفقػف عمى أ َّف َ
الحاالت التي يتحقق بيا الخصأ ،عمى أساس أ َّف القتل يقدع إلى ثالثة أقداـ (عسج -شبو عسج -
خصأ) مدتشجيغ في ذلظ إلى الكتاب كالدشة ،كحيث لع يخد قدع رابع أك خامذ فال مدػغ
إلضافتيسا مغ دكف دليل شخعي ،كيخػ الباحث َّ
أف ما ذىب إليو جسيػر الفقياء في القتل الخصأ
أنو نػعٌ كاحج ،لكغ الحؼ نالحطو عمى ىحه الحاالت أف لكل حالة ميدتيا الخاصة بيا ،كالجاني
في كل ىحه الحاالت مدؤكؿ عغ خصئو السؤدؼ إلى القتل فيػ قاتل خصأ.

ٔ  -السغشي البغ قجامو.ٖٖٛ/ٜ،
يز ا حاشية العالمة الذيخ سمساف الجسل ،ٗ/٘ ،كشخائع اإلسالـ في مدائل
ٕ  -التاج كاإلكميل لسخترخ خميل ،ٕٗٓ/ٙ ،انطخ أ ً
الحالؿ كالحخاـ ،ٕٗ٘/ٗ ،السغشي كالذخح الكبيخ.ٖٖٛ/ٜ ،
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السبحث الثالث
ذاتية القتل الخظأ
السزسػف كالجػىخ األساسي لجشاية القتل الخصأ ىػ الشذاط أك الفعل ( فعل أك امتشاع عغ
فعل) ،كالحؼ قج يؤدؼ إلى نتيجة يخفزيا كيعاقب عمييا القانػف ،ناتجة عغ اإلىساؿ كعجـ
اإلدراؾ لسا سيتختب عمى الفعل كعجـ ا تخاذ الجاني إجخاءات الحيصة كالدالمة الالزمة ،أك معخفة
ضشا مشو َّأنو
الجان ي لسا سيتختب عمى فعمو كلكغ بدبب عجـ مخاعاتو كعجـ إدراكو الرحيح ً
باستصاعتو تجشبيا.

كتمخيرا لسا سبق جػىخ الخصأ ىػ إخالؿ بالتداـ عاـ يفخضو القانػف أك عجـ مخاعاة الحيصة
ً
كالححر كالحخص عمى الحقػؽ كالسرالح التي يحسييا القانػف.
كلمػقػؼ عمى حقيقة القتل الخصأ كذاتيتو ،كاف لدًاما عمى الباحث مغ تسييده عغ أىع الحاالت
التي تذتخؾ معو في السفيػـ أك اآل ثار ،كىحه الحاالت تع تػزيعيا عمى ثالثة مصالب ،تشاكؿ
الباحث فييا تسييد جخيسة القتل الخصأ مغ جخيسة اإلصابة الخصأ في مصمب أكؿ ،ثع قاـ بالتسييد
بيغ جخيسة القتل الخصأ كجخيسة القتل عغ غيخ قرج في مصمب ثاني ،ثع بعج ذلظ التسييد بيغ
جخيسة القتل الخصأ كجخيسة الزخب السفزي إلى السػت ،كذلظ عمى الشحػ التالي.
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السظلب األول
تسييز جريسة القتل الخظأ من جريسة اإلصابة الخظأ
أ ًكال :جخيسة القتل الخصأ
سبق كبيشا أ َّف جخيسة القتل الخصأ يقرج بيا كقػع فعل ال يقرجه الجاني عمى الخغع مغ أ َّف
الزخر الحاصل مشيا نتيجة لدػء ترخفو كإىسالو.
نز السذخع الفمدصيشي في السادة ( )ٕٔٛمغ قانػف العقػبات عمى َّ
أف " كل مغ تدبب في
كقج َّ
مػت شخز آخخ بغيخ قرج جخاء عسمو بعجـ احتخاز أك حيصة أك اكتخاث ال يبمغ درجة
اإلىساؿ الجخمي ،يعتبخ َّأنو ارتكب جشحة كيعاقب عمييا بالحبذ مجة س شتيغ أك بغخامة قجرىا
ٔ
سابقا َّ
السذخع الفمدصيشي لع يعخؼ
أف
مائة جشيو"  .كبالشطخ إلى نز السادة الدابق ،ككسا ذكخنا ً
ّ
صػر لو مثل اإلىساؿ كعجـ االحتخاز كعجـ االكتخاث كعجـ مخاعاة القػانيغ
ًا
القتل الخصأ ك َّإنسا ذكخ

الحقا.
كالمػائح السعسػؿ بيا كالتي سشػضحيا ً

كلجخيسة القتل الخصأ كسا باقي جخائع القتل أركاف ال ُبَّج مغ تػفخىا كىي :

ٕ

أ ًكال :الخكغ السادؼ
كالحؼ يقػـ عمى ثالثة عشاصخ ،كىي :
الشذاط الجخمي(االعتجاء عمى الحياة) ،الشتيجة الجخمية(كفاة السجشي عميو) ،ككجػد عالقة
سببية تخبط الفعل بالشتيجة .
ثانيا :الخكغ السعشػؼ
ً
يعتبخ القرج الجشائي ىػ السسيد ليحه الجخيسة ،حيث لع تتجو إرادة الجاني ىشا إلى اإلخالؿ
سابقا ،كبالتالي عجـ إرادتو لمشتيجة التي نتجت عغ
بأؼ مغ صػر القتل الخصأ التي ذكخت ً
جشايتو.
 - 1المادة (.)218قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74لعام 1936م .
 - 2عزت حسنين ،مرجع سابق ،ص.176- 175
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ثالثًا :محل الجخيسة (محل االعتجاء)
حيا كقت كقػع االعتجاء.
أف يكػف السجشي عميو
كيذتخط في ْ
ً
إندانا ً
أ  -جخيسة اإلصابة الخصأ

ٔ

ذىب بعس الفقياء إلى أ َّف اإلصابة الخصأ يقرج بيا " :التغييخ الحؼ يحجث في جدع اإلنداف
كتجركو الحػاس نتيجة إىساؿ الجاني أك قمة احت اخزه أك عجـ مخاعاة لمقػانيغ كاألنطسة"ٕ .كعخفو
البعس اآلخخ َّ
بأنو" :انعجاـ العمع لجػ الذخز بسا يؤدؼ إليو نذاشو اإلرادؼ مغ إصابة شخز
آ خخ ،مع قجرة الذخز العادؼ مغ فئتو عمى تفادييا بالتدامو الػاجب مغ الححر كاليقطة في
الدمػؾ"ٖ.
كمغ الججيخ ذكخه َّ
أف قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ (ٜٖٔٙـ) لع يػرد جخيسة
أف ندتخمرو مغ نز
اإلصابة الخصأ بالسفيػـ الحؼ كرد في التذخيعات السقارنة ،إال َّأنو يسكغ ْ

السادة (ٕٗٗ) ٗكالتي كردت في الفرل الدادس كالعذخيغ مغ القدع الخابع ،كالحؼ تشاكؿ التيػر
نر ت تمظ السادة عمى َّأنو ":كل َم ْغ
كاإلىساؿ الجشائي كاألفعاؿ األخخػ التي تدبب األذػ ،حيث َّ

أف ُيعخض حياة إنداف لمخصخ أك برػ ةر
أتى ً
فعال مغ األفعاؿ اآلتية بصير أك إىساؿ مغ شأنو ْ
ضخر بذخز آخخ ،أؼ:
ًا
أف يمحق
يحتسل معيا ْ
فعال بػاسصة الشار أك أؼ مادة أخخػ سخيعة االلتياب أك أغفل اتخاذ الحيصة لتالفي
(ج) ارتكب ً
كل خصخ يحتسل كقػعو مغ الشار أك السػاد الدخيعة االلتياب السػجػدة في حػزتو ،أك
جدئيا أك أغفل اتخاذ الحيصة الالزمة لتالفي
(ز) ارتكب ً
كميا أك ً
فعال يتعمق بآالت عيج بيا إليو ً
ما قج يشجع عشيا مغ األخصار ،أك

ٔ .د .عبج القادر جخادة ،مخجع سابق ،ص٘ٔ.
ٕ .د .عػض دمحم ،مخجع سابق ،ص٘.ٔٛ
ٖ .د .عبج السييسغ بكخ ،مخجع سابق  ،صٕٖ.ٙ
ٗ .راجع السادة (ٕٗٗ) مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ)ٚلعاـ ٜٖٔٙـ.
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فعال يتعمق بسػاد مفخقعة مػجػدة في حيازتو أك أغفل اتخاذ الحيصة الالزمة لتالفي ما
(ح) ارتكب ً
قج يشجع عشيا مغ األخصار:
يعتبخ أنو ارتكب جشحة"ٔ.
أكجو الذبػػو:
كال مغ الجخيستيغ تذتخؾ في الخكغ السادؼ الستسثل في الشذاط الخاشئ
ٔ  -نالحع أ َّف ً
لمجاني كالحؼ ال يسكغ ترػر الجخيسة مغ دكنو ،كىحا الشذاط يتجدج أما بفعل مخالف
قانػنا.
لمقانػف أك االمتشاع عغ فعل إرادؼ كاجب ً

أيزا في الخكغ السعشػؼ (الخصأ) ،الستسثل بانعجاـ القرج
ٕ  -كسا تذتخؾ كال الجخيستيغ ً

الجشائي ،كالحؼ يقػـ عمى الرمة بيغ الشذاط الحىشي كالشذاط السادؼ ،الحؼ يدتمدـ أف

فإف لع يكغ كحلظ ال يكػف
مجخما كلػ انبشى
ًا
ال يكػف الشذاط السادؼ
صادر عغ إرادةْ ،
ً
ٕ
عمى تػجيييا ضخكرة بل يجب فػؽ ذلظ أ ْف تكػف اإلرادة آثسة.
أكجو االختالؼ:
ٔ  -كيشحرخ االختالؼ ما بيغ الجخيستيغ في الشتيجة التي تتختب عمى الفعل ،فيي الػفاة
في جخيسة القتل الخصأ ،كاإليحاء البجني في جخيسة اإلصابة الخصأ.
ٕ  -تختمف عقػبة كال الجخيستيغ بحدب ما حجده السذخع كبحدب درجة كجدامة الزخرٖ.

ٔ -راجع السادة (ٕٗٗ) مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ)ٚلعاـ ٜٖٔٙـ ،كقج نرت السادة (ٖٕٗ) الدابقة
عمى بعس الرػر التي أكردىا السذخع ألفعاؿ الصير كاإلىساؿ ،كالتي تدبب الخصخ أك يحتسل أنيا قج تمحق
ضخ ار بذخز آخخ .لمسديج راجع السادة (ٖٕٗ).
ٕ -د .دمحم نجيب حدشي ،شخح قانػف العقػبات ،القدع الخاص ،جخائع االعتجاء عمى األشخاص مصبعة جامعة
القاىخة  ،ٜٔٚٛ -صٕٗٔ.
ٖ -د .رؤكؼ عبيج ،جخائع االعتجاء عمى األشخاص كاألمػاؿ ،الصبعة الثام شة ،دار الفكخ العخبي ،ٜٔٛ٘،صٔٔٙ
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السظلب الثاني
تسييز جريسة القتل الخظأ من جريسة القتل من غير قرد
نر ت السادة (ٕٕٔ)مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي عمى َّأنو" :مع مخاعاة أحكاـ السادة (ٕٗٔ)
َّ
مغ ىحا القانػف ،كل مغ تدبب في مػت شخز آخخ ،بفعل أك تخؾ غيخ مذخكع يعتبخ َّأنو
ارتكب جشاية كتعخؼ ىحه الجشاية بالقتل عغ غيخ قرج" ٔ.
كتشز السادة (ٖٕٔ) عمى أنو" :كل مغ أديغ بارتكاب جشاية القتل عغ غيخ قرج ،يعاقب
بالحبذ السؤبج".

ٕ

أف السذخع الفمدصيشي ذكخ القتل عغ غيخ قرج في مػاد مشفرمة ،إال َّ
كمع َّ
أف ىشاؾ مغ شخاح
كعجه جدءا مشوٖ ،كيخػ آخخكف َّ
أف السذخع
القانػف الفمدصيشي مغ ضسو ضسغ القتل الخصأ ّ
ً
ٗ
إف تذابو
الفمدصيشي لع يخد بحلظ القتل الخصأ ك َّإنسا أراد السذخع بحلظ القتل دكف سبق اإلصخار  ،ك ْ

مع القتل الخصأ في الخكغ السادؼ .كسشعخض بعس أكجو الذبو كاالختالؼ بيغ الجخيستيغ في
الشقاط التالية :
أكجو الذبو:
ٔ َّ -
أف يكػف السجشي عميو إنداف  ،كليذ
أف محل الجخيستيغ ىػ اإلنداف الحي  ،فال ُبَّج مغ ْ
٘
حيػاف أك إنداف ميت قبل كقػع الجخيسة.
ٕ َّ -
أف كال مغ الجخيستيغ ليا نتيجة كاحجة كىي الػفاة أؼ كفاة السجشي عميو .كىحه الشتيجة
تتختب عمى الفعل الحؼ قاـ الجاني بإتيانو ،كإذا لع تتحقق الشتيجة َّ
فإف الخكغ السادؼ
لمجخيسة ال يتحقق كعشجئح ال يكػف ىشاؾ جخيسة.ٙ
ٔ -راجع السادة(ٕٕٔ)مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع ٗ ٚلعاـ ٜٖٔٙـ.
ٕ -راجع السادة(ٖٕٔ)مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع ٗ ٚلعاـ ٜٖٔٙـ.
ٖ -راجع في ذلظ د .عبج القادر جخادة ،مخجع سابق ،ص .ٕٔٛ
ٗ -راجع د .ساىخ الػليج ،مخجع سابق ،ص .ٜٔٔ
٘ -عبج القادر عػدة ،التذخيع الجشائي اإلسالمي مقارًنا بالقانػف الػضعي ،دار الكتاب العخبي ،بيخكت،ٜٔٛٔ ،
الجدء الثاني ،صٕٓٓ.

 -ٙانطخ د .دمحم صبحي نجع كد .عبج الخحسغ تػفيق ،مخجع سابق ،صٖٕ.
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أكجو االختالؼ:
ٔ  -تختمف جخيسة القتل عغ غيخ القرج عغ جخيسة القتل الخصأ في كػف الجاني في
جخيسة القتل عغ غيخ قرج لجيو نية إيحاء السجشي عميو كلكغ لع تكغ لجيو نية إزىاؽ
ركحو أؼ َّ
أف الػفاة نتيجة محتسمة لمدمػؾ ،أما في القتل الخصأ فمع تكغ لجػ الجاني نية
صال كىحا يعشي انتفاء القرج الجشائي عغ جخيسة القتل الخصأٔ.
االعتجاء أ ً

ٕ  -تختمف الجخيستيغ مغ حيث العقػبة حيث إ َّف السذخع الفمدصيشي في قانػف العقػبات
رقع(ٗ )ٚلعاـ (ٜٖٔٙـ) نطع القتل الخصأ في السادة ()ٕٔٛحيث عاقب كل مغ تدبب
في كفاة شخز آخخ مغ جخاء عسمو بعجـ احتخاز أك حيصة أك اكتخاث بالحبذ مجة
سشتيغ أك بغخامة قجرىا مائتا جشيو ،كعجىا مغ الجشح.
ٖ َّ -
أقخ عقػبة الحبذ السؤبج لجخيسة القتل عغ غيخ قرج كىػ ما
أف السذخع الفمدصيشي قج َّ
نطستو السادتيغ (ٕٕٔ )ٕٖٔ،مغ قانػف العقػبات رقع (ٗ )ٚلعاـ (ٜٖٔٙـ) ،كعجىا مغ
الجشايات.

ٔ -د .عبج القادر صابخ جخادة ،مخجع سابق  ،ص .ٜٕٔ- ٕٔٛ
ٕ -د .ساىخ إبخاىيع شكخؼ الػليج ،مخجع سابق ،ص.ٕٔٓ- ٜٔٔ
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السظلب الثالث
تسييز جريسة القتل الخظأ من جريسة الزرب السفزي إلى السهت
تتذابو جخيسة القتل الخصأ كجخيسة الزخب السفزي إلى السػت في أ َّف كمتييسا لع يقرج فييا
أف القرج الجشائي فييسا متذابو إلى حج ما  ،كلكغ يختمفاف في َّ
الجاني قتل السجشي عميو ،أؼ َّ
أف
أصال إيحاء كإلحاؽ الزخر بدالمة جدع السجشي عميو  ،أما جخيسة
القتل الخصأ لع يكغ في نيتو ً
بجنيا بغخض معاقبتو
الزخب السفزي إلى السػت ىػ ذىاب إرادة الجانى إلى إيحاء شخز ما ً
أك أثشاء مذاجخة كضخب شخز ضخبة غيخ مقرػدة أدت إلى كفاتو كلكغ دكف قرج الجانى.
كقج جاءت السادة ( )ٕٖٚمغ مذخكع قانػف العقػبات الفمدصيشي لعاـ(ٖٕٓٓـ) مبيشة لجخيسة
الزخب السفزي إلى السػت كذلظ بقػليا:
عسج ا أك أعصاه بدػء نية مػاد ضارة ،أك ارتكب بحقو أؼ فعل
ٔ .كل َم ْغ ضخب أك جخح
شخرا ً
ً
آخخ مخالف لمقانػف كلع يقرج مغ ذلظ قتمو كلكغ االعتجاء أفزى إلى مػتو ،يعاقب بالدجغ
مجة ال تديج عمى عذخ سشػات.
ٕ .كتكػف العقػبة الدجغ السؤقت إذا سبق االعتجاء إصخار أك تخصج"ٔ.
كقج تتجو إرادة الجاني إلى إحجاث نتيجة معيشة لكغ الشتيجة تتفاقع إلى نتيجة أشج جدامة ،كمثاليا
الزخب كالجخح السفزي إلى السػت كالحؼ يتخمف عشو عاىة مدتجيسة كىػ ما يدسى بالقرج
الستعجؼٕ.
كذكخت السادة (ٖٖٓ) مغ قانػف العقػبات األردني رقع ( )ٔٙلعاـ(ٜٓٔٙـ) عمى َّ
أف " َم ْغ
أف تفزي إلى السػت أك إعصاء مػاد ضا ةر كلع يقرج
أحجا بأداة ليذ مغ شأنيا ْ
ضخب أك جخح ً

متأثخ مسا كقعو عميو ،عػقب الفاعل باألشغاؿ
ًا
قتال قط ،كلكغ السعتجػ عميو تػفي
مغ ذلظ ً
الذاقة لسجة ال تقل عغ خسذ سشػات "ٖ.

 - 1المادة ( )237مذخكع قانون العقوبات الفلسطيني لعام 2113م .
 - 2راجع د .ساهر الوليد ،مرجع سابق  ،ص . 381
 - 3المادة( )331قانون العقوبات األردني رقم  16لعام 1961م .
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كب ػ ػ ػ ػػالشطخ إل ػ ػ ػ ػػى الػ ػ ػ ػ ػػشز الد ػ ػ ػ ػػابق يػ ػ ػ ػ ػػجخل ف ػ ػ ػ ػػي الجخيس ػ ػ ػ ػػة الجػ ػ ػ ػ ػػخح كإعص ػ ػ ػ ػػاء م ػ ػ ػ ػ ػػاد ض ػ ػ ػ ػػا ةر لػ ػ ػ ػ ػػيذ
فقػ ػ ػ ػ ػػط الزػ ػ ػ ػ ػػخب حد ػ ػ ػ ػ ػػب مػ ػ ػ ػ ػػا ىػ ػ ػ ػ ػػػ ش ػ ػ ػ ػ ػػائع فػ ػ ػ ػ ػػي تدػ ػ ػ ػ ػػسية الجخيس ػ ػ ػ ػ ػػة كسػ ػ ػ ػ ػػيأتي تػضػ ػ ػ ػ ػػيح بد ػ ػ ػ ػ ػػيط
ليأ.
ٔ  -الزخب:
"الزػ ػ ػ ػ ػ ػػخب ىػ ػ ػ ػ ػ ػػػ االعتػ ػ ػ ػ ػ ػػجاء عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى سػ ػ ػ ػ ػ ػػالمة الجدػ ػ ػ ػ ػ ػػع عػ ػ ػ ػ ػ ػػغ شخيػ ػ ػ ػ ػ ػػق الزػ ػ ػ ػ ػ ػػغط عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى أندػ ػ ػ ػ ػ ػػجة
الجدع أك مرادمتيا برػرة ال تؤدؼ إلى تسديقيا"ٕ.
ٕ  -الجخح:
"الجخح ىػ االعتجاء عمى سالمة جدع السجشي عميو برػ ةر تؤدؼ إلى قصع أك تسديق أندجة
الجدع".
ٖ  -إعصاء السػاد الزارة:
"تفت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخض ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحه الر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػرة َّ
أف السد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس بدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالمة الجد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع كص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحتو ،كالر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحة صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفة
تخمػ ػ ػ ػ ػ ػػع عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى كضػ ػ ػ ػ ػ ػػائف الحي ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة فػ ػ ػ ػ ػ ػػي جدػ ػ ػ ػ ػ ػػع اإلندػ ػ ػ ػ ػ ػػاف إذا س ػ ػ ػ ػ ػ ػػارت عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى الشحػ ػ ػ ػ ػ ػػػ الع ػ ػ ػ ػ ػ ػػادؼ
الػ ػ ػ ػ ػػحؼ تحػ ػ ػ ػ ػػجده الق ػ ػ ػ ػ ػػانيغ الصبيعيػ ػ ػ ػ ػػة  ،كيتحقػ ػ ػ ػ ػػق عػ ػ ػ ػ ػػغ شخيػ ػ ػ ػ ػػق إعصػ ػ ػ ػ ػػاء السجشػ ػ ػ ػ ػػي عميػ ػ ػ ػ ػػو م ػ ػ ػ ػ ػػ ًادا

ػخر .كمثػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ الس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد
ض ػ ػ ػ ػ ػػارة بػ ػ ػ ػ ػ ػػأؼ كسػ ػ ػ ػ ػ ػػيمة كانػ ػ ػ ػ ػ ػػت تػ ػ ػ ػ ػ ػػؤثخ فػ ػ ػ ػ ػ ػػي ص ػ ػ ػ ػ ػػحتو كتمحػ ػ ػ ػ ػ ػػق بيػ ػ ػ ػ ػ ػػا ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ًا
الزػ ػ ػ ػ ػ ػػارة ،األشعس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كالسذ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخكبات الفاسػ ػ ػ ػ ػ ػػجة ،أك الت ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تحت ػ ػ ػ ػ ػ ػػػؼ عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد م ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ ش ػ ػ ػ ػ ػ ػػأنيا
اإلضخار بجدع اإلنداف" .
كقػ ػ ػ ػ ػػج تش ػ ػ ػ ػ ػػاكؿ السذ ػ ػ ػ ػ ػػخع السر ػ ػ ػ ػ ػػخؼ أحك ػ ػ ػ ػ ػػاـ ج ػ ػ ػ ػ ػخائع الج ػ ػ ػ ػ ػػخح كالز ػ ػ ػ ػ ػػخب كإعص ػ ػ ػ ػ ػػاء مػ ػ ػ ػ ػ ػػاد ض ػ ػ ػ ػ ػػارة،
بعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػخائع القت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل مباشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ةخ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب األكؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ الكت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب الثال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد
()ٕٗٗ،ٕٖٗ،ٕٕٗ،ٕٗٔ،ٕٗٓ،ٕٖٙمغ قانػف العقػباتٕ.
-1

انظر د .عبج الخحسغ تػفيق أحسج  ،شخح قانػف العقػبات الجخائع الػاقعة عمى األشخاص ٖٖٔٗ ،ق ٕٕٓٔ-ـ.

 - 2د .عبد الرحمن توفيق أحمد ،المرجع السابق.
ٖ -راجع السػاد ()ٕٗٗ،ٕٖٗ،ٕٕٗ،ٕٗٔ،ٕٗٓ،ٕٖٙمغ قانػف العقػبات السرخؼ رقع( )٘ٛلعاـ ٜٖٔٚـ .
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أكجو الذبو:
ٔ  -تذتخؾ جخيسة القتل الخصأ مع جخيسة الزخب السفزي إلى السػت في شبيعة األركاف،
كال مغ الجخيستيغ تتكػف مغ الخكغ السادؼ الستسثل بالشذاط اإلجخامي لمجاني
إذ نخػ أ َّف ً
كالخكغ السعشػؼ الستسثل (بالخصأ) كالعالقة الدببية بيشيسا.
ٕ  -كسا تذتخؾ ِكال الجخيستيغ في انعجاـ نية القتل ،إذ نخػ في جخيسة الزخب السفزي إلى
السػت يشعجـ اتجاه إراده الجاني إلى إيقاع السػتٔ ،كفي جخيسة القتل الخصأ يشعجـ القرج
كميا.
الجشائي فيو ً
أكجو االختالؼ:
أما االختالؼ بيغ ىاتيغ الجخيستيغ يشحرخ في:
ٔ  -إ َّف الػفاة في جخيسة الزخب السفزي إلى السػت تشذأ عغ فعل جشائي متعسج مػجو إلى
السجشي عميو ،كلكغ ىػ الدبب السباشخ لمسػت ،كلػ لع يقرج بو ذلظ .في حيغ أ ّف

جخيسة القتل الخصأ تشذأ عغ فعل جشائي غيخ متعسج ،أؼ عغ جخيسة مغ الجخائع غيخ

الستعسجة أك عغ فعل جشائي متعسج ال يكػف القرج مشو إحجاث السػت كال يكػف مغ شأنو
نفقا
ذلظ لػال ما يرحبو مغ إىساؿ يؤدؼ إلى ىحه الشتيجة .مثل الذخز الحؼ يحفخ ً

ليتػصل مشو إلى سخقة مخدف ،ثع ييسل سجه فيقع فيو شخز آخخ كيسػت ٕ.

في نياية ىحا السبحث يخػ الباحث َّ
أف جخيسة القتل الخصأ ليا خرػصيتيا كأحكاميا كأركانيا
الخاصة التي تختمف عغ باقي الجخائع األخخػ التي تتذابو معيا ،كالتي تع تػضيح الفخؽ بيشيا
كبيغ القتل الخصأ .

ٔ -د .حسيج الدعجؼ ،الشطخية العامة لجخيسة القتل ،مرجر سابق ،صٕ٘٘.
ٕ -د .جبخائيل البشاء ،شخح قانػف العقػبات ،القدع الخاص ،مصبعة الخشيج ،بغجاد،ٜٜٔٗ ،ص.ٔٛٙ
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الفرل الثاني
أركان جريسة القتل الخظأ
تػشئة
أف القتل العسج يتفق كالقتل الخصأ في َّ
مغ السدمع بو َّ
أف محل الجخيسة في كل مشيسا ىػ اإلنداف
الحي ،كسا يتفقاف في أ َّف الشذاط الحؼ يقػـ بو الجاني يفزي في كل األحػاؿ إلى كفاة السجشي
عسج ا أك خصأ ،كلكغ التذابو ال يتجاكز ىحه
عميو ،فالشتيجة اإلجخامية ىي كاحجة ،سػاء القتل ً
اضحا في الخكغ السعشػؼ ،فبيشسا
الػجػه التي ذكخنا ىا ،حيث سخعاف ما يبجك االختالؼ
صخيحا كك ً
ً
يػجو الجاني إرادتو في جخائع القتل العسج إلى الفعل ،كإلى الشتيجة اإلجخامية الشاتجة عغ فعمو
كىي الػفاة  .فيػ في جخائع القتل الخصأ يخيج الفعل ،كلكشو ال يخيج الشتيجة كال يخغب في إحجاث
الػفاة .ففي الشػع األكؿ يتجمى الخك غ السعشػؼ في القرج الجشائي كفي الشػع الثاني يشتفي القرج،
كيدأؿ الفاعل عغ الخصأ الحؼ ارتكبو بإىساؿ أك عجـ احتياشو أك لسخالفتو لمشطع كالقػانيغ ،ما
أدػ أك أفزى إلى ما لع يكغ يخيجه مغ نتيجة سمبية .
ك بشاء عمى ىحا الفرل َّ
فإف جخيسة القتل الخصأ ككسا تجؿ عميو تدسيتو فعل يختكبو الجاني بغيخ
ً
أف يقرج إزىاؽ ركح السجشي عميو  ،كلكشو يكػف في كسعو تجشبو إذا ترخؼ باحتياط كححر،
فالفخؽ بيشو كبيغ القتل العسج ككسا أسمفشا الحكخ يشحرخ في َّ
أف القاتل عسج يدتخجـ إرادتو في
إحجاث الػفاة أما القاتل خصأ فيشعجـ عشجه القرج الجشائي.
كسيقػـ الباحث بتقديع ىحا الفرل إلى ثالثة مباحث ،حيث سيتحجث في السبحث األكؿ عغ
الخكغ السادؼ لجخيسة القتل الخصأ  ،ثع سيتصخؽ الباحث لمحجيث عغ صػر الخكغ السادؼ لجخيسة
القتل الخصأ كذلظ في السبحث الثاني ،ثع يشيي الباحث ىحا الفرل بالحجيث عغ الخكغ السعشػؼ
لجخيسة القتل الخصأ في مبحث ثالث  ،كذلظ عمى الشحػ التالي.
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السبحث األول
الركن السادي لجريسة القتل الخظأ
نز القانػف عمى تجخيسو"ٔ.
عخؼ الخكغ السادؼ بأنو "الدمػؾ السادؼ الخارجي الحؼ َّ
فكل جخيسة تفتخض صجكر فعل مادؼ مغ الجاني؛ إذ إ َّف القانػف ال يعاقب عمى الشية كما
يزسخه الفخد مغ أفكار كمعتقجات ٕ،فاألفكار كالسعتقجات ما دامت في خياؿ صاحبيا ال يشذأ
عشيا أؼ اضصخاب أك خمل في حياة الجساعة ،ك َّإنسا الحؼ يفعل ذلظ ىػ الشذاط الخارجي لمفخد
سػاء ضيخ ىحا الشذاط في صػرة حخكة لمجدع أك في صػرة االمتشاع عغ القياـ بفعل يأمخ بو
القانػف الجشائي ،كسيتحجث الباحث في ىحا السبحث عغ عشاصخ الخكغ السادؼ ،حيث سيتع
تقديع ىحا السبحث إلى ثالثة مصالب ت تسثل في الدمػؾ اإلجخامي "فعل االعتجاء" في مصمب أكؿ،
ثع بعج ذلظ سيتحجث الباحث عغ الشتيجة الجخمية "الػفاة" في مصمب ثاني ،كسيتشاكؿ الباحث
عالقة الدببية في السصمب الثالث كذلظ عمى الشحػ التالي.

ٔ  -د .محسػد محسػد مرصفى ،مخجع سابق ،ص ٖ.ٕٛ
ٕ  -د.عادؿ قػرة  ،محاضخات في قانػف العقػبات .القدع العاـ  ،القاىخة  ٜٜٜٔ ،ـ صٖٓٔ.
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السظلب األول
*

الدلهك اإلجرامي(فعل العتداء)

يعخؼ الفقو الدمػؾ اإلجخامي َّ
أثخ في العالع الخارجي
بأنو" :حخكة الجاني االختيارية التي تُحجث ًا
ٔ
أيزا عمى أَّنو " :نذاط إرادؼ يتجو إلى تحقيق غاية ،كيتع
أك في نفديو السجشي عميو" .كسا ُعّخؼ ً
ٕ
أيزا َّ
بأنو" :حخكة أك عجة حخكات عزمية عجة
التعبيخ عشو بسطيخ خارجي ممسػس" .كقجعخؼ ً

تغييخ في أكضاعو الدابقة"ٖ.
تجفعيا إلى العالع الخارجي إرادة إنداف لتحجث ًا

عخؼ السذخع الفمدصيشي لفطة الجخـ
جخمو القانػف ،كقج ّ
كيتسثل الدمػؾ اإلجخامي في كل فعل ّ
في السادة (٘) مغ قانػف العقػبات َّ
بأنو " :الفعل أك السحاكلة أك التخؾ الحؼ يدتػجب العقاب
ٗ
كفقا لسا أكرده السذخع الفمدصيشي في قانػف العقػبات رقع "ٗ "ٚلعاـ
بحكع القانػف"  .فالجخـ ً

(ٜٖٔٙـ) يذسل الفعل اإليجابي كالدمبي عمى حج سػاء.

كفقا لسا يأتي:
كالػاضح مغ التعخيفات الدابقة أ َّف الدمػؾ بسفيػمو القانػني يشقدع إلى نػعيغ ً
أول :الدلهك اإليجابي
يعخؼ الدمػؾ اإليجابي بأنو " :حخكة عزمية تجفعيا إلى الػجػد إرادة شخز معيغ"٘.أك أنو
"حخكة عزػية إرادية" .ٙكندتشتج مسا سبق أ َّف عشاصخ القتل الحؼ يتحقق بو الفعل اإليجابي
عشرخاف ىسا الحخكة كالرفة اإلرادية.
*  -يدتعسل الفقو الجشائي أ كثخ مغ مرصمح لمجاللة عمى الدمػؾ االجخامي ،كمغ ذلظ تعبيخ الشذاط كنخػ أنَّو يجؿ عمى معشى الدعي
يزا يجؿ عمى معشى الدعي اإليجابي دكف الدمبي ،لحلظ
يزا تعبيخ الفعل ،كأنَّو أ ً
اإليجابي كلحلظ ال يدتػعب الدمػؾ الدمبي ،كمشيا أ ً
استخجاـ الباحث لفع الدمػؾ اإلجخامي ألنَّو يدتػعب الرػرة اإليجابية كالدمبية لمدمػؾ .انظر يػسف إ لياس حدػ ،السدؤكلية الجشائية
عغ الخصأ غيخ العسجؼ  ،رسالة ماجدتيخ  ،جامعة بغجاد ،كانػف األكؿ ،سشة ٔ.ٜٔٚ
ٔ -د .رؤكؼ عبيج ،مبادغ القدع العاـ في التذخيع العقابي السرخؼ ،دار الفكخ العخبيغ ،الصبعة الثانية  ،ٜٔٙ٘،ص.ٖ٘ٙ
ٕ -د .محسػد نجيب حدشي ،الشطخية العامة لمقرج الجشائي دراسة تأصيمية مقارنة لمخكغ السعشػؼ في الجخائع العسجية ،دار الشيزة
العخبية ،القاىخة ، ٜٔٛٛ ،ص٘.
ٖ -د .جالؿ ثخكت ،نطخية القدع الخاص ،جخائع االعتجاء عمى األشخاص ،الجار الجامعية ،بيخكت ،ٜٔٛٗ ،الجدء األكؿ ،صٓ٘.
ٗ -السادة(٘)قانػف العقػبات الفمدصيشي رقعٗٚلعاـٜٖٔٙـ.
٘ -د .جالؿ ثخكت ،مخجع سابق ،صٓ٘.
 -ٙد .دمحم نجيب حدشي ،شخح قانػف العقػبات ،القدع الخاص ،مخجع سابق ،ص.ٕٙٚ
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كالحخكة العزػية ىي ترػر الذخز الشتيجة التي يدعى إلى تحقيقيا في الػقت الحؼ يختار
كافيا لمػصػؿ إلى ىحه الشتيجة .فإذا ما أراد القتل يصعغ.
فيو مغ بيغ الحخكات العزػية ما يخاه ً
أما الرفة اإلرادية تطيخ أىسية اإلرادة في أَّنيا سبب الحخكة العزػية؛ َّ
مجركو
ألنيا قػة نفدية
َ
تجفع بالعزػ عمى كفق ما يشبغي ،كىحا يعشي قياـ العالقة الدببية بيشيا كبيغ الحخكة العزػية،

ىحا مغ جانب ،كمغ ثع اإلرادة تديصخ عمى جسيع أجداء الحخكة ،كبشاء عمى ما تقجـ يجب أ ْف

يدتبعج مغ نصاؽ الفعل الحخكات التي ال تكػف إرادية كحخكات مغ ال سيصخة لو عمى أعزائو أك
مغ كقع تحت تأثيخ إكخاه مادؼٔ.
كيجب عميشا التسييد بيغ سمػؾ القتل ككسيمة القتل .فدمػؾ القتل  -كسا بيشا  -ىػ الحخكة أك
مجسػعة الحخكات التي يكػف مغ شأنيا إحجاث الػفاة ،أؼ أ َّف الدمػؾ ىشا ىػ سبب االعتجاء
عمى السرمحة محل الحساية القانػنية ،أما الػسيمة فيي أداة التشفيح السادؼ في جخيسة القتل كالتي

ٕ
احجا في كل جخيسة قتل ،فإ َّف
يتػصل بيا الجاني إلى بمػغ مقرجه  ،كليحا فبيشسا يكػف الفعل ك ً

الػسيمة تختمف مغ جخيسة ألخخػ بحدب أداة التشفيح ،فمحلظ نجج أ َّف الػسيمة قج تكػف مادية ،كقج

كفقا لسا يأتي:
تكػف معشػية ،كىحا الحؼ سػؼ نبحثو ً
ٔ  -القتل بالػسائل السادية
غالبا ما يمجأ الجاني في جخيسة القتل إلى االستعانة بالػسائل السادية لمػصػؿ إلى قرجه ،كىػ
ً
إزىاؽ ركح السجشي عميو ،كيدتػؼ أ ْف تكػف تمظ الػسيمة مترمة أك مشفرمة عغ جدع الجاني،

كسا يدتػؼ أ ْف يدتخجـ تمظ الػسيمة بشفدو مباش ةخ أك عغ شخيق كسيط ،أؼ برػ ةر غيخ مباشخة.

كيدتػؼ كحلظ أف تكػف قاتمة بصبيعتيا أك غيخ قاتمة بصبيعتيا مادامت قج أدت فعالً إلى مػت

فػر ،أك أ ْف تتخاخى تمظ الػفاة مجة
أخيخ أ ْف تؤدؼ إلى كفاة السجشي عميو ًا
السجشي عميو ،كيدتػؼ ًا
مغ الدمغ تصػؿ أك تقرخٖ.

ٔ  -د .محسػد نجيب حدشي ،القدع العاـ ،مخجع سابق ،صٖ.ٕٛ
ٕ  -د .عمي عبج القادر القيػجي ،قانػف العقػبات المبشاني ،القدع الخاص ،مخجع سابق ،صٗٗ.
ٖ  -د .دمحم زكي ابػ عامخ ،قانػف العقػبات ،القدع الخاص ،دار الجامعة الججيجة لمصبع كالشذخ كالتػزيع ،صٜٗٔٗٔٚٚ ،ـ.
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أ ما الدمػؾ اإليجابي الحؼ يتحقق بػسيمة مادية في جخيسة القتل الخصأ فشججه ال يختمف عغ سائخ
جخائع القتل األخخػ .فيػ قج يتسثل بحخكة كاحجة أك مجسػعة حخكات ترجر مغ الجاني مغ دكف
قرج فتؤدؼ إلى كفاه السجشي عميو ،كبغس الشطخ عغ الػسيمة السدتخجمة ،إذ إ َّف الخصأ ىشا الحؼ
كس ْغ
يقع برػرة إيجابية ال يتصمب في تقخيخ السدؤكلية إال ارتباط الخصأ بخابصة الدببية بالشتيجةَ ،

ندان ا كذلظ إلىسالو أك رعػنتو ،فإشالؽ الشار
يصمق الشار عمى حيػاف لغخض صيجه فإذا بو يريب إ ً
سمػؾ إيجابي تحققت بو الجخيسة.
 - 2القتل بهسائل معشهية
الفعل السعشػؼ ى ػ صػرة مغ صػر الفعل اإليجابي فيػ الفعل الحؼ يبعث الخىبة في نفذ السجشي
عميو ،كمغ ثع يؤدؼ إلى كفاةٔ ،كسا ىػ الحاؿ في فعل الدكجة التي تخيج التخمز مغ زكجيا فتعسل
أخبارا مدعجة كمثيخة ،أك تقػـ بأعساؿ مغ شأنيا إثارتو كتحصيع أعرابو ،أك بإثارة
عمى إيرالو
ً
الغيخة عشجه أك االعتقاد بخيانتيا كىي تعمع بأنو يذكػ مغ مخض قمب كمسشػع عميو االنفعاؿ لكغ دكف
أف تقرج مػتوٕ.
ْ
بأف األخيخ ال
كلقج اتجو جانب مغ الفقو إلى عجـ االعتخاؼ بكفاية تمظ الػسائل لػقػع القتل ،كالقػؿ َّ
يقع إال بػسيمة مادية تريب الجدع .كحجتيع أنَّو يفيع مغ عبارا ت الذارع ضخكرة كجػد فعل مادؼ
ذؼ أثخ مادؼ عمى جدع السجشي عميو ،إضافة إلى ا ستحالة إثبات العالقة الدببية بيغ الػسيمة
أف الخأؼ الغالب في الفقو كالحؼ تبشتو بعس
السعشػية كالشتيجة ،كصعػبة إثبات القرج الجخميٖ ،إال َّ
التذخيعات العخبية صخاحة  :كالكػيت  ،كىػ التدػية بيغ الػسائل السادؼ كالػسائل السعشػية ،فميذ
في القانػف ما يقرخ القتل عمى الػسائل السادية  ،فكسا يسشع القانػف القتل بالزخب كمذ سالمية
الجدع بػسائل مادية ،فإنَّ و يسشع القتل كحلظ بالػسائل السعشػية كاإلرعاب ما دامت أدت إلى ذات
الشتيجة كىي كفاة السجشي عميوٗ.
ٔ .د .عمي عبج القادر القيػجي ،القدع الخاص ،مخجع سابق ،صٗٗ.
ٕ .د .دمحم إبخاىيع زيج ،قانػف العقػبات السقارف ،القدع العاـ ،مصبعة أ شمذ ،اإلسكشجريةٜٔٚٗ ،ـ ،صٓ.ٙ
ٖ .د .عبج القادر صابخ جخادة ،مخجع سابق ،ص ٕٗ.

ٗ.

السادة( )ٔ٘ٚمغ قانػف الجداء الكػيتي رقع " "ٔٙلعاـ ٜٓٔٙـ" .يعتبخ اإلنداف قج تدبب في قتل إنداف آخخ  ،كلػ كاف
فعمو ليذ ىػ الدبب السباشخ أ ك الدبب الػحيج في السػت ،في الحاالت اآلتية  :ثالثاً  :إذا حسل الفاعل السجشي عميو عمى
ارتكاب فعل يفزى إ لى مػتو باستعساؿ العشف أ ك بالتيجيج باستعسالو  ،كثبت أ َّف الفعل الحؼ أفزى إلى مػت السجشي عميو
ىػ الػسيمة الصبيعية لتػقي العشف السيجد بو".
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كقج الحع كاضعػ القانػف اليشجؼ َّ
أف الكالـ في اعتقادىع ىػ مغ قبيل األفعاؿ التي تكػف الشذاط
اإلجخامي ،كيعامل الذخز باعتبا هر مدئػكًال عغ القتل الجشائي إذا كاف بكالمو قج تدبب في كفاة
بأف أحج ث صجمة لجػ السجشي عميو فأردت بو ،أك بصخيقة غيخ
السجشي عميو بصخيقة مباشخة ْ

بأف يبتمع الدع فيتشاكلو كيسػت في حزػر محخضو ،أك إذا كجج
مباشخة بإقشاع السجشي عميو ْ
حاال بالخصخ مسا دفعو إلى الفخار كفي محاكلتو الفخار ألحق
شخز في ذىغ آخخ
إحداسا ً
ً
الزخر بشفدو ،فإف الذخز الحؼ أنذأ ىحه الحالة الحىشية يعتبخ مدئػ ًكال عغ الػفاةٔ.

ثانيا :الدلهك الدلبي
كالفعل الدمبي ىػ " :امتشاع الجاني عغ القياـ بعسل يأمخ بو القانػف كيعاقبو إذا امتشع عشو"ٕ.
أيزا عمى أَّنو " :إحجاـ شخز عغ إتياف فعل إيجابي معيغ كاف الذارع يشتط هخ مشو
كحلظ عخؼ ً
في ضخكؼ معيشة بذخط أ ْف يػجج كاجب قانػني يمدـ بيحا الفعل"ٖ.

إ ذف فالقتل بفعل سمبي ىػ امتشاع الذخز عغ القياـ بعسل معيغ كاف عميو القياـ بو كأدػ
امتشاعو إلى نتيجة معيشة ىي إزىاؽ الخكح ،كيشبغي أف يتػافخ لالمتشاع ما يتػافخ لمفعل اإليجابي
اديا.
مغ ضخكرة كػنو إر ً
كيجج البعس َّ
أف أغمب الحاالت التي تتحقق بيا الجخائع غيخ العسجية كمشيا جخيسة القتل الخصأ
بػصفيا إحجػ أنػاعيا تقع بدمػؾ سمبي ،كالحجة في ذلظ أ َّف الجخيسة غيخ العسجية التي يتسثل
سمبيا ،كلػ
ركشيا السعشػؼ في اإلىساؿ يعج ركشيا السادؼ عمى الجكاـ كفي جسيع الحاالت
ً
سمػكا ً
بقجر ال يخمػ مغ الحخكة ٗ.

كليحا نخػ الخصأ الحؼ يقع برػ ةر سمبية ال يتصمب في تقخيخ السدؤكلية إال ارتباط الخصأ بخابصة
سببية .مثل إىساؿ األـ في إرضاع حجيث الػالدة كيراب بالجفاؼ أك مخض كإىساؿ السسخضة
بػضع مخيس مراب بسخض ٍ
إىساال مشيا.
معج مع مخيس آخخ فيؤدؼ إلى إصابة اآلخخيغ
ً
معمقا عميو  ،مصبعة جامعة القاىخة كالكتاب الجامعي،
ٔ .د .دمحم محيي الجيغ عػض ،قانػف العقػبات الدػداني ً
ٜٜٔٚـ ،ص ٗ.ٗٚ
ٕ .د .جالؿ ثخكت ،مخجع سابق ،ص.ٕٙٚ
ٖ .د .فخخؼ الحجيثي ،شخح قانػف العقػبات ،القدع العاـ ،دار الثقافة كالشذخ كالتػزيع ،صٓ.ٔٛ
ٗ .د .رمديذ بيشاـ ،الشطخية العامة لمقانػف الجشائي ،مخجع سابق ،،صٕٔ٘.
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السظلب الثاني
الشتيجة الجرمية( الهفاة)
لمشتيجة الجخمية أىسية كاضحة في تػجيو سياسة التجخيع ،إذ إ َّف االعتجاء الػاقع أك السحتسل عمى
ججيخ بالحساية الجشائية ىػ عمة تجخيع األفعاؿ التي مغ شأنيا إنتاج ىحا االعتجاء.
ما يخاه السذخع ًا
كسا عمييا يتػقف تحقق الجخيسة مغ عجمو ،فعشج تخمف الشتيجة تشقمب الجخيسة مغ جخيسة تامة
إلى شخكع إذا كانت الجخيسة عسجية ،كانتفاء الجخيسة بالكامل إذا كانت غيخ عسجية ،عجا جخائع
الخصخ التي ال يتصمب القانػف فييا تحقق الشتيجة الجخمية إذ إنيا مغ الجخائع الذكمية.
كالشتيجة الجخمية ىي  ":التغييخ الحؼ يحجث في العالع الخارجي كأ ثخ لمدمػؾ اإلجخامي فيحقق
ٔ
أيزا َّ
بأنيا" :األثخ
عجك ًانا يشاؿ مرمحة أك ً
حقا قجر الذارع ججارتو بالحساية الجدائية"  .كتعخؼ ً

الستختب عمى الدمػؾ اإلجخامي ،كالحؼ يأخحه السذخع في االعتبار في التكػيغ القانػني

ٕ
أيزا بأنيا " :األ ثخ الستختب عمى الدمػؾ الحؼ يقرج بو القانػف بالعقاب"ٖ.
لمجخيسة" .كتعخؼ ً

إ َّف دراسة الشتيجة الجخمية في جخيسة القتل الخصأ تقتزي أ ْف نتشاكؿ:
أول :مفههم الشتيجة
لمشتيجة مجلػالف ،مجلػؿ مادؼ يشطخ إ لييا بػصفيا كاقعة مادية ،كمجلػؿ قانػني يشطخ الييا
اتباعا.
بػصفيا فكخة قانػنية ،كنأتي إلى ذكخ السجلػليغ ً
ٔ  -الشتيجة في مجلػليا السادؼ:
تفيع الشتيجة بسجلػليا السادؼ عمى أَّنيا األثخ الحؼ تجركو الحػاس الحؼ يتسخس عغ الدمػؾ.
تغييخ في العالع
ًا
لحلظ ُعخفت بأنيا" :األثخ السادؼ الحؼ انفرل عغ الدمػؾ اإلجخامي فأحجث
مػجػدا مغ قبل"ٗ .لكغ ما يشبغي مالحطتو ىػ أ َّف آثار الدمػؾ كثي ةخ كمتشػعة.
الخارجي لع يكغ
ً
ٔ-

د .جالؿ ثخكت ،مخجع سابق ،ص٘.ٛ

ٕ-

د .ساىخ إبخاىيع شكخؼ الػليج ،مخجع سابق ،ص ٕٗٗ.

ٖ-

د .محسػد محسػد مرصفى ، .القدع العاـ ،مخجع سابق ،ص.ٕٜٚ

ٗ-

د .محسػد نجيب حدشي ،القدع العاـ ،مخجع سابق ،ص .ٕٛٛك انطخ د .عمي حديغ خمف كد .سمصاف الذاكؼ،
مخجع سابق ،صٓٗٔ.

54

عمى أَّنو ليذ كل تغييخ يحجثو الدمػؾ في العالع الخارجي يكػف نتيجةَّ ،إنسا فقط ذلظ التغييخ
الحؼ يجعمو السذخع محل اعتبارٔ .كبحلظ أصبحت فكخة الشتيجة مدتقمة عغ الحالة الشفدية لمفاعل
كعغ العالقة التي تتػسط بيغ الػاقعة محل البحث كبيغ السرمحة التي يخيج القانػف حسايتيا،
ميتا
حيا قبل أ ْف يختكب الجاني فعمو ،ثع يربح ً
مثاؿ ذلظ ،في جخيسة القتل يكػف السجشي عميو ً
بعج ارتكاب ىحا الفعل ،فالػفاة ىي الشتيجة مغ القتل.
ٕ  -الشتيجة في مجلػليا القانػني:
كفق ىحا السفيػـ تتحقق العمة مغ التجخيع إذا تختبت نتيجة تسثل عجك ًانا عمى حق يحسيو

القانػفٕ .فالشتيجة بسجلػليا القانػني تسثل مجخد اإلضخار ،أك تعخيس السرمحة القانػنية لمخصخ

ٖ

عخفيا بعزيع َّ
بأنيا" :االعتجاء عمى مرمحة يحسييا السذخع سػاء أدػ ىحا االعتجاء إلى
كسا َّ
ٗ
أيزا َّ
بأنيا ":األثخ الحؼ يحجثو
األضخار بالسرمحة السعتجػ عمييا أك تيجيجىا بالخصخ"  .كتعخؼ ً

الدمػؾ اإلجخامي بالسرمحة السحسية جشائيا سػاء باإلضخار بيا أك تعخيزيا لمخصخ"٘.

اضحا بيغ أنرار السجلػؿ السادؼ كبيغ أنرار السجلػؿ
كبشاء عمى ما تقجـ يطيخ الخالؼ ك ً
ً
القانػني ،كيحىب اتجاه كسط إلى أ نو ال يسكغ االعتساد عمى السجلػؿ السادؼ أك السفيػـ القانػني
لػحجة في تحجيج مفيػـ الشتيجة ،بل ال ُبَّج مغ االعتساد عمى كال السجلػليغ لتحجيج مفيػـ فك ةخ
الشتيجة .ٙ
كىحا ىػ الخأؼ الخاجح َّ
ألنو األقخب لمسشصق القانػني ،إذ إ َّف جسيع الجخائع ليا في الشياية نتائج
ماديا يحجث في العالع الخارجي ،كإَّنسا ىي عجكاف يشاؿ
ًا
ضارة ،كسا أ َّف الشتيجة ليدت
تغييخ ً
كعجه جخيسة.
حقا
مرمحة أك ً
قانػنا ،فيي التعبيخ السادؼ الحؼ اعتج بو السذخع ّ
محسيا ً
ً
ٔ  -د .كامل الدعيج ،مخجع سابق،صٖ.ٜٙ
ٕ  -د .حدشيغ إبخاىيع عبيج ،الشطخية العامة لمطخكؼ السخففة ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة،ٜٔٚٓ ،ص.ٕٓٚ
ٖ  -د .أحسج فتحي سخكر ،اصػؿ الدياسية الجشائية ،الصبعة الثانية ،السكتب الحجيث لمصباعة كالشذخ ٜٕٔٚ،ص.ٔٙٛ
ٗ  -د .ثخكت جالؿ  ،مخجع سابق ،ص.ٛٛ
٘  -د .ساىخ إبخاىيع شكخؼ الػليج ،مخجع سابق ،ص ٕٗٗ.
 - ٙمغ مؤيجؼ ىحا االتجاه د .عمي حديغ خمف كد .سمصاف الذاكؼ ،السبادغ العامة في قانػف العقػبات ،مخجع سابق ،
صٓٗٔ.
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ثانيا :الشتيجة في جريسة القتل الخظأ
إ َّف كفاة السجشي عميو ىػ أحج عشاصخ الخكغ السادؼ لجخيسة القتل الخصأ ،حيث يحىب بعس
كدائسا ،كىحا
تاما
الفقو إلى أ َّف الػفاة ىي انتياء حياة اإلنداف بتػقف قمبو كجيازه التشفدي ً
ً
تػقفا ً
ٔ
يعج السػت الشتيجة التي تتختب عمى الفعل
ما يعبخ عشو في االصصالح الفشي بسػت الفخد  ،لحلظ ّ
الحؼ قاـ الجاني بإتيانو ،كإذا لع تتحقق ىحه الشتيجة فإ َّف الخكغ السادؼ لمجخيسة ال يتحقق كعشجئح

ال تقػـ جخيسة القتل الخصإٔ .إذ إ َّف القانػف ال يعاقب عمى الخصأ ميسا كاف جديسًا إذا لع تتحقق
اجعا
الشتيجة الجخمية .كسا أ َّف القانػف ال يعاقب عمى الجخيسة حتى كإ ْف كاف عجـ تحقق الشتيجة ر ً

شخكعا في الجخيسة ،كال شخكع في جخيسة
ألسباب ال دخل إلرادة الجاني فييا ،كىحا ما يدسى
ً
القتل الخصأٖ .كسػؼ يأتي بياف ذلظ فيسا بعج.
كسا أ َّف ىحه الشتيجة سػاء حجثت عقب الفعل اإلجخامي مباشخة ،أك تخاخت عشو مجة مغ الدمغ
كليجا
شػيمة كانت أك قريخة ،فالقانػف يتصمب حرػؿ الػفاة ً
فعال عمى إنداف حي كلػ كاف ً

حجيث العيج ،كالعب ةخ في السجشي عميو بحياتو ال بعسخه أك جشدو فيكفي أف يقع عميو الػفاة كىػ
عمى قيج الحياة ،كإ ْف كاف غيخ قابل أف يعير شػيالً سػاء أكاف بدبب السخض أـ الذيخػخة أـ

غيخ ذلظٗ.

كخالصػ ػ ػ ػ ػػة القػ ػ ػ ػ ػػػؿ أ َّف الػفػ ػ ػ ػ ػػاة ى ػ ػ ػ ػ ػػي الشتيجػ ػ ػ ػ ػػة الستختبػ ػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػ ػػى خص ػ ػ ػ ػ ػػأ الجػ ػ ػ ػ ػػاني كالتػ ػ ػ ػ ػػي تذ ػ ػ ػ ػ ػػكل
جخيس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بح ػ ػ ػ ػ ػ ػػج ذاتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا تصم ػ ػ ػ ػ ػ ػػق عمييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا (جخيس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة القتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل الخص ػ ػ ػ ػ ػ ػػأ) ،كإذا مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا انتف ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحه
الشتيجة فال مدؤكلية عمى الفاعل خاصة كأَّنو ال شخكع فييا٘.

ٔ -سميساف بارش ،محاضخات في شخح قانػف العقػبات الجدائخؼ ،القدع الخاص ،الصبعة األكلى ،الجدائخ،ٜٔٛ٘،صٖٖٔ .كقج عخؼ
مػت الفخد بأنو" :ىػ التعصل األبجؼ الكامل لكل كضائف الحياة عشج اإلنداف" ،د .دمحم عػض ،القدع العاـ ،مخجع سابق ،ص.ٕٙ
ٕ -د .دمحم صبحي نجع كد.عبج الخحسغ تػفيق ،مخجع ساب ق ،صٖٕ.
ٖ -د .عبج السييسغ بكخ ،القدع الخاص ،مخجع سابق ،صٔ٘.ٙ
ٗ -د .رمديذ بيشاـ ،القدع الخاص في قانػف العقػبات ،اإلسكشجرية،ٜٕٔٛ ،صٖٕٔ.
٘ -كالذخكع ىشا ليذ عمى إشالقو في جخائع القتل الخصأ عمى الشحػ الحؼ سيتع تػضيحو عشج التحجث عغ صػر الخكغ السادؼ
لجخيسة القتل الخصأ في السبحث الثاني مغ ىحا الفرل.
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السظلب الثالث
العالقة الدببية
بعج أ ْف شخحشا عشرخؼ الخكغ السادؼ الدمػؾ كالشتيجة ،نأتي إلى بياف العشرخ الثالث أال كىػ

عالقة الدببية بػصفو العشرخ األخيخ في أركاف الجخيسة كالحؼ ال ُبَّج مغ تػافخه لتحقق الجخيسة،
كإسشاد الشتيجة لدمػؾ الجاني ،حتى تتع مداء لة ىحا األخيخ عشيا شالسا كانت تتفق مع السجخػ

العادؼ لألمػر ،كعجـ مداءلتو إذا ما تجخمت عػامل شاذة كغيخ مألػفةٔ.
كيسكغ تعخيفيا َّ
بأنيا  ":الرمة التي تخبط ما بيغ الدمػؾ اإلجخامي كالشتيجة الجخمية كخابصة العمة
بالسعمػؿ ،بحيث تثبت أ َّف الدمػؾ اإلجخامي الػاقع ىػ الحؼ أدػ إلى حجكث الشتيجة"ٕ .فيي إذف
الرمة التي تخبط بيغ الفعل كالشتيجة.
كمغ الججيخ بالسالحطة أ َّف الدببية ال تثيخ صعػبة تحكخ بيغ سمػؾ الجاني كالشتيجة الجخمية إذا
كاف ىحا الدمػؾ ىػ السرجر الػحيج ليا ،إال أ َّف الدببية تتخاكح بيغ العجـ كالػجػد إذا ما تجاخمت
عػامل أخخػ في إحجاث الشتيجة الجخمية إلى جانب سمػؾ الجاني ،كىشا يسكغ أ ْف يصخح الدؤاؿ

اآلتي :ىل أ َّف سمػؾ الجاني يجب أ ْف يكػف ذا أىسية مغ بيغ العػامل التي أسيست في إحجاث
الجخيسة حتى يدأؿ عشيا  ،أـ أنو يكػف مدؤ ًكال عغ الشتيجة لسجخد كػف سمػكو أحج العػامل

التي أسيست في حجكثيا؟
ضيخت ىشاؾ اتجاىات كنطخيات متعجدة لتجيب عغ ىحا التداؤؿ ،كلتزع حج ليحا الججؿ .كمغ
ىحه الشطخيات نطخية تعادؿ األسباب ،كنطخية األسباب الس تفاكتة ،لحلظ سػؼ نقػـ ببياف كل مغ
فزال عغ مػقف السذخع الفمدصيشي كتحجيج خرػصية العالقة الدببية في القتل
ىحه الشطخيات ً
الخصأ كالعػامل التي تقصع ىحه العالقة.

ٔ -د .رؤكؼ عبيج ،جخائع االعتجاء عمى األشخاص ،مخجع سابق ،ص.ٕٔٚ
ٕ -د .عمي حديغ خمف د .سمصاف الذاكؼ ،مخجع سابق،صٔٗٔ.
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الفرع األول
نظريات تحديد معيار العالقة الدببية
أول :نظرية تعادل األسباب
كتقخر ىحه الشطخية أ َّف الدبب ىػ مجسػعة عػامل ،كىحه العػامل متعادلة مغ حيث قيستيا
القانػنية ،كإ ْف كانت مختمفة الجكر مغ حيث القزاء ،فأقميا أىسية مغ الشاحية القانػنية يتعادؿ

مألػفا كما كاف شا ًذا ،كال تشقصع عالقة
مع أكثخىا أىسية دكف أؼ تسييد بيغ ما كاف مغ العػامل ً
الدببية إال إذا كاف العامل األجشبي ٍ
كاؼ بسفخده لتحقيق الشتيجة عمى الرػرة التي حجثت،
كمدتقال تساـ االستقالؿ عغ سمػؾ الجاني.
ً

ٔ

كتقػؿ ىحه الشطخية في تبخيخىا َّأنو ما داـ فعل الجاني كاف كاحج مغ بيغ العػامل التي ساىست
في إحجاث الشتيجة الجخمية ،فيػ إذف سببيا َّ
ألنو أعصى لمعػامل األخخػ التي ساىست معو
صالحية إلحجاث الشتيجةٕ.
ٔ  -مزسػف الشطخية:
تداكؼ ىحه الشطخية بيغ جسيع العػامل التي ساىست في إحجاث الشتيجة ،كيرح إسشاد الشتيجة
احجا مغ
لكل فعل مغ األفعاؿ أك العػامل الستجاخمة .كعمة ذلظَّ :أنو ما داـ فعل الجاني كاف ك ً
بيغ العػامل التي ساىست في إحجاث الشتيجة اإلجخامية ،فيػ إذف سببيا َّ
ألنو أعصى لمعػامل
ٖ

األخخػ التي ساىست معو صالحية إلحجاث الشتيجة.
ٕ  -نتائج نطخية تعادؿ األسباب:

دكما عغ الجخيسة حتى لػ تجاخمت إلى جانب سمػكو أسباب أخخػ ساىست
 الجاني مدؤكؿ ًمعو إلحجاث الشتيجة.
 ال تشقصع عالقة الدببية بيغ فعل الجاني كالشتيجة حتى كلػ تجاخمت العجيج مغ األسباباألخخػ معو سػاء(سابقة ،معاصخة ،الحقة)

ٗ

ٔ  -د .محسػد محسػد مرصفى ،القدع العاـ ،مخجع سابق،صٕ. ٕٚ
ٕ  -د .ساىخ إبخاىيع شكخؼ الػليج ،مخجع سابق  ،ص .ٕٗٛ
ٖ  -د .محسػد نجيب حدشي ،مخجع سابق  ،ص.ٕٜٚ
ٗ  -د .عبج القادر جخادة ،مخجع سابق  ،صٓ.ٛ
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ٖ  -نقج نطخية تعادؿ األسباب:
تعتبخ ىحه الشطخية غيخ عادلة؛ َّ
ألنيا ال تسيد بيغ عامل كآخخ بالشطخ إلى قػتو كأثخه في
الشتيجة مسا تجفع الجاني ليربح مدئػكًال عغ كل الشتائج ،كسا َّأنيا تؤدؼ إلى نتائج غيخ عادلة
خاصة إذا كاف سمػؾ الجاني يختبط بالشتيجة اإلجخامية بخباط ضعيف كأف يكػف فعل الجاني قج
أحج ث إصابة شفيفة ثع نقل إلى السدتذفى كنتيجة خصأ شبي فارؽ الحياة ،ففي ىحه الحالة ليذ
أف تدأؿ الجاني عغ كفاة السجشي عميو ،كسا كيؤدؼ األخح بيا إلى إلغاء فك ةخ
مغ العجالة ْ
االشتخاؾ الجشائي ،كتتشاقس مع نفديا ،فيي تقخ التعادؿ بيغ األسباب ،ثع تختار مغ بيشيا سبب
الجاني فقط كتمقي عميو كامل السدئػلية حتى لػ كاف ىحه األسباب ناد ةر الحجكث ،مثل الحخيق
الحؼ ييب في السذفى أك كقػع زلداؿٔ.
ثانيا :نظريات األ سباب الستفاوتة
تقػـ ىحه الشطخيات عمى التسييد بيغ العػامل التي أدت إلى تحقق الشتيجة اإلجخامية ،كتغميب
إحجاىا باعتبا هر السدؤكؿ عغ الشتيجةٕ ،كتشقدع ىحه الشطخيات عمى الشحػ التالي:
ٔ  -نطخية الدبب األقػػٖ:
أساسيا
قػيا ك ً
سببا ً
كبسػجب ىحه الشطخية يدأؿ الفاعل عغ الشتيجة الزارة متى كاف فعمو ً
أف يكػف ىحا العامل أقػػ مغ العػامل األخخػ مجتسعة ،بل يكفي أف يكػف
إلحجاثيا ،كال يذتخط ْ
أقػػ مغ كل مشيسا عمى حجة.

كمؤدػ ىحه الشطخية ىػ اإلجابة عغ الدؤاؿ التالي :ىل الفعل الحؼ ارتكبو الجاني -باستبعاد
قادر لػحجه عمى إحجاث الشتيجة الزا ةر التي كقعت؟؟؟
العػامل األخخػ التي تذابكت معو ً -ا
فإذا كاف الجػاب باإليجاب ،فإ َّف الجاني يعج مدؤكًال عغ الشتيجة ،كسا يعج مدؤكًال عغ كل
الشتائج األخخػ السحتسمة سػاء تػقعيا أـ لع يتػقعيا .كإذا كاف الجػاب عغ الدؤاؿ الدابق
بالشفي ،فإ َّف الجاني ال يكػف مدؤ ًكال عغ الشتيجة.
ٔ-

أيزا د .ساىخ إبخاىيع شكخؼ الػليج ،مخجع سابق  ،ص .ٕٜٗ
د .محسػد نجيب حدشي ،مخجع سابق  ،ص ،ٕٜٜكانطخ ً

ٖ-

د .عجلي نرار ،محاضخات ألقيت عمى شمبة الساجدتيخ ،أكاديسية اإلدارة كالدياسة لمجراسات العميإٓٔٚ/ٕٓٔٙ،ـ .كانطخ

ٕ  -د .أحسج فتحي سخكر  ،الػسيط في قانػف العقػبات  ،القدع الخاص  ،دار الشيزة العخبية القاىخة ،ٜٜٔٔ ،
د .عبج القادر جخادة ،مخجع سابق  ،صٕ.ٛ
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ص .ٗٚٙ

فإذا أشمق شخز الخصاص عمى السجشي عميو في قمبو ،كأشمق عميو آخخ الخصاص نحػ
كتفوَّ ،
فإف الفعل األكؿ أقػػ في إحجاث الشتيجة مغ الفعل الثاني.
اضحا لمتسيد بيغ الدبب األقػػ( أؼ
َّا
أيزا لمشقج حيث َّأنيا ال تقجـ
معيار ك َّ
تعخضت ىحه الشطخية ً

متى يعتبخ الدبب أقػػ بالسقارنة مع الدبب األخخ؟)
ٕ  -نطخية الدبب األخيخ:

أف
تقػـ ىحه الشطخية عمى تحسيل العامل األقخب في الدمغ إلى الشتيجة التي حجثت ،كيجب ْ

أف نشطخ إلى
يكػف ىحا العامل ذات صمة مباشخة مع الشتيجة ،حيث يكفي لتصبيق ىحه الشطخية ْ
العػامل التي ساىست في إحجاث الشتيجة ،ثع نبحث عغ العامل األخيخ مشيا الحؼ يدبق كقػعيا

سببا ليأ.
مباشخة فيكػف ىػ ً
كيأخح القزاء اإل نجميدؼ بيحه الشطخية ،ككحلظ القانػف الفمدصيشي(ٜٖٔٙـ) في السادة(ٕٕٔ)،
أف يتحقق إزىاؽ ركح السجشي
حيث يصبقيا في جخيسة القتل ،إال أَّنو يذتخط لكي تقػـ السدئػلية ْ
عميو خالؿ عاـ كيػـ مغ كقػع الجخيسةٕ.

نقج الشطخيةَّ :أن يا تفتح السجاؿ أماـ الجشاة لإلفالت مغ الجداء ،إذ يكفييع مجخد تػجيو األمػر
عمى نحػ ال يجعل سمػكيع الدمػؾ األخيخ في التدمدل الدببي ،إضافة إلى أَّنو ال يكػف في
جسيع الحاالت العامل األخيخ ىػ الدبب الحقيقي في إحجاث الشتيجةٖ.
ٔ  -د .عبج القادر جخادة ،مخجع سابق  ،صٖ.ٛ
ٕ  -راجع نز السادة (ٕٕٔ) مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقعٗ ٚلعاـٜٖٔٙـ.
أف الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة (ٕٕٔ) م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانػف العقػب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الفمدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػصيشي  ٜٖٔٙتتش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػافى كالسف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىيع
ٖ  -كيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخػ د .ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجلي نرػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار َّ
األخالقي ػ ػ ػ ػػة حي ػ ػ ػ ػػث إ َّف الػ ػ ػ ػ ػػبعس ص ػ ػ ػ ػ ّػػر عالق ػ ػ ػ ػػة القػ ػ ػ ػ ػػانػف ب ػ ػ ػ ػػاألخالؽ بػ ػ ػ ػ ػػجائختيغ مت ػ ػ ػ ػػجاخمتيغ ،يسث ػ ػ ػ ػػل الجػ ػ ػ ػ ػػدء ال ػ ػ ػ ػػجاخل فػ ػ ػ ػ ػػي
التقػ ػ ػ ػ ػػاشع األرض ػ ػ ػ ػ ػػية السذ ػ ػ ػ ػ ػػتخكة ب ػ ػ ػ ػ ػػيغ االثشػ ػ ػ ػ ػػيغ ،كاألجػ ػ ػ ػ ػ ػداء الخارجي ػ ػ ػ ػ ػػة تسث ػ ػ ػ ػ ػػل السج ػ ػ ػ ػ ػ االت السسيػ ػ ػ ػ ػ ػدة الت ػ ػ ػ ػ ػػي يتست ػ ػ ػ ػ ػػع ك ػ ػ ػ ػ ػػل

انصباعػ ػ ػ ػا بأنَّ ػ ػ ػ ػ و حيثس ػ ػ ػػا تػجػ ػ ػ ػػج
مشيس ػ ػ ػػا بييسش ػ ػ ػػة مصمقػ ػ ػ ػػة فيي ػ ػ ػػا .ىػ ػ ػ ػػحه الر ػ ػ ػػػرة قػ ػ ػ ػػج تك ػ ػ ػػػف مزػ ػ ػ ػػممة م ػ ػ ػػغ حيػ ػ ػ ػػث أنَّي ػ ػ ػػا تخمػ ػ ػ ػػق
ً

أرض ػ ػ ػ ػػية مذػ ػ ػ ػ ػػتخكة بػ ػ ػ ػ ػػيغ االثش ػ ػ ػ ػػيغ  -القػ ػ ػ ػ ػػانػف كاألخػ ػ ػ ػ ػػالؽ  -يػج ػ ػ ػ ػػج تساثػ ػ ػ ػ ػػل بالزػ ػ ػ ػ ػػخكرة ،كى ػ ػ ػ ػػحا لػ ػ ػ ػ ػػيذ صػ ػ ػ ػ ػػحيحاً دائس ػ ػ ػ ػ ػاً .إذ

متأص ػ ػ ػ ػػمة فػ ػ ػ ػ ػػي األخ ػ ػ ػ ػػالؽ العامػ ػ ػ ػ ػػة،
إف ق ػ ػ ػ ػػانػف العقػب ػ ػ ػ ػػات فػ ػ ػ ػ ػػي" القت ػ ػ ػ ػػل م ػ ػ ػ ػ ً
م ػ ػ ػ ػػغ السسك ػ ػ ػ ػػغ القػ ػ ػ ػ ػػػؿ ّ
ػثال " يتشػ ػ ػ ػ ػػاكؿ محخم ػ ػ ػ ػػات ّ
كلكػ ػ ػ ػػغ ىشػ ػ ػ ػػاؾ اختالفػ ػ ػ ػػات كبي ػ ػ ػ ػخة بػ ػ ػ ػػيغ مػ ػ ػ ػػا يعتب ػ ػ ػ ػخه القػ ػ ػ ػػانػف كاألخػ ػ ػ ػػالؽ يخقػ ػ ػ ػػى إلػ ػ ػ ػػى مدػ ػ ػ ػػتػػ القتػ ػ ػ ػػل .ففػ ػ ػ ػػي الس ػ ػ ػ ػػادة(ٕٕٔ)

مػ ػ ػ ػ ػػغ ق ػ ػ ػ ػ ػػانػف العقػبػ ػ ػ ػ ػػات الفمد ػ ػ ػ ػ ػػصيشي(ٜٖٔٙـ)  ،إذا ح ػ ػ ػ ػ ػػجثت الػفػ ػ ػ ػ ػػاة بع ػ ػ ػ ػ ػػج انقزػ ػ ػ ػ ػػاء ع ػ ػ ػ ػ ػػاـ كي ػ ػ ػ ػ ػػػـ عمػ ػ ػ ػ ػػى الفع ػ ػ ػ ػ ػػل ال ػ ػ ػ ػ ػػحؼ
أف يسزػ ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػ ػػى
سػ ػ ػ ػػبب الػفػ ػ ػ ػػاة ف ػ ػ ػ ػػال تػجػ ػ ػ ػػج جخيسػ ػ ػ ػػة قت ػ ػ ػ ػػل .بيشسػ ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػ ػػي السفيػ ػ ػ ػػػـ األخالقػ ػ ػ ػػي ،ل ػ ػ ػ ػػيذ ىشػ ػ ػ ػػاؾ فػ ػ ػ ػػخؽ ب ػ ػ ػ ػػيغ ْ
يػم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا .لمسدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج راجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع د .عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجلي نرػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار ،محاضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػخات ألقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى شمب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
جخيسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة القتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل  ٖٙٙأك ً ٖٙٚ
الساجدتيخ ،كمية اإلدارة كالدياسة ،غدة ،فمدصيغ ،ٕٓٔٚ- ٕٓٔٙ ،صٕ٘ٔ.

*  -كيسيل الباحث إلى رأؼ د .عجلي نرار في ىحا السػضػع.
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ٖ  -نطخية الدبب الستحخؾ:
كفقا ليحه الشطخية بالعامل
عشجما تتجاخل مجسػعة مغ العػامل في إحجاث الشتيجة فيؤخح ً
كمثاال عمى ذلظ قياـ شخز بجخح آخخ كلكغ
الستحخؾ أما العػامل الداكشة فال يعتج بيا.
ً
السجشي عميو تػفي نتيجة لسخضو بالدكخؼ ،ففي ىحه الحالة يدأؿ الجاني عغ ىحه الشتيجة؛ أل َّف
اإلصابة التي أحجثيا بالسجشي عميو ىي الدبب الستحخؾ ،أما مخض الدكخؼ فيػ سبب ساكغ.
كيؤخح عمى ىحه الشطخية َّأنيا ال تحقق العجالة ،لكػنيا تتجاىل األسباب الداكشة ،كسا أنيا
تدتبعج الدمػؾ الدمبي؛ أل َّف ىحا الدمػؾ امتشاع كاالمتشاع سكػف ،كمغ السعخكؼ أَّنو يسكغ
سببيا لمشتيجة اإلجخامية.
اعتبار الدمػؾ الدمبي ً
عامال ً

ٔ

ٗ  -نطخية الدبب السالئع أك الدبب الكافي:

كىحه الشطخية تؤمغ بأ َّف الدبب مجسػعة العػامل إال أَّنيا تفخؽ بيغ العػامل السألػفة كالعػامل
الذاذة ،كتزيف إ لى فعل الفاعل تأثيخ العػامل السألػفة فقط فإذا ثبت أ َّف فعل الفاعل السقتخف
بالعػامل السألػفة يشصػؼ عمى إمكانية إحجاث الشتيجة قامت عالقة الدببية كتحققت مدؤكلية
الفاعل عغ الشتيجة كإ ال فيدأؿ عغ الذخكع فييا ،كمع ذلظ فمع تخمػ ىحه الشطخية مغ التحكع
كالشقج ،كفييا مغ السدائل التقجيخية التي يختمف فييا الكثيخكفٕ.
الفرع الثاني :مهقف القانهن الفلدظيشي
تشز السادة (ٕٕٔ) مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ(ٜٖٔٙـ) عمى َّأنو" :ال
شخرا آخخ إذا لع تقع كفاة ذلظ الذخز خالؿ سشة كاحجة كيػـ كاحج
يعتبخ الذخز أنو قتل
ً
اعتبار مغ اليػـ الحؼ كقع فيو آخخ فعل غيخ
ًا
مغ حيغ كقػع سبب السػت ،كتحدب ىحه السجة
مذخكع أفزى إلى السػت كتذسل ذلظ اليػـ.

اعتبار مغ اليػـ الحؼ تػقف
ًا
مدببا عغ تخؾ القياـ بػاجب فتحدب ىحه السجة
كإذا كاف السػت ً
أيزا.
فيو ذلظ التخؾ كتذسل ذلظ اليػـ ً

كبعزا عغ تخؾ القياـ بػاجب فتحدب السجة
بعزا عغ فعل غيخ مذخكع
ً
مدببا ً
كإذا كاف السػت ً

اعتبا ًار مغ اليػـ الحؼ كقع فيو آخخ فعل غيخ مذخكع أك مغ اليػـ الحؼ كف فيو عغ ارتكاب

أيزا"ٖ.
ذلظ التخؾ ،أؼ اليػميغ جاء بعج اآلخخ ،كتذسل ذلظ اليػـ ً
ٔ.

د .محسػد نجيب حدشي  ،العالقة الدببية في قانػف العقػبات  ،دار الشيزة العخبية ،القاىخةٜٔٛٗ ،ـ  ،صٕ.ٚ

ٕ.

د .محسػد محسػد مرصفى ،القدع العاـ ،مخجع سابق ،صٕ.ٕٚ

ٖ.

السادة(ٕٕٔ) مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ ٜٖٔٙـ.
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الفرع الثالث
العهامل التي تقظع عالقة الدببية
ال تختمف عالقة الدببية في جخيسة القتل الخصأ عغ بقية الجخائع ،حيث تقتزي إسشاد الشتيجة
إلى خصأ الجاني كمداءلة ىحا األخيخ عشيا ،حيث تحىب إلى أ َّف إسياـ عػامل أخخػ مع سمػؾ
الجاني ال تشفي مدئػليتو عغ الجخيسة إال إذا كانت تمظ العػامل كافية إلحجاث الشتيجة الجخمية.
مترال بحرػؿ الخصأ مغ الستيع
قانػنا إال إذا كاف كقػع القتل
فجخيسة القتل الخصأ ال تقػـ
ً
ً
اتراؿ الدبب بالستدبب ،بحيث ال يترػر حجكث القتل أك لع يقع الخصأ .فإذا انعجمت الخابصة
الدببية انعجمت الجخيسة لعجـ تػافخ أحج العشاصخ القانػنية السكػنة ليا .كمختكب الخصأ مدؤكال
عغ الشتيجة الشيائية التي تتختب عمى فعمو ،سػاء كاف ذلظ عغ شخيق مباشخ ،أك غيخ مباشخ،
ٔ
تصبيقا لحلظ قزت محكسة صمح
كلػ ساعجت عمى إحجاث ىحه الشتيجة عػامل أخخػ  .ك ً

خانيػنذ بغدة َّ
بأنو" :يتعيغ بخاءة الستيع إذا ثبت انعجاـ الخابصة الدببية بيغ الفعل الحؼ أتاه
كالشتيجة التي حجثت"ٕ.
ىشاؾ بعس العػامل إذا ما تػافخت َّ
فإنيا تقصع عالقة الدببية كمغ ىحه العػامل:
أ ًكال :خصأ السجشي عميو الجديع كخصأ الغيخ
تشتفي الخابصة الدببية بيغ الدمػؾ اإلجخامي كالشتيجة الزارة إذا كاف فعل السجشي عميو أك فعل
الغيخ ىػ الدبب الحقيقي لمشتيجة ،فإذا ثبت أ َّف الستيع لع يختكب خصأ يؤخح عميو فال يتػافخ رباط
الدببية .لكغ الحؼ يجب مالحطتو َّأن و ليذ كل ترخؼ مغ السجشي عميو يشفي السدؤكلية عغ
كميا عغ الستيع ،فإذا كاف ثسة خصأ مغ الستيع ساىع في
الستيع ،بل يشبغي أ ْف يشتفي الخصأ ً
إحجاث الشتيجة ،حتى لػ كاف شفيفا فإ َّف السدؤكلية تطل قائسةٖ.
كقج قزى َّ
جديسا في حالة نػـ الذخز في الميل عمى القزباف الحجيجية لدكة
بأنو يعج الخصأ
ً
القصار أك اختبأ في مكاف يتعحر عمى الخجل العادؼ التشبؤ بػجػد شخز في مثل ىحا السكاف.
ٔ .د .معػض عبج التػاب ،مخجع سابق،صٖ.ٚ
ٕ .قزية رقع  ٙٔ/ٔٚمحكسة االستئشاؼ العميا بغدة بتاريخ ٜٓٔٙـ.
ٖ.

انطخ د .حسيج الدعجؼ ،شخح قانػف العقػبات ،مخجع سابق ،صٕٕٗ.
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ككحلظ الحاؿ بالشدبة لخصأ الغيخ إذا كاف الدبب الخئيذ في كقػع جخيسة القتل الخصأ ،كاستغخؽ
خصأ الجاني ،فإ َّف السدؤكلية تشتفى اتجاه الجاني بانتفاء الخصأ مغ جانبو ،كمغ ثع يتحسل الغيخ
كحجه تبعو خصأه .كمثاؿ ذلظ إذا ما تسازح شخراف م ًعا ،كدفع أحجىسا اآلخخ فجأة أماـ
الديارة ،فالستيع سائق الديارة ليذ مغ السيدػر عميو تػقعو ىحا لحلظ فإ َّف الغيخ أؼ مغ مازح
السجشي عميو كحجه يتحسل الشتائج الزارةٔ.
ثانيا :القهة القاهرة
ُيخاد بالقػة القاىخة ىػ "كل عامل شبيعي غيخ إنداني يترف بالعشف أكثخ مسا يترف
اميا لػ كاف الحؼ حققو إنداف"ٕ.
بالسفاجأة يدخخ جدع اإلنداف في إنتاج حجث يعج إجخ ً
فإذا ىي عامل غيخ متػقع كال يسكغ استبعاده؛ َّ
ألنو نتيجة لقػة خارجية فترجر ىحه الحادثة
برػ ةر مدتقمة عغ إرادة اإلنداف كال يسكغ تفادييا ،كتكػف الصبيعة مرجرىا ،كالرػاعق كالدالزؿ
كالحخكب ،فشخػ في كفاة السدتأجخ عمى أ ثخ سقػط سقف الجار نتيجة لدقػط صاعقة عمى
الدقف يربح فييا السالظ غيخ مدؤكؿ عغ القتل الخصأ نتيجة لدقػط الدقفٖ.
فإذا القػة القاىخة تحػؿ دكف مدألة الجاني عغ جخيسة القتل الخصأ النتفاء اإلرادة فييا فتشقصع
عالقة الدببية بيشيا كبيغ الخصأ ،كلكي يتختب عمييا ىحا األثخ يذتخط شخشافٗ:
مسكشا ،كاف مغ الػاجب
الذخط األكؿ :أال يكػف مغ السسكغ تػقع القػة القاىخة ،فإذا كاف ذلظ ً
العسل عمى تجشب أثخىا.

الذخط الثاني :أال يكػف لمذخز يج في كقػع الحادث كال في قجرة مشعو.
ثالثا :الحادث الفجائي
يخاد بالحادث الفجائي ىػ" :كل عامل شارغ يتسيد بالسفاجأة أكثخ مسا يترف بالعشف يجعل
اإلنداف أداة لحجث إجخامي معيغ ،مغ دكف أؼ اتراؿ إرادؼ بيغ ىحا الحجث كبيغ نفدية ذلظ
إندانيا"٘.
فعال
اإلنداف كيدتػؼ أ ْف يكػف ىحا العامل ضاى ةخ شبيعية أـ ً
ً
ٔ  -د .أبػ اليديج عمي الستيت ،جخائع اإلىساؿ ،مشذأة السعارؼ ،اإلسكشجرية ،الصبعة الثانية ،ٜٔٙ٘ ،ص.ٔٗٛ
ٕ  -د .رمديذ بيشاـ ،الشطخية العامة لمقانػف الجشائي ،مخجع سابق ،ص.ٜٚٚ
ٖ  -د .فػزية عبج الدتار ،الشطخية العامة لمخصأ ،مخجع سابق ،ص٘٘.
ٗ  -د .فػزية عبج الدتار ،السخجع الدابق  ،ص ٗ٘.
٘  -د .رمديذ بيشاـ ،الش طخية العامة لمقانػف الجشائي ،مرجر سابق ،ص.ٜٚٛ
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كىػ ال يسحػ اإلرادة ،كإَّنسا يديل عشيا القرج الجشائي كالخصأ فيجخدىا مغ الرفة اإلجخامية كمغ
ثع ال يقػـ الخكغ السعشػؼ ٘.كمثاؿ ذلظ أ ْف تقع الجخيسة عمى أ ثخ أزمة مخضية أفقجت الذخز

شخرا يخيج االنتحار فيمقي بشفدو أماـ الديارة ،أك عامل الكيخباء الحؼ
الػعي كالديصخة أك أ َّف
ً
يدقط مغ مختفع أماـ سيارة كانت تديخ في الصخيق .فحلظ بعج الحادث الفجائي الدبب الحؼ
يقصع عالقة الدببية كيشفي السدؤكلية عغ الجاني في جخيسة القتل الخصأ النتفاء الخصأ فيو.

ٔ -انطخ د .محسػد نجيب حدشي ،القدع العاـ ،مخجع سابق ،صٗ.ٙٙ
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السبحث الثاني
صهر الركن السادي لجريسة القتل الخظأ
تختمف صػر الخكغ السادؼ لجخيسة القتل الخصأ مغ حادثة إلى أخخػ كذلظ ألسباب عجة ،فيشاؾ
مغ يخػ بػجػد (شخكع أك محاكلة) في جخيسة القتل الخصأ ،إضافة إلى مغ يخػ بإمكانية تعجد
الجشاة في جخيسة القتل الخصأ ،لحلظ سيتحجث الباحث في ىحا السبحث عغ صػرتيغ ميستيغ مغ
صػر الخكغ السادؼ لجخيسة القتل الخصأ كىػ الذخكع أك السحاكلة في جخيسة القتل الخصأ في
مصمب أكؿ ،ثع الحجيث عغ السداىسة الجشا ئية في جخيسة القتل الخصأ في مصمب ثاني ،كذلظ
عمى الشحػ اآلتي:
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السظلب األول
الذروع أو السحاولة في جريسة القتل الخظأ
ا لذخكع بػجو عاـ نسػذج خاص لجخيسة تخت مف نتيجتيا ،أك سمػؾ غيخ مفس إلى الشياية التي
اجعا إلى سبب غيخ إرادؼ.
كاف الجاني يدعى إلى بمػغيا ،متى كاف عجـ تحقق تمظ الشتيجة ر ً
ممسػسا عمى شخيق إتساـ الجخيسة ،كلكغ ذلظ اإلتساـ لع
شا
فالجاني في ىحا الشسػذج قصع شػ ً
ً

فس ْغ يصمق رصاصة عمى الغيخ بقرج قتمو فتصير رصاصتو ،أك
يحجث لدبب خارج عغ إرادتوَ ،
ال تريبو إال بأذػ شفيف ،أك يزع آخخ يجه عمى سالحو فيسشعو مغ إشالؽ الخصاصة ،يعج قج
أصال ،كالتي حاؿ دكف تساميا عامل بعيج
استػفى بشذاشو نسػذج الذخكع في الجخيسة السدتيجفة ً
عغ إرادة الجاني لػاله لتحققت الشتيجة.
عخؼ الفقو الذخكع عمى أَّنو " :عجـ تساـ الجخيسة عمى الشحػ الحؼ قرجه الجاني ألسباب خارجو
عغ إرادتو"ٔ.
أف الذخكع جخيسة ناقرة ،ك َّ
مغ التعخيف الدابق يتزح َّ
أف الشقز ىػ تخمف الشتيجة التي أراد
الجاني بفعمو تحقيقيا ،سػاء لع تتحقق الشتيجة أـ تحققت نتيجة أخخػ غيخ التي كاف يدعى إلييا
بفعمو.
كقج ضسغ السذخع الفمدصيشي السحاكلة أك الذخكع في تعخيفو لمجخـ برفة عامة ،كىحا ما أكردتو
السادة (٘) مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع(ٜٖٔٙـ) كىػ ":الفعل أك السحاكلة أك التخؾ الحؼ
يدتػجب العقاب بحكع القانػف".

ٕ

عخؼ السذخع الفمدصيشي الذخكع أك السحاكلة اإلجخامية كذلظ في السادة (ٖٓ )ٔ/مغ نفذ
كقج َّ
القانػف بقػلو " يعتبخ الذخز َّ
بأنو حاكؿ ارتكاب الجخـ إذا ما شخع في تشفيح نيتو عمى ارتكاب
ذلظ الجخـ باستعساؿ كسائل تؤدؼ إلى كقػعو ،كأضيخ نيتو ىحه بفعل مغ األفعاؿ الطاى ةخ كلكشو
لع ي تسكغ مغ تشفيح نيتو إلى حج إيقاع الجخـ"ٖ.
ٔ  -د .عمي حديغ خمف كد .سمصاف الذاكؼ ،السبادغ العامة في قانػف العقػبات  ،السكتبة القانػنية ،بغجاد ،العخاؽ، ،ص.ٜٔٙ
ٕ  -راجع السادة(٘)مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ ٜٖٔٙـ.
ٖ  -راجع السادة (ٖٓ)ٔ/مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ ٜٖٔٙـ.
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نرت ب َّ
أف:
كقج َّ
عخفو السذخع في قانػف العقػبات رقع( )ٔٙلعاـ(ٜٓٔٙـ) في السادة ()ٙٛالتي َّ
"الذخكع ىػ البجء في تشفيح فعل مغ األفعاؿ الطاىخة السؤدية إلى ارتكاب جشاية أك جشحة فإذا لع
يتسك غ الفاعل مغ إتساـ األفعاؿ الالزمة لحرػؿ تمظ الجشاية أك الجشحة لحيمػلة أسباب ال دخل
إلرادتو فييا عػقب عمى الػجو اآل تي إال إذا نز القانػف عمى خالؼ ذلظ.ٔ"...
كقج عخفت السادة (٘ٗ) مغ قانػف العقػبات السرخؼ الذخكع َّ
بأنو" :البجء في تشفيح فعل بقرج
ارتكاب جشاية أك جشحة إذا أكقف أك خاب أثخه ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فييا ،كال يعتبخ
شخكعًا في الجشاية أك الجشحة مجخد العدـ عمى ارتكابيا "ٕ.
خاصا لمذخكع ،كػنو يسثل التشفيح غيخ الكامل
كمسا سبق يتبيغ لشا أ َّف القانػف كالفقو ،أكلػا
اىتساما ً
ً
لمجخيسة .ويتبيغ لشا َّ
أف الذخكع لو ركشيغ أحجىسا مادؼ يتسثل في البجء في التشفيح كعجـ تساـ
الجخيسة ،كثانييسا معشػؼ كىػ تػفخ القرج الجشائي كاقتخانو بالبجء بالتشفيحٖ ،فالجخيسة تكػف تامة
عشجما يتحقق فييا الخكشيغ السادؼ كالسعشػؼ ،أما في حالة إذا أكقف تشفيح الجخيسة ،أك خاب
يعج الجاني شارًعا في الجخيسةٗ.
األثخ الحؼ يعج نتيجة شبيعية لألفعاؿ التي أرادىا الجاني ،فيشا ّ
مطيخ
ًا
لحا نجج أ َّف السذخع ال يجخـ الشية اإلجخامية إال متى اتخحت ىحه الشية  -كقاعجة عامة -
مادي ا بحيث تشتقل مغ نصاؽ التفكيخ كالترسيع إلى ميجاف العالع الخارجي الحؼ يتجاكز حجكد
ً
أيزا عمى األفعاؿ التحزيخية التي يقرج مشيا ارتكاب
الشفذ ،كسا أ َّف السذخع ال يعاقب ً

الجخيسة .كإذا كانت األعساؿ التحزيخية غيخ معاقب عمييا ،إال َّ
السذخع قج يعتج ببعس
أف
َّ
األعساؿ التحزيخية عشجما يقجر خصػرتيا فيجخميا في نصاؽ التجخيع فيجعميا جخيسة مدتقمة،
كمغ ذلظ حسل الدالح مغ دكف تخخيز كتذكيل عرابة إجخامية ،كقج يجعل مغ العسل
مذجدا لمعقػبة كحسل الدالح في جخيسة الدخقة٘.
ضخفا
التحزيخؼ ً
ً

ٔ  -راجع السادة( )ٙٛمغ قانػف العقػبات رقع( )ٔٙلعاـ ٜٓٔٙـ.
ٕ  -السادة (٘ٗ)مغ قانػف العقػبات السرخؼ رقع ( )٘ٛلعاـ ٜٖٔٚـ.
ٖ  -د .ساىخ إبخاىيع شكخؼ الػليج ،مخجع سابق  ،ص ٖٕ٘.
ٗ  -د .سسيخ الذشاكؼ ،الذخكع في الجخيسة/دراسة مقارنة ،رسالة دكتػراه ،القاىخةٜٔٚٔ ،ـ ،ص.ٔٙٙ
٘  -د .ساىخ إبخاىيع شكخؼ الػليج  ،مخجع سابق  ،ص .ٕ٘ٚ
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قزت محكسة بجاية غدة بحبذ السجاف األكؿ مجة سشة كحبذ السجاف الثاني مجة ٖ شيػر نتيجة
حيازة سالح نارؼ غيخ مخخز كبػجو غيخ مذخكع ٔ.
كليحا يسكغ القػؿ َّ
بأف السذخع ال يتجخل إال عشجما تربح ىحه األفعاؿ في مخحمة التشفيح الفعمي
لمجخيسة ،ك َّ
أف ذلظ ال يتحقق إال بالبجء بتشفيح الخكغ السادؼ لمجخيسة.
الذروع في جريسة القتل الخظأ
إ ف جخيسة القتل الخصأ تعج مغ الجخائع غيخ العسجية ،أؼ أف القرج الجشائي فييا معجكـ ،كىي في
أساسيا ال يسكغ
ركشا
الحق يقة خالؼ ما ىػ مػجػد في الذخكع الحؼ يعج فيو القرج الجشائي ً
ً
االستغشاء عشو ،كىحا ما َّ
نرت َّ
"بأنو حاكؿ ارتكاب الجخـ" كلكشو لع
أكجتو السادة (ٖٓ )ٔ/عشجما َّ
يتسكغ ،كعجـ تحققو يخجع إلى أسباب خارجو عغ إرادة الجاني ،أك بدبب عجكؿ الجانيٕ.
كسا يزيف البعس إلى ذلظ ،أ َّف االستجالؿ عمى الخصأ أمخ غيخ يديخ ،إذا لع يتختب عميو
الزخر .كالخصأ إذا تجخد مغ الزخر ال يكػف لو مغ األىسية ما يدتػجب كضع مبجأ لتجخيسوٖ.
فمحلظ يخػ الباحث أ َّف الذخكع غيخ مترػر في جخيسة القتل الخصأ ،كىحا ما يحىب إليو غالبية
الفقو ٗ.كىػ ما يتخجع في نفذ الػقت مػقف السذخع الفمدصيشي الػاضح مغ تعخيفو لمذخكع عشجما
حجبو عغ الجخائع غيخ العسجية كأكجب ضخك ةر تػفخ القرج الجشائي فيو.
كمع ىحا فيشالظ جانب مغ الفقو يخػ َّ
بأنو مغ السسكغ ترػر الذخكع في جخيسة القتل الخصأ ٗ.إال
أَّنو ال يسكغ قبػؿ مثل ىحا الخأؼ؛ أل َّف الجاني في ىحه الجخيسة ال يدعى إلى تحقيق غخض
ٔ  -قزية رقع  ٕٖٓٔ/ٜٔٛلجػ محكسة بجاية غدة بتاريخ ٕٕٖ٘ٓٔ/ٖ/ـ.
ٕ  -راجع السادة (ٖٓ)ٔ/مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ ٜٖٔٙـ.
ٖ  -د .سسيخ الذشاكؼ ،مخجع سابق،صٖ٘ٔ.
ٗ  -د .محسػد نجيب حدشي ،قانػف العقػبات القدع العاـ ،ص ،ٗٔٙد .رؤكؼ عبيج ،مخجع سابق ،صٖ٘ٔ.
٘ -كحج ػ ػ ػ ػػو ى ػ ػ ػ ػػحا الػ ػ ػ ػ ػخأؼ اف ص ػ ػ ػ ػػػر ال ػ ػ ػ ػػخكغ السعش ػ ػ ػ ػػػؼ تتسث ػ ػ ػ ػػل بالقر ػ ػ ػ ػػج الجش ػ ػ ػ ػػائي ف ػ ػ ػ ػػي الجػ ػ ػ ػ ػخائع العسجي ػ ػ ػ ػػة كالخ ص ػ ػ ػ ػػأ فػ ػ ػ ػ ػػي
الجػ ػ ػ ػ ػخائع غي ػ ػ ػ ػػخ العسجيػ ػ ػ ػ ػػة ،ف ػ ػ ػ ػػإذا كػ ػ ػ ػ ػػاف م ػ ػ ػ ػػغ السد ػ ػ ػ ػػمع بػ ػ ػ ػ ػػو تحق ػ ػ ػ ػػق الذػ ػ ػ ػ ػػخكع ف ػ ػ ػ ػػي الجخيس ػ ػ ػ ػػة العسجيػ ػ ػ ػ ػػة لت ػ ػ ػ ػػػفخ القرػ ػ ػ ػ ػػج
الجش ػ ػ ػ ػػائي ل ػ ػ ػ ػػجػ الجػ ػ ػ ػ ػػاني ،ل ػ ػ ػ ػػحلظ يجػ ػ ػ ػ ػػب تجػ ػ ػ ػ ػخيع الذػ ػ ػ ػ ػػخكع ف ػ ػ ػ ػػي الجخيس ػ ػ ػ ػػة غيػ ػ ػ ػ ػػخ العسجي ػ ػ ػ ػػة (جخيسػ ػ ػ ػ ػػة القت ػ ػ ػ ػػل الخ صػ ػ ػ ػ ػػأ)
شالس ػ ػ ػ ػػا اف الجان ػ ػ ػ ػػب السعشػ ػ ػ ػ ػػػؼ لمجخيس ػ ػ ػ ػػة متحق ػ ػ ػ ػػق بػجػ ػ ػ ػ ػػػد الخ ص ػ ػ ػ ػػأ .راجػ ػ ػ ػ ػػع ف ػ ػ ػ ػػي ذل ػ ػ ػ ػػظ د .سػ ػ ػ ػ ػػسيخ الذ ػ ػ ػ ػػشاكؼ ،مخجػ ػ ػ ػ ػػع
سابق ،ص.ٔٙٙ
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معيغ ،فال يترػر إيقاؼ فعمو عغ الػصػؿ إليو أك خيبة أثخه .كمغ ثع نرل إلى الشتيجة التي
تقزي بأنو ال يسكغ التدميع بػجػد الذخكع في جخيسة القتل الخصأ.
كتمخيرا لسا سبق ال يسكغ ترػر الذخكع في جخيسة القتل الخصأ كالجخائع غيخ العسجية ،ك َّأنو ال
ً
يتحقق إال بػجػد القرج الجشائي (الجخائع العسجية) .كىحا ما سار عميو قانػف العقػبات الفمدصيشي
رقع (ٗ )ٚلعاـ (ٜٖٔٙـ) حيث أكرد السذخع في السادة(ٖٓ)ٔ/عبارة " ...إذا ما شخع في تشفيح
نيتو عمى ارتكاب ذلظ الجخـ"...كتشفيح الشية تعشي َّ
أف الذخكع ال يقع إال عمى الجخائع العسجية.
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السظلب الثاني
السداهسة الجشائية في جريسة القتل الخظأ

عشجما تقع الػفاة نتيجة خصأ الفاعل كحجه  ،تتذكل لجيشا الرػرة العادية لجخيسة القتل الخصأ ،
فاعال لجخيسة الخصأ ،كيدأؿ عغ الجخيسة التي كقعت  ،إال َّ
أف الجخيسة قج تقع
كيعتبخ الجاني ً
أحيانا عغ عجة أخصاء يختكبيا أكثخ مغ شخز ،كقج يذتخؾ السجشي عميو بخصئو في حرػؿ
ً
الشتيجة الجخمية ففي ىحه الفخضيات يثػر التداؤؿ عغ مدؤكلية ىؤالء األشخاص .

يخاد بالسداىسة الجشائية في الجخائع برػرتيا العسجية كغيخ العسجية( ،كحجة الجخيسة كتعجد
السداىسيغ فييا) كلكي تتحقق ىحه الرػ ةر يجب أف يتػفخ فييا الخكشاف األساسياف ٔ:
الخكغ األكؿ :تعجد الجشاة
كيقػـ ىحا الخكغ عمى تعجد الجشاة الحيغ ارتكبػا نفذ الجخيسة ،فال عب ةخ في تعجد الجخائع لذخز
كاحج ،ككحلظ ال عبخة بتعجد الجشاة كتعجد الجخائع السختكبة ،بحيث إ َّف لكل كحج مشيع جخيسة
مدتقمة؛ كذلظ لعجـ تح قق كحجة الجخيسة كىي الخكغ الثاني لمسداىسة الجشائية.
الخكغ الثاني :كحجة الجخيسة
أف يتحقق في الجخيسة كحجتيا السادية
كلكي تكػف الجخيسة كاحجة في السداىسة الجشائية يجب ْ

كالسعشػية.

تتجو معطع التذخيعات إلى التسييد بيغ شائفة مغ السداىسيغ ليع دكر رئيدي في الجخيسة
"السداىسة األصمية" ،كشائفة أخخػ ليا دكر ثانػؼ " السداىسة التبعية" .

ٔ  -د محسػد نجيب حدشي ،السداىسة الجشائية في التذخيعات العخبية ،دار الشيزة العخبية لمشذخ كالتػزيع ،القاىخة،ٜٔٙٔ ،
صٗ..
ٕ  -د .ساىخ الػليج ،مخجع سابق ،ص ٔ.ٕٕٛ- ٕٛ
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كقج تع كضع معياريغ لمتفخقة بيغ السداىع األصمي كالذخيظ كىسأ:
أكال :السعيار الذخري
كيتجو ىحا السعيار إلى َّ
أف إرادة السداىع ىي الفيرل بيغ الفاعل األصمي كالذخيظ ،فالفاعل
أصميا ،كأَّنو ىػ مغ قاـ باألفعاؿ الجػىخية ،أما
فاعال
األصمي ىػ مغ تتػافخ لجيو الشية بأف يكػف ً
ً
شخيكا بحيث يكتفي بفعل أك تخؾ معاكف.
الذخيظ فيػ مغ تتػفخ لجيو الشية بأف يكػف ً
ثانيا :السعيار السػضػعي
ً
مداسا بالسرمحة
فعال أكثخ خصػرة كأقخب
كيتجو ىحا السعيار َّ
أف الفاعل األصمي ىػ َم ْغ يأتي ً
ً
السحسية ،كبالسقابل الفعل األقل خصػرة يكػف صاحبو شخيكًا في الجخيسة.
أف السعيار السػضػعي ىػ األفزل كاألقخب لمتصبيق؛ كذلظ لديػلة التسييد بيغ
كيخػ الباحث َّ
األفعاؿ التي تجخل في الخكغ السادؼ لمجخيسة كبيغ األفعاؿ التحزيخية ال تجخل ضسغ الخكغ
السادؼ.

كقج ا نقدع الفقياء في كقػع السداىسة بالتبعية في القتل الخصأ إلى قدسيغ ،قدع يخػ بػقػعيا
كقدع آخخ يخػ بعجـ إمكانية ذلظ :
فسغ يخػ بػقػعيا يحىب إلى أنَّ و ليذ مغ شبيعة الجخائع غيخ العسجية ما يجعميا تأبى السداىسة
أف
التبعية ،ذلظ أنَّ و يمدـ لقياـ السداىسة ا لتبعية ركغ مادؼ كآخخ معشػؼ ،كاأل خيخ لو صػرتاف ،فإما ْ

مترػر عشج السداىع
ًا
يكػف عسجيًا ،كإما أف يكػف غيخ عسجؼ  ،فإذا كاف الخصأ غيخ العسجؼ

ألف السخاد بالسداىسة ىػ تػافخ القرج
األصمي ،فإنَّ و كحلظ لجػ السداىع التبعي ،كىػ قػؿ مخدكد؛ َّ

كىػ انرخاؼ العمع كاإلرادة إلى الفعل كالشتيجة في الجخيسة العسجية ،كإلى الفعل كحجه في الجخيسة
أف نتصمب مغ السداىع التبعي ما نتصمبو مغ
غيخ العسجية ،كغشي عغ البياف أنَّو ليذ مغ السقبػؿ ْ
السداىع األصمي ،فإ ذا كاف السذخع ال يتصمب تػافخ إرادة الشتيجة في نية الفاعل نفدو ،فإنَّو ال يسكغ

أ ْف يتصمب ذلظ في الذخيظٕ.
ٔ  -د .ساىخ الػليج ،مخجع سابق ،ص .ٕٜٛ- ٕٛٚ
يزا د .ساىخ الػليج ،مخجع سابق ،ص
ٕ  -د .محسػد نجيب حدشي ،السداىسة الجشائية ،مخجع سابق ،صٕٖ٘ .ٖٕٙ،انطخ أ ً
ٖ٘ٗ.
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أما القدع اآلخخ الحؼ يدتبعج التبعية في القتل الخصأ يقػؿ َّ
بأف االشتخاؾ يتصمب اتحاد إرادة
الفاعل كالذخيظ .كلسا كاف الفاعل ال يخيج نتيجة فعمو ،فمحلظ ال يترػر االشتخاؾ في إحجاث ىحه
الشتيجة لمجخيسة ،أل َّف الغاية التي يخيجىا الفاعل ليدت متػافخة في ىحه الجخيسة ،كسا أف القرج
أيزا ال كجػد لو فييا ،كذلظ أل َّف ىحا الخكغ ال
الجشائي الحؼ يسثل ركغ مغ أركاف ىحه السداىسة ً
يتحقق إال بتحقيق عشرخيغ (العمع كاإلرادة) كال كجػد ليحيغ العشرخيغ في جخيسة القتل الخصأٔ.

كخالصة َّ
إف القػؿ الحؼ يحىب بعجـ التبعية في القت ل الخصأ ىػ األقخب لمرػاب بقػلو انتفاء
ً
القرج عغ الجا ني األصمي في الجخيع ،يؤدؼ إلى ا نتفاء القرج عغ الذخيظ كبيحه الرػ ةر يربح
معا.
الذخيظ ً
فاعال أ ً
صميا مع غي هخ إذا كقعت نتيجة ضارة بدبب خصأ صادر مشيسا ً
كمغ األمثمة عمى السداىسة في جخيسة القتل الخصأ:
أ ًكال  :اشتخاؾ أكثخ مغ شخز في جخيسة القتل الخصأ
بفخض َّ
شخرا أعار سيارتو إلى صجيقو كىػ يعمع عجـ حيازتو لخخرة قيادة ،ك ضعف بر هخ
أف
ً
الذجيج ،فيرجـ الرجيق أحج األشخاص فيقتمو ،فيكػف مالظ الديارة كصجيقو مدئػالف عغ جخيسة
القتل الخصأ؛ َّ
ألف كل مشيسا قج شارؾ بخصئو في حرػؿ الشتيجة الزارة .كأب عاد مغ عسمو
كتخؾ مدجسو في مكاف مكذػؼ كضاىخ كىػ يطغ أنو قج أفخغ الخصاصات مشو كلع يشتبو لػجػد
رصاصة في حجخة الشار ،فأتى ا بشو الرغيخ يعبث في السدجس فخخجت الخصاصة فأدت لسقتل
مداىسا في الجخيسة مع الفاعل األصمي كىػ االبغ
أحج أفخاد العائمة ،في ىحه الحالة يعتبخ األب
ً
 ،لعجـ أخحه باالحتياشات الالزمة كالكافية كإىسالو لحلظ  ،ما أدػ إلى استعساؿ الصفل لمدالح
كحرػؿ الػفاة فيكػف األب ك اال بغ مدئػليغ عغ الشتيجة الجخمية.
كالسدألة التي تثار في ىحا الرجد تتعمق بقػاعج السداىسة الجخمية ،فمقج رأيشا أ َّف مفيػـ الخصأ في
أشخاصا لع
القتل ال يتشاكؿ فقط الفاعل السادؼ لمجخيسة غيخ السقرػدة ،بل يذسل إضافة إليو
ً
ٔ .د .حسيج الدعجؼ ،مخجع سابق  ،ص.ٜ٘ٚ
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يقػمػا بتمظ األفعاؿ السادية ،بل ارتكبػا أخصاء ساىست بذكل غيخ مباشخ في حرػؿ الػفاة
استشادا لحلظ أمكششا اعتبار مختكب الفعل السادؼ كالسداىع في الخصأ مثابة فاعميغ في الجخيسةٔ.
ك ً
فاعال.
كيسكششا القػؿ أ َّف كل مداىع في خصأ يشذأ عشو مػت يعتبخ السداىع بسػجبو ً
ثانيا :اشتخاؾ السجشي عميو في القتل الخصأ
ً
قج يداىع السجشي عميو في الخصأ فتقع الػفاة نتيجة تزافخ خصؤه مع خصأ الفاعل كالقاعجة في
مدتقال عغ اآلخخ ،كيبقى
ذلظ َّأنو ال مقاصة بيغ األخصاء في التذخيع الجدائي ،كيطل كل خصأ
ً
الفاعل مدئػؿ عغ الشتيجة بالخغع مغ ذلظ ميسا قمة ندبة الخصأ لجيو ،ماداـ خصؤه يجخل ضسغ
دائ ةخ تػقعو ٕ.
شخرا خالف نطاـ الديخ بقصع الصخيق
فدائق الديارة الحؼ يقػد سيارتو بدخعة عادية كيرجـ
ً
مغ مكاف غيخ مخرز لمسذاة فيقتمو ،يعتبخ مدؤ ًكال عغ قتمو إذا تػافخت في فعمو عشاصخ
الخصأ ،ألف مغ كاجبو تفادؼ السذاة حتى كلػ خالفػا نطاـ الديخ.
كبالخغع مغ أ َّف خصأ السجشي عميو ال يخمي الفاعل مغ السدئػلية الجدائية فيػ يكػف محل اعتبار
عشج تقجيخ العقػبة كالتعػيس ،فكمسا كانت ندبة خصأ السجشي عميو كبي ةخ كاف لمقاضي أ ْف يخفف
عقاب الفاعل كالتعػيس السجني الحؼ يفخضو عميو.

ٖ

تصبيقا لحلظ قزت محكسة الشقس السرخية َّ
بأف "مجخد اجتياز قائج الديا ةر لسا أمامو مغ عخبات
ً
نقل ال يػفخ اإلىساؿ في جانبو إذا ضيخ السجشي عميو فجأة أمامو مغ بيغ ىحه العخبات التي

تحجب عشو الخؤية ليعبخ فرجمو بالديا ةر صجمة قاتمة "ٗ.
ٔ  -أ .عساد عبيج ،إشكاليا الخ صأ كخكغ معشػؼ لمقتل غيخ السقرػد (دراسة مقارنة ) دراسات ،عمػـ الذخيعة كالقانػف ،كمية
القانػف ،السجمجٖٗ ،السمحق ٖ ،جامعة عساف العخبية ٕٓٔ٘ ،ـ ،ص ٖٕ٘ٔ.
ٕ  -د .فتػؿ الذاذلي ،جخائع االعتجاء عمى األشخاص كاألمػاؿ ،دار السصبػعات الجامعية ،القاىخةٕٕٓٓ ،ـ ،ص . ٔٓٙ
ٖ  -د .فتػؿ الذاذلي ،مخجع سابق ،ص .ٔٓٙ
ٗ  -نقس مرخؼ رقع ٔٔ  ،ٜٕٔٙ / ٙ /مجسػعة حكاـ الشقس ،س  ،ٜٔرقع  ،ٕٔٛص .ٜٔٓٙ
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السبحث الثالث
الركن السعشهي في جريسة القتل الخظأ
تهطئة
الخكغ السعشػؼ ىػ ركح الجخيسة ،إذ يزع األصػؿ الشفدية لساديات الجخيسة ،كالديصخة الشفدية
عمييأ .فيػ قػة نفدية مغ شأنيا الخمق كالديص ةخ فيي التي تخمق فك ةخ الجخيسة ،فإذا ما استقخت
جاء دكر التشفيح ،كالخكغ السعشػؼ بحلظ يتسثل باإلرادة فيي جػىخه كقػامو ،كحيث إ َّف القانػف ال
قانػنا ،لحلظ يدتمدـ أ ْف يكػف الشذاط السادؼ ثسخة تمظ اإلرادة.
يعتج بأؼ إرادة إال إذا كانت معتبخة ً
فإف لع يكغ كحلظ ،ال يكػف مجخما ،كلػ انبشى عمى تػجيييا ضخر بل يجب فػؽ ذلظ أ ْف تكػف
ً
اإلرادة آثسة ،إذ أ َّف اإلثع ىػ أساس الخكغ السعشػؼ كبالتالي فيػ أساس السدؤكلية الجشائيةٕ.
كسشتحجث في ىحا السبحث عغ الخكغ السعشػؼ لجخيسة القتل الخصأ بذيء مغ التفريل ،كذلظ
في مصالب ثالثة ،الخصأ غيخ العسجؼ كأحج أركاف صػر الخكغ السعشػؼ في مصمب أكؿ ،ثع بعج
ذلظ سشتشاكؿ ع شاصخ الخصأ كأنػاعو في مصمب ثاني ،ثع إلى صػر الخصأ في مصمب ثالث،
كذلظ عمى الشحػ التالي:

ٔ -انطخ د .رؤكؼ عبيج ،مبادغ القدع العاـ في التذخيع العقابي السرخؼ ،مخجع سابق ،ص.ٕٖٚ
ٕ -انطخ د .محسػد محسػد مرصفى ،شخح قانػف العقػبات ،القدع الخاص ،ط ،ٛمصبعة جامعة القاىخة كالكتاب
الجامعي ،القاىخة،ٜٔٛٗ ،صٕٓٗ.
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السظلب األول
الخظأ غير العسدي كأحد أركان صهر الركن السعشهي في جريسة القتل
اختمفت التذخيعات في كضع تعخيف قانػني لمخصأ ،كقج انقدست في ذلظ إلى اتجاىيغ:
االتجاه األكؿ :ذىبت غالبية التذخيعات إلى عجـ إ يخاد تعخيف لمخصأ كتخكت ذلظ الجتياد الفقو
كالقزاء ،كمغ ىحه التذخيعات قانػف العقػبات الفخندي كاأللساني كالسرخؼ كالميبي كاألردني،
كلعل سبب ذلظ يخجع إلى الرعػبة التي يججىا السذخع في الذسػلية كاإلحاشة بجسيع الحاالت
عاما لمخصأ ٔ.
السحتسمة عشج كضعو ً
تعخيفا ً
االتجاه الثاني :كضعت بعس التذخيعات الجشائية تعخيفًا لمخصأ في نرػصيا القانػنية كمغ ىحه

التذخيعات ،نجج َّ
نرت عمى
تعخيفا في السادة ( )ٕ/ٔ/ٜٔحيث َّ
أف القانػف الخكماني قج كضع لو ً

مختكبا بخصأ الجاني:
َّأنو "يعتبخ الفعل
ً

أ  -إذا كاف قج تػقع نتيجة فعمة مغ دكف أف يقبميا ،معتقجاً  -مغ دكف أؼ أساس  -أ َّف ىحه الشتيجة
لغ تحجث.
ب  -إذا لع يتػقع نتيجة فعمو بيشسا كاف يجب عميو ككاف في استصاعتو تػقعيا"ٕ.
ٔ -د .عمي دمحم جعفخ ،قانػف العقػبات ،جخائع الخشػة كاإلخالؿ بالثقة العامة كاالعتجاء عمى األشخاص كاألمػاؿ،
أف قانػف العقػبات
السؤسدة الجامعية لمجراسات كالشذخ كالتػزيع ،بيخكت،ٜٔٛٚ،صٕٕٔ  ،كمغ الججيخ ذكخه َّ
خاصا يػضح فيو معشى الخصأ غيخ العسجؼ كإنَّسا ذىب
الفمدصيشي رقع(ٗ)ٚلعاـ(ٜٖٔٙـ) لع يزع كحلظ تعخ ًيفا ً
إلى تشاكؿ صػره راجع السادة (.)ٕٔٛ
كثيخ مغ التذخيعات قج كضعت تعخيفًا لمخصأ مشيا عمى سبيل السثاؿ قانػف العقػبات البػلشجؼ
أف ًا
ٕ -كيذار إلى َّ
الرادر سشة(ٖٜٓٔـ) كقانػف العقػبات الدػيدخؼ الرادر سشة(ٜٖٔٚـ) كقانػف العقػبات اليػناني الرادر
سشة(ٜٓ٘ٔـ) كقانػف العقػبات اليػغدالفي الرادر سشة(ٜٔ٘ٔـ) كقانػف العقػبات األثيػبي الرادر سشة
(ٜٔ٘ٚـ) كقانػف العقػبات الدػفيتي (الدابق) الرادر سشة(ٜٓٔٙـ) كقانػف العقػبات الخكماني الرادر سشة
(ٜٔٙٛـ) كقانػف العقػبات الدػرؼ الرادر سشة(ٖٜ٘ٔـ) كقانػف عقػبات البحخيغ الرادر سشة (ٜٔٚٙـ) .
نقالً عغ د .فػزية عبج الدتار ،الشطخية العامة لمخصأ غيخ العسجؼ ،مرجر سابق ،صٔٔ.
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خاصا بالخصأ بل اكتفت كسا فعل
كلسا تقجـ فإ َّف أغمب التذخيعات الجشائية لع تزع
ً
تعخيفا ً
القانػف السرخؼ ببياف بعس األحػاؿ التي يعاقب فييا القانػف عمى الخصأ.
لحا فالخصأ يعخفو الفقو َّأنو " :إخالؿ الجاني عشج ترخفو بػاجبات الحيصة كالححر التي
يفخضيا القانػف كعجـ حيمػلتو تبعا لحلظ أ ْف يفزي ترخفو إحجاث الشتيجة اإلجخامية في حيغ

كاف ذلظ في استصاعتو ككاف كاجبا عميو"ٔ.

أيزا " :ىػ عجـ اتخاذ الجاني كاجب الحيصة كالححر التي يقتزيو الشطاـ القانػني
َّ
كعخؼ ً
تبعا لحلظ مغ أ ْف يؤدؼ سمػكو إلى حجكث الشتيجة الجخمية بيشسا يكػف بػسع
كعجـ حيمػلتو ً
الذخز السعتاد إذا كجج في ضخكؼ الفاعل أ ْف يحػؿ دكف حجكثيا"ٕ.

كسا عخفو البعس اآلخخ َّ
بأنو " :تقريخ يشدب إلى الجاني لعجـ اتخاذه ما يمدـ مغ الحيصة
كالححر لتػقع أك لتجشب الشتائج الزا ةر التي تختبت عمى ترخفو إذا كاف ذلظ باستصاعتو"ٖ.
تعخيفا لجخيسة القتل الخصأ حيث اكتفى السذخع
كلع يخد في قانػف العقػبات الفمدصيشي
ً
بتعخيف التدبب في السػت بغيخ قرج .كذلظ في السادة ( )ٕٔٛمشو "كل مغ تدبب في
عسال ال يبمغ
مػت شخز آخخ بغيخ قرج مغ جخاء عسمو بعجـ احتخاز أك حيصة أك اكتخاث ً
درجة اإلىساؿ الجخمي ،يعتبخ َّأنو ارتكب جشحة كيعاقب بالحبذ مجة سشتيغ أك بغخامة قجرىا
مائة جشيو" ٗ.
كيقتخح الباحث كضع تعخيف لمقتل الخصأ ضػسغ نرػػص قػانػف العقػبػات بػضػع التعخيػف
ػاحا لحػاالت
ضسغ القدع العاـ مغ القانػف ،كإيخاد تصبيقا ت لػو فػي القدػع الخػاص يعصػي إيز ً
الخصأ التي تتخمميا الػقائع العسمية في الحياة ،كعمى كفق تقجيخؼ في حالة عجـ كجػد تعخيف
لمقتػػل ا لخصػػأ فػػي التذػػخيع قػػج تتبػػايغ االجتيػػادات الفقييػػة كالقزػػائية ،األمػػخ الػػحؼ يػػؤدؼ إلػػى
االجتياد في كل حالة عمى حجة عشج عخضيا عمى القزاء كمغ ثع تختمف األحكػاـ بػاختالؼ
الحاالت.
ٔ  -د .محسػد نجيب حدشي ،القدع العاـ ،مخجع سابق.ٙٙٗ،
ٕ  -د .عمي حديغ خمف كد .سمصاف الذاكؼ ،السبادغ العامة ،مخجع سابق،صٖ٘٘.
ٖ  -د .ماىخ عبج شػير ،شخح قانػف العقػبات ،القدع الخاص ،دار الكتب لمصباعة كالشذخ ،السػصل،ٜٔٛٛ ،صٖٕٗ.
ٗ  -السادة ( )ٕٔٛمغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع ٗ ٚلعاـ ٜٖٔٙـ.
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السظلب الثاني
عشاصر الخظأ وأنهاعه في جريسة القتل
أول :عشاصر الخظأ غير العسدي في جريسة القتل
بشاء عمى تعخيف الخصأ الجشائي يسكغ القػؿ بأ َّف الخصأ غيخ العسجؼ يتكػف مغ عشرخيغ كىسأ:
األكؿ :اإلخالؿ بػاجبات الحيصة كالححر التي يفخضيا القانػف كالثاني :ىػ تػافخ عالقة نفدية
تفرل بيغ إرادة الستيع كالشتيجة الجخمية .كىحا ما سيتع شخحو بذيء التفريل:
العشرر األول :اإلخالل بهاجبات الحيظة والحذر التي يتظلبها القانهن
ال تػجج ىشاؾ أؼ صعػبة عشجما تكػف أساس كاجبات الحيصة كالححر قػاعج قانػنية ،إذ ال يقػـ
شظ في االلتداـ بيا باعتبار أف العمع بيا مفتخض في حق الكافة ،كأ َّف لفع القانػف يذسل األنطسة
كالتعميسات كالق اخرات التي ترجرىا مختمف الدمصات في الجكلة كيتعيغ عمى السخاشبيغ بيا عجـ
مخالفتيع ليا.
كلكغ القانػف ليذ ىػ السرجر الػحيج لػاجبات الحيصة كالححر ،فقج يػجج ىشاؾ مرجر عاـ
لػاجبات الحيصة كالححر ،ىػ الخبخة اإلندانية العامة ،إذ تقخر ىحه الخبخة مجسػعة مغ القػاعج
التي تحجد الشحػ الرحيح الحؼ يتعيغ عمى الذخز أ ْف يباشخه كتتػلج ىحه الخبخة مغ مرجر

العمػـ كالفشػف كالسسارسة كاعتبارات السالئسةٕ؛ أل َّف الشاس في سمػكيع اليػمي كفي أثشاء القياـ
كفقا لِ َسا تقتزيو أصػؿ تمظ السيغ كالحخؼ الستعارفيغ عمييا
بأعساليع السعتادة يسارسػف سمػكيع ً
مرجر لمخصأ
ًا
إىساال يكػف الخصأ ،فيحه الخبخة اإلندانية السكتدبة تعج
بحيث إ َّف اإلخالؿ بيا ُيعج
ً
إلى جانب القانػف يتختب عمى اإلخالؿ بيا السدؤكلية الجشائيةٖ.

ٔ -د .معػض عبج التػاب ،مخجع سابق ،ص.ٕٙ
ٕ -د .محسػد نجيب حدشي ،القدع العاـ ،مخجع سابق ،ص.ٙٙٛ
ٖ -د .ماىخ عبج شػير ،القدع الخاص ،مخجع سابق ،صٕٗٗ.
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العشرر الثاني :العالقة بين اإلرادة والشتيجة
ال يشيس الخصأ السػجب لمعقاب لسجخد اإلخالؿ بػاجب الحيصة كالححر؛ ألف القانػف ال يعاقب
عمى الدمػؾ في ذاتو كإ نسا يعاقب عمى الدمػؾ الحؼ يؤدؼ إلى الشتيجة الجخمية ،كأ ْف تكػف ىشاؾ

رابصة بيغ الفعل كالشتيجة ،كتأخح العالقة الشفدية بيغ الفعل كالشتيجة صػرتافٔ.
أ :صػرة تػقع الشتيجة اإلجخامية كعجـ قبػليا(الخصأ الػاعي أك الستبرخ)

تقػـ ىحه إذا كاف الجاني قج تػقع حجكث الشتيجة كلكشو في ذات الػقت قج تػقع حجكثيا كال يخحب
متجاكز أنطسة الديخ ،فيػ في ىحه الحالة يتػقع
ًا
بيا ،كمثاؿ ذلظ سائق الديارة الحؼ يديخ بدخعة

معتسجا عمى ميارتو في
أنو صجـ أحج السارة كلكشو ال يخيج ىحه الشتيجة كيدتسخ في الديخ
ً
القيادةٕ.

ب :صػ ةر عجـ تػقع الشتيجة اإلجخامية
أف يكػف الجاني
تقػـ ىحه الرػ ةر إذا كاف قج كقع مغ الجاني خصأ أدػ إلى إحجاث الشتيجة دكف ْ

أف تكػف الشتيجة غيخ قابمة لمتػقع  ،كتكػف الشتيجة غيخ قابمة
قج تػقع الشتيجة ،كيذتخط في ذلظ ْ
لمتػقع إذا كانت ثسخة عػامل شاذة ،كمثاؿ ذلظ مسخضة أعصت الجكاء لسخيس مختيغ عغ شخيق

الخصأ مخالفة في ذلظ تعميسات الصبيب ،ككانت في الس ةخ الثانية قج أعصت السخيس الجكاء بعج
أف تدمل شخز إلى السشدؿ ككضع في قاركرة الجكاء مادة سامة ،ففي ىحه الحالة ال يسكغ
لمسسخضة تػقع الشتيجة كإف أخصأت ،كػف كفاة السخيس حجثت نتيجة لعػامل شاذةٖ.

ٔ  -د .ماىخ عبج شػير ،القدع الخاص ،مخجع سابق ،صٖٕٗ .راجع أيزاً د .محسػد نجيب حدشي ،القدع العاـ ،مخجع
سابق ،صٖ.ٙٚ
ٕ  -د .ساىخ الػليج ،مخجع سابق ،ص ٘.ٖٛ
ٖ  -د .ساىخ الػليج ،مخجع سابق ،ص ٘.ٖٛٙ- ٖٛ
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ثانيا  :أنهاع الخظأ في جريسة القتل الخظأ
مسا سبق الحطشا أ َّف ىشاؾ أنػاعٌ عجة لمخصأ مشيا الخصأ الجشائي كيقرج بو أف الخصأ ال ُبَّج
أ ْف يكػف عمى درجة مغ األىسية لكي تقػـ السدؤكلية الجشائية ،إذ ال يكفي الخصأ اليديخ

لقياميا ،كىشاؾ الخصأ السجني الحؼ تكفي فيو أقل درجة لقياـ السدؤكلية السجنية كتحسل الفاعل
كبيخ بيغ الفقو بذأف الشػعيغ ،ككاف االتجاه
ختالفا ًا
تبعات كأضخار خصئو ،ككاف ىشاؾ ا ً
الدائج ىػ أف أؼ درجة تكفي لقياـ السدؤكلية كال فخؽ بيغ الخصأ السجني كالخصأ الجشائي.

نػعا آخخ لمخصأ ىػ الخصأ اليديخ الجديع .كالحقيقة أ َّف ىحه التفخقة ال تختمف
كسا أف ىشاؾ ً
عغ سابقتيا كىي في حقيقة األمخ تفخقة بيغ الخصأ السجني كالجشائي .كىشاؾ نػع آخخ لمخصأ
يدسى الخصأ السادؼ ،كالخصأ الفشي .كتطيخ ىحه التفخقة عادة فيسا يخز أصحاب الحخؼ
أك السيغ كاألشباء أك السيشجسيغ كغيخىع عشجما يختكبػف أخصاء تتعمق بحخفيع أك ميشيع
كالتي تختمف عغ األخصاء التي يختكبيا اآلخخكف مغ غيخ ذكؼ السيغ ،إذ تدسى األخصاء
كفشيا في الػقت نفدو
ماديا ً
التي يختكبيا أصحاب السيغ باألخصاء الفشية كقج يكػف الخصأ ً

كالصبيب العاـ الحؼ يجخؼ عسمية جخاحية كىػ سكخاف.

تفريال في الفرل األكؿ مغ ىحه
كنحيل القارغ إلى ما تشاكلو الباحث عغ أنػاع الخصأ
ً
الجراسة.
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السظلب الثالث
صهر الخظأ في جريسة القتل
تعجد صػر الخصأ في القػانيغ العقابية كذلظ الستيعاب الخصأ الحؼ يحجث في الحياة اليػمية
غالبا تتسثل صػر الخصأ في اإلىساؿ أك الخعػنة أك عجـ االنتباه أك عجـ االحتياط ،أك عجـ
ً
مخاعاة األنطسة كالقػانيغ ،فكل صػرة مغ ىحه الرػر يتحقق بيا الخصأ السػجب لقياـ
السدؤكلية الجشائية عغ الجخيسة غيخ العسجية ،يبجك مغ ىحا التشطيع القانػني لمخصأ أنو يػجب
أف يكػف ىشاؾ قرج في تحقيق الشتيجة،
لقياـ الجخيسة كجػد فعل ناتج عغ كعي كإرادة دكف ْ

كنبيغ فيسا يمي معشى كل صػ ةر مغ ىحه الرػر:
أ ًكال :اإلىساؿ

يشرخؼ معشى اإلىساؿ إلى الخصأ الحؼ يشصػؼ عميو نذاط سمبي تخؾ أك امتشاع يتسثل في
إغفاؿ الفاعل ا تخاذ الحيصة التي يػجبيا الححر ،كالحؼ لػ اتخحىا الفاعل لسا كقعت الشتيجة،
كأف يتدبب الذخز في قتل إنداف أك جخحو بإىسالو ،كمثالو مغ يحفخ حفخة في الشيار
لذغل ما ،كيتخكيا إلى الميل دكف تغصيتيا كال إنارتيا ،فيدقط فييا شفل كيسػت ،أك إىساؿ
حائد الحيػاف الخصخ في اتخاذ االحتياشات الكافية لحبدو كمشع أذاه عغ الشاس ،كتخؾ األـ
كليجىا دكف ربط الحبل الدخؼ ،أك إىساؿ حارس بشاء صيانتو فيشيار كيقتل بعس سكانو ٔ.
ثانيا :عجـ االحتياط كقمة االحتخاز
ً
كيقرج بو الخصأ الحؼ يشصػؼ عمى نذاط إيجابي مغ الجاني بجكف التبرخ بالعػاقب ،كىحا
الخصأ الحؼ يجرؾ فيو الجاني شبيعة عسمو ،كما قج يتختب عميو مغ نتائج ضارة ،كقيادة
الديارة بدخعة زائجة في شارع مددحع بالسا ةر يفزى إلى قتل أك جخح أحجىع ،كأـ تشاـ بجانب
رضيعيا فتشقمب عميو كىي نائسة فتقتمو ٕ.
ٔ  -عبج القادر صابخ جخادة ،مخجع سابق ،ص  .ٖٔٙ،ٖٔٛد .دمحم سعيج نسػر ،شخح قانػف العقػبات القدع الخاص الجخائع
الػاقعة عمى األشخاص ،مخجع سابق  ،صٗ٘ٔ  .ٔ٘ٙ-راجع أيزاً د .عبجالدالـ بشججك ،الػجيد في القانػف الجشائي
السغخبي ،ششجة ،مصبعة إسبارشيل ، ٕٖٓٔ ،ص ٓ.ٔٚ

ٕ-

د .كامل الدعيج ،شخح قانػف العقػبات الجخائع الػاقعة عمى اإلنداف ،مخجع سابق ،ص .ٖٕٛ
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ثالثا :الخعػنة
يقرج بالخعػنة سػء التقجيخ ،كقج تتجدج الخعػنة في كاقعة مادية تشصػؼ عمى خفة كسػء
كأف يصمق الذخز الشار ليريج شيخ فيريب أحج السارة ،كقج يتجدج في كاقعة
ترخؼ ْ

معشػية ت شصػؼ عمى جيل كعجـ كفاءة كالخصأ في ترسيع بشاء يختكبو ميشجس ،فيتدبب في
سقػط البشاء ك مػت شخزٔ.
رابعا :عجـ م اخعػاة األنطػسة كالقػانػيغٕ:
قج يخػ السذخع َّ
مشعا مغ ارتكاب الج اخئػع،
أف
ً
سمػكا ً
معيشا ييجد ارتكاب الجخيػسة فيحطػخه ً
كمغ ىحا القبيل المػائح كاألنطسة كالقػانيغ العػامة كمػائح تشطيع السجف ،ك يعج سمػؾ الجػاني
نز عمييا القانػف
السخالف ليحه األنطسة سمػكًا خاشئًا ،ىحه صػرة مغ صػر الخصأ التي َّ
كرتب السدؤكلية عسا يقع بدببيا مغ الشتائج الزارة كلػ لع يثبت عمى مغ ارتكبو أؼ نػع
آخخ مغ الخصأ ،كبشاء عميو حكع َّ
ناريا مغ داخل مشدلو فتدبب
بأنو إذا أشمق شخز ًا
عيار ً

في إصابة فتاة فال يقبل دفاعو َّ
أف يبرخىا لػجػد حائط كسياج
بأنو لع يكغ في استصاعتو ْ

كاف بإمكانو أف يخاىا أـ الَّ ،
ألف الذخز بسجخد مخالفتو لمػائح كاألنطسة يعج في حكع

السخصىء إذا كقعت مشو حادثة كىػ مختكب ليحه السخالفة ،كحكع َّ
بأنو إذا سمع صاحب سيا ةر
إندانا
قيادة سيارتو إلى شخز يعمع ىػ َّأنو غيخ مخخز لو في القيادة ،فرجـ ىحا الذخز
ً

أيزا عغ ىحه الحادثة َّ ،
ألنو إذا سمع قيادة سيارتو لحلظ
فقتمو كاف صاحب الديارة مدؤ ًكال ىػ ً
الذخز غيخ السخخز لو في القيادة يكػف قج خالف الئحة الديارات فيتحسل مدؤكلية ما
كقع مغ الحػادث بدبب عجـ مخاعاة األنطسة كمغ ىحا القبيل َّ
أف يتدبب قائج سيا ةر في
أيزا ْ

قتل شخز أك إصابتو بديادة الدخعة أك بالديخ في كسط الصخيق أك بدساحو بخكػب
أشخاص زيادة عغ العجد السقخر مسا يتدبب عشو سقػط الديا ةر في تخعة كقتل شخز أك
ٔ  -عبج القادر صابخ جخادة ،الجخائع الذخرية في التذخيع الفمدصيشي ،مخجع سابق ،ص ٖ .ٜٔد .دمحم سعيج نسػر ،شخح
قانػف العقػبات القدع الخاص الجخائع الػاقعة عمى األشخاص ،مخجع سابق ،ص.ٜٔ٘- ٔ٘ٛ
ٕ -كامل الدعيج ،شخح قانػف العقػبات الجخائع الػاقعة عمى اإلنداف ،مخجع سابق ،ص  .ٖٕٜكانطخ د .دمحم أحسج السذيجاني
،شخح قانػف العقػبات القدع الخاص ،مخجع سابق ،ص٘ٗ .ك د .عبج الخحسغ تػفيق أحسج  ،شخح قانػف العقػبات الجخائع
الػاقعة عمى األشخاص ،مخجع سابق ،ص ٔ.ٕٔٛ ،ٔٛ
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أف مخالفة القانػف كاألنطسة ال يتختب عمييا مداءلة السخالف عغ
أف نحكخ ْ
إصابتو ،إذ يجب ْ
الشتيجة التي كقعت إال إذا كانت ىحه الشتيجة سببيا السخالفة التي حرمت فخابصة الدببية

أف ُتمقى عميو تبعية الشتيجة
شخط الزـ يجب مخاعاتو  ،بسعشى أًنو لػ تجخل عامل آخخ يرح ْ

فال يكػف السخالف مدؤكًال عشيا كبعبارة ثانية يجب أال يترػر كقػع الحادثة بحاتيا إال
بػاسصة السخالفة التي ارتكبيا الجاني.
كالخأؼ الغالب في الفقو يحىب إلى القػؿ َّ
بأف صػر الخصأ الدابقة الحكخ قج كردت عمى سبيل
الحرخ كليذ عمى سبيل السثاؿ ،كلحا كجب عمى القاضي عشجما يحكع في جخيسة غيخ
عسجية أف يثبت ا نصػاء الخصأ غيخ العسجؼ السشدػب إلى الجػاني في إحجػ صػر الخػصأ
السحكػػػرة.
كذىب رأؼ مخالف في الفقو إلى القػؿ بأف صػر الخصأ قج كردت عمى س بيل السثاؿ ك ليذ
مدتشجا في ذلظ إلى نرػص القانػف ،ذلظ أف الشرػص القانػنية
عمى سبيل الحرخ،
ً
العجيجة التي ذكخت الخصػأ قج أكردت صػره عمى نحػ مختمف فيسا بيشيا ،ففي بعس السػػاد

نجج صػرة كاحػجة لمخصأ ،كفي مػاد أخػخػ نجج صػرتيغ أك ثالثة ،في حيغ أف قميالً مشيا ما
يجسع بيغ صػر الخصػأ كميا ،كليحا مغ الخصأ القػؿ َّ
تبعا
بأف نصاؽ الخصأ يتدع كيزيق ً

لمرػر الػاردة في الشرػص ،فالخصػأ ىػ الخصػأ ،كذكخ صػ هر قج جاء عمى سبيل السثاؿ ال
عمى سبيل الحػػرخٔ.

كلع يدتخجـ القانػف الفمدصيشي تعبيخ الخصأ غيخ العسجؼ في قانػف العقػبات رقع(ٗ)ٚ
لدشة(ٜٖٔٙـ) ٕ،لكشو ذكخ صػر الخصأ الستعجدة ،فتا ةر يدتخجـ اإلىساؿ ،كتا ةر يدتخجـ عجـ
الحيصة ،كتارة أخخػ عجـ االحتخاز ،كعج مخاعاة األنطسة كالقػانيغ ،مسا يجلل عمى َّ
أف السذخع
لع يتقيج باصصالح مع يغ لمجاللة عمى الخصأ غيخ العسجؼ ،فالعب ةخ إذف بتػافخ مقػمات الخصأ
الستسثمة بعجـ ا تجاه اإلرادة إلى الشتيجة اإلجخاميةٖ.
ٔ-

كامل الدعيج ،شخح قانػف العقػبات الجخائع الػاقعة عمى اإلنداف ،مخجع سابق ،ص  .ٖٕٜكانطخ د .دمحم أحسج السذيجاني
،شخح قانػف العقػبات القدع الخاص ،مخجع سابق ،ص٘ٗ .ك د .عبج الخحسغ تػفيق أحسج  ،شخح قانػف العقػبات الجخائع
الػاقعة عمى األشخاص ،مخجع سابق ،ص ٔ.ٕٔٛ ،ٔٛ

ٕ  -راجع السادة ( )ٕٔٛمغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ ٜٖٔٙـ.
ٖ  -انطخ د .ساىخ الػليج ،مخجع سابق ،ص .ٖٛٛ
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الفرل الثالث
عقهبة جريسة القتل الخظأ

تسهيد:
ال ُبَّج لكل عسل يخالف القػانيغ كاألنطسة كالدمػكيات السعسػؿ بيا في أؼ دكلة مغ عقاب حدب
ماىية الجخيسة التي كقعت كمجػ تأثيخىا عمى السجتسع كعمى أفخاده ،لحلظ كاف ال ُبَّج مغ عقاب
عمى جخيسة القتل الخصأ ،كىحا ما سيتحجث بو الباحث في ىحا الفرل ،حيث سيتحجث الباحث

في السبحث األكؿ عغ عقػبة القتل الخصأ في قانػف العقػبات كأسباب التذجيج كالتخفيف في ىحه
العقػبة ،مغ ثع سيتصخؽ الباحث إلى عقػبة القتل الخصأ في قانػف السخكر كأسباب التذجيج
كالتخفيف ليحه العقػبة ،كمغ ثع الحجيث عغ الجداء السجني ليحه الجخيسة مغ تعػيس كدية
كعالقتيسا ببعزيسا البعس.
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السبحث األول
عقهبة القتل الخظأ واألسباب السذددة لها في قانهن العقهبات
يشقدع ىحا السبحث إلى مصمبيغ سيتع الحجيث فييسا عغ عقػبة القتل الخصأ في قانػف العقػبات
ثانيا.
أ ًكال ،كمغ ثع الحجيث عغ أسباب التذجيج في عقػبة القتل الخصأ ً
السظلب األول
عقهبة القتل الخظأ في قانهن العقهبات
تشز السادة ( )ٕٔٛمغ قانػف العقػبات الفمدصيشي عمى َّأنو" كل مغ تدبب في مػت شخز
عسال ال يبمغ درجة اإلىساؿ
آخخ بغيخ قرج مغ جخاء عسمو بعجـ احتخاز أك حيصة أك اكتخاث ً
الجخمي ،يعتبخ َّأنو ارتكب جشحة كيعاقب بالحبذ مجة سشتيغ أك بغخامة قجرىا مائة جشيو"ٔ.
صبيقا لشز السادة الدابقة فقج قزت محكسة صمح غدة بحبذ السجاف مجة سشة
كت ً
كتغخيسو(ٓٓٓٔ) شيكل أك الحبذ(ٖ) أشيخ ،نتيجة التدبب في مػت شخز آخخ عغ إىساؿ

خالفا لمسادة( )ٕٔٛمغ قانػف العقػباتٕ.
كقمة احتخاز ً
ىحا كقج قزت محكسة صمح خانيػنذ بحبذ السجانيغ مجة( )ٙأشيخ كبغخامة قجرىا(ٖٓٓٓ)
خالفا لمسادة( )ٕٔٛمغ قانػف
شيكل لتدببيسا في مػت شخز آخخ عغ إىساؿ كقمة احتخاز
ً

العقػباتٖ.

كسا كنرت (ٖٖٗ)مغ القانػف الشافح في الزفة الغخبية عمى َّأنو "كل مغ تدبب في مػت أحج
عغ إىساؿ أك قمة احتخاز أك عجـ مخاعاة القػانيغ كاألنطسة كعػقب بالحبذ مغ ستة أشيخ إلى
ثالث سشػات" ٗ.

ٔ -السادة()ٕٔٛعقػبات ٗ ٚلعاـ ٜٖٔٙـ.
ٕ -قزية رقع  ٕٓٓ/ٕٕٕٜلجػ محكسة صمح غدة بتاريخ ٕٓٓ٘/ٕ/ٛـ
ٖ -الصعغ الجدائي رقع  ٕٓٔٓ/ٕٛلجػ محكسة صمح خانيػنذ برفتيا محكسة استئشاؼ بتاريخ ٕٓٔٓ/ٗ/ٕٛـ.
ٗ -السادة (ٖٖٗ) مغ قانػف العقػبات األردني رقع ( )ٔٙلعاـٜٓٔٙـ.
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كذكخت السادة()ٕٖٛمغ قانػف العقػبات السرخؼ أنو " مغ تدبب خصًأ في مػت شخز آخخ
بأف كاف ذلظ ناشئًا عغ إىسالو أك رعػنتو أك عجـ احت اخزه أك عجـ مخاعاتو لمقػانيغ ك الق اخرات ك
المػائح كاألنطسة يعاقب بالحبذ مجه ال تقل عغ ستة أشيخ ك بغخامة ال تجاكز مائتي جشية
بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغ "ٔ.
كيتزح مغ نرػص السػاد الدابقة أعاله َّ
السذخع جعل عقػبة القتل الخصأ ىي الحبذ
أف
ّ
أف يحكع بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغ ،إذ إ َّف السذخع مشح سمصة تقجيخية في الجسع
كالغخامة ،كلمقاضي ْ

بيغ العقػبتيغ أك الحكع بإحجاىا فقط كسا لو أف يشدؿ بالحبذ أك الغخامة إلى الحج األدنى لكل

مشيسا .لكغ يجب االنتباه إلى َّ
أف ىحه الجخيسة في صػرتيا جشاية باعتبار اعتجاء الجاني عمى
السذخع الفمدصيشي في غدة كالزفة القتل الخصأ جشحة ،كقج
حق اإلنداف في الحياة ،كاعتبخ
ّ

عاقب عمييا السذخع في قصاع غدة بالدجغ لسجة سشتيغ ،في حيغ عاقب عمييا السذخع في الزفة
بالدجغ لسجة ال تقل عغ ستة أشيخ كال تديج عغ ثالث سشػات.

ٔ  -السادة ()ٕٖٛمغ قانػف العقػبات السرخؼ رقع ( )٘ٛلعاـ ٜٖٔٚـ.
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السظلب الثاني
األسباب السذددة لجريسة القتل الخظأ
ُيخاد باألسباب السذجدة لمعقػبة َّ
بأنيا الطخكؼ السحجدة بالقانػف كالسترمة بالجخيسة أك الجاني،
كالتي يتختب عمييا تذجيج العقػبة السقخرة لمجخيسة إلى أكثخ مغ الحج األعمى الحؼ قخره القانػف.
كأ َّف الطخكؼ السذجدة كميا ضخكؼ قانػنية يجب أ ْف يشز عمييا في القانػف ليكػف بػسع
السحكسة أف تأخح بيأ.

كقج ذكخت السادة ( ٕ)ٕٔٛمغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ (ٜٖٔٙـ) الحج األعمى
لمعقػبة ،كىػ سشتيغ كلع تحكخ الحج األدنى كبالخجػع إلى القػاعج العامة نجج َّ
أف الحج األدنى
لمجشحة ىي الحبذ مجة تتجاكز األسبػع إلى ثالث سشػات كفق السادة(٘) مغ قانػف العقػباتٖ.
كسا كقج نز مذخكع قانػف العقػبات الفمدصيشي لعاـ(ٖٕٓٓـ) في السادة (ٖٕٗ)عمى َّأنو " :
ناشئا عغ إىسالو أك رعػنتو أك عجـ احت اخزه أك عجـ
كل مغ تدبب خصأ في مػت آخخ بأف ذلظ ً
مخاعاة القػانيغ كاألنطسة كالمػائح  ،يعاقب بالحبذ كبغخامة ال تجاكز خسدسائة ديشار أك بإحجػ
ىاتيغ العقػبتيغ" ٗ.كقج قزت محكسة صمح خانيػنذ بحبذ السجاف مجة(ٖ)شيػر كبغخامة
مقجارىا(ٕٓٓ) شيكل نتيجة التدبب في قتل شخز آخخ بدبب اإلىساؿ كقمة االحتخاز٘.
ٙ

نرت السادة (ٕ٘ٗ ) مغ ذات السذخكع عمى حاالت إذا تػفخت تزاعفت العقػبات السقخرة:
كقج َّ
ٔ  -كجػد الجاني تحت تأثيخ مدكخ أك مخجر عشج ارتكاب القتل الخصأ:
مدكخ أك
ًا
متعاشيا
لقج شجد السذخع عقاب الجاني الحؼ يختكب جخيسة قتل غيخ عسجؼ إذا كاف
ً
مخجر عشج ارتكابو لمخصأ الحؼ تتختب عميو الشتيجة اإلجخامية ،إذ إ َّف الجاني قج أخل بػاجب
ًا
ٔ.

د .عمي حديغ خمف كد .سمصاف الذاكؼ ،السبادغ العامة في قانػف العقػبات ،مخجع سابق ،صٗٗٗ.

ٕ .راجع السادة( )ٕٔٛمغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ)ٚلعاـ ٜٖٔٙـ.
ٖ .راجع السادة(٘) مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ)ٚلعاـ ٜٖٔٙـ.
ٗ.

السادة(ٖٕٗ)مغ مذخكع قانػف العقػبات الفمدصيشي لعاـ ٖٕٓٓـ.

٘.

القزية رقعٔ٘ٔ ٕٓٔٓ/لجػ محكسة صمح خانيػنذ صارد بتاريخ ٕٗٔٓٔٓ/ٚ/ـ.

.ٙ

السادة(ٕ٘ٗ)مغ مذخكع قانػف العقػبات الفمدصيشي لعاـ ٖٕٓٓـ.
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إخالال آخخ تسثل
الحيصة كالححر الحؼ يمتدـ بيا الشاس كافة عشج مسارسة أنذصتيع كأضاؼ إليو
ً
في تشاكلو السدكخ أك السخجر عشج إتيانو لمفعل الحؼ نجع عشو الحادث ،أؼ أ نو أتى فعمو كىػ في
حالة سكخ أك تخجيخ ككاف عميو أ ْف ال يقجـ عمى الفعل ماداـ ىػ في ىحه الحالةٔ.
ىحا كيالحع َّ
أف إثبات حالة الدكخ مغ السدائل التي تختز بيا محكسة السػضػع كعمى
السحكسة إذا ما استطيخت حالة سكخ يجب أف تبيغ مجػ تأثيخه في الستيع كما إذا كاف ىحا قج
أخحه بإرادتو أك بغيخ إرادتو كذلظ بعج االستعانة بخأؼ كتقاريخ األشباء السختريغٕ.
ٕ  -نكػؿ الجاني عغ مداعجة السجشي عميو أك عغ شمب السداعجة لو مع تسكشو مغ ذلظ:
حاال
يذتخط لتػافخ ىحا الطخؼ السذجد أ ْف يكػف الخصخ الحؼ أحاط السجشي عميو سبب الحادث ً

حاال ،كأ ْف يكػف مرجر الخصخ ىػ فعل الجاني اإلجخامي ،كيجب عمى
كثابتا كيقتزي
تجخال ً
ً
ً
الجاني تقجيع السداعجة الفعالة لمسجشي عميو ،فال يكفي أف يقػـ بقجر ضئيل مغ السداعجة ال

نفعا شالسا ثبت أ َّف الجاني كاف في مقجكره تقجيع قجر أكبخ يحقق الشفع
يججؼ السجشي عميو ً
لمسجشي عميو ،إال أَّنو إذا ثبت أ َّف السجشي عميو قج تػفي فػر الحادث كالذ الجاني بالفخار قبل أ ْف
مدتحيال،
يتحقق مغ ذلظ ،فإَّنو ال يدأؿ عغ نكػلو عغ كاجب تقجيع السداعجة ،أل َّف االلتداـ يربح
ً

أك َّ
أف الجاني كاف في استصاعتو الحيمػلة دكف كقػع الشتيجة الجخمية سػاء بػسائمو الخاصة أك
عغ شخيق االستعانة بغي هخ لكشو لع يفعلٖ.
ٖ -إذا نذأ عغ الجخيسة كفاة ثالثة أشخاص أك أكثخ.
عاقبت الفقخة الثالثة مغ السادة (ٕ٘ٗ) مغ مذخكع قانػف العقػبات الفمدصيشي بالحبذ مع عجـ
نطخ لجدامة الزخر كبغخامة ال
تحجيج السجة إذا نذأ عغ الجخيسة مػت ثالثة أشخاص أك أكثخ ًا
تجاكز خسدسائة ديشار أك بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغٗ ،كبسػجب ىحا الشز أنو مجخد إفزاء الفعل
السذػب بالخصأ إلى كفاة ثالثة أشخاص أك أكثخ ،كاؼ كحجه لمتذجيج مغ دكف تصمب شخكط
أخخػ فجدامة الزخر تتسثل بعجد السجشى عمييع في جخيسة القتل الخصأ فإف تحقق ىحا الطخؼ
ٔ  -د .رؤكؼ عبيج ،جخائع اإلعتجاء عمى األشخاص كاألمػاؿ ،مخجع سابقٜٔٚٛ ،ـ ،ص.ٕٜٓ
ٕ  -د .معػض عبج التػاب ،الػسيط في شخح جخائع القتل كاإلصابة الخصأ ،مخجع سابق  ،ص.ٖٜٔ
زا د .رؤكؼ عبيج  ،مخجع سابق  ،ص.ٕٔٓ،ٕٜٓ
ٖ  -د .معػض عبج التػاب ،مخجع سابق ،ص .ٖٔٛانطخ أي ً

ٗ  -السادة(ٕ٘ٗ )ٖ/مغ مذخكع قانػف العقػبات الفمدصيشي لعاـٖٕٓٓـ ".تزاعف العقػبات السقخرة في السادتيغ الدابقتيغ إذا كاف
الجاني:
ٖ -أك نذأ عغ الجخيسة كفاة ،أك إصابة ثالثة أشخاص فأكثخ بجخكح".
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استحق الجاني العقػبة السقخر لو ،كيبجك أ َّف التذجيج لجدامة الزخر ال يتختب عميو تغييخ في
نػع الجخيسة فيي تبقى جشحة بالشطخ إلى العقػبة السقخ ةر ليا ،فالتذجيج تسث ل في رفع الحج األدنى
لمعقػبة ،كيبقى تقجيخ عقػبة الحبذ بيج القاضئ.
كذكخت السادة ()ٕٖٛمغ قانػف العقػبات السرخؼ " تكػف العقػبة الحبذ مجة ال تقل عغ سشة
كال تديج عمي خسذ سشيغ كغخامة ال تقل عغ مائتي جشية كال تتجاكز خسدسائة جشية أك بإحجؼ
جديسا بسا تفخضو عميو أصػؿ
إخالال
ىاتيغ العقػبتيغ إذا كقعت الجخيسة نتيجة إخالؿ الجاني
ً
ً
مخجر عشج ارتكابو الخصأ الحؼ نجع عشو
ًا
مدكخ أك
ًا
شيا
كضيفتو أك ميشتو أك حخفتو أك كاف متعا ً
الحادث أك نكل كقت الحادث عغ مداعجه مغ كقعت عميو الجخيسة أك عغ شمب السداعجة لو مع

تسكشو مغ ذلظ ،كتكػف العقػبة الحبذ مجة ال تقل عغ سشة كال تديج عمى سبع سشيغ إذا نذأ عغ
الفعل كفاة أكثخ مغ ثالثة أشخاص ،فإذا تػافخ ضخؼ آخخ مغ الطخكؼ كالػاردة في الفقخة الدابقة
كانت العقػبة الحبذ مجة ال تقل عغ سشة كال تديج عمى عذخ"ٕ.
كيخػ الباحث َّ
أف قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع(ٗ )ٚلعاـ(ٜٖٔٙـ) لع يأخح بالتذجيج في السادة
( )ٕٔٛكالسادة( )ٕٜٔمشو األمخ الحؼ يػضح القرػر الحؼ يعتخؼ قانػف العقػبات.

ٔ  -د .رؤكؼ عبيج  ،مخجع سابق ، ،صٕٓٔ.
ٕ  -السادة ()ٕٖٛمغ قانػف العقػبات السرخؼ
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السبحث الثاني
عقهبة القتل الخظأ والسباب السذددة لها في قانهن السرور

َّ
إف تقجيخ العقػبة السحجدة قانػنا يعػد إلى سمصة القاضي ضسغ حجييا األدنى كاألعمى ،كىػ
غيخ ممدـ ببياف األسباب ال تي دعتو إلى تحجيج مقجار العقػبة ،شالسا َّأنو لع يتعج الشز ،إال َّأنو
قمسا تخمػ دعػػ جدائية ال سيسا في الجخيسة السخكرية مغ ضخكؼ شخرية أك ضخكؼ مػضػعية
تدتجعي في تذجيج العقػبة أك تخفيفيا .فقج يحجد السذخع في الشز القا نػني حاالت تدتػجب
قانػنا
تذجيج العقػبة ،كيصمق عمييا الطخكؼ السذجدة ،كقج يحجد السذخع حاالت أخخػ يشز عمييا ً

أف تخفف العقػبة ،كيصمق عمييا األعحار القانػنية السخففة ،كسا أجاز السذخع لقاضي
مغ شأنيا ْ
السػضػع الشدكؿ بالعقػبة إلى دكف حجىا األدنى ،إذا كجج مغ ضخكؼ الستيع أك ضخكؼ الػاقعة ما
يقتزي تخفيف العقػبة ،كيصمق عمييا الطخكؼ القزائية السخففة ،عميو سشقدع ىحا السبحث إلى

مصمبيغ ،كسيتحجث الباحث عغ عقػبة القتل الخصأ في قانػف السخكر في السصمب األكؿ ،ثع
سيتحجث الباحث عغ األسباب السذجدة لعقػبة القتل الخصأ في قانػف السخكر في السصمب الثاني.
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السظلب األول
عقهبة القتل الخظأ في قانهن السرور
عالج قانػف السخكر جخيسة القتل الخصأ الشاجسة عغ حػادث الديارات في السادة (ٕٔٔ) مشو:
"كل مغ تدبب في كفاة شخز نتيجة حادث شخؽ بغيخ قرج ،ناجع عغ عجـ احتخاز أك مغ جخاء
شير أك عجـ مباالة يعاقب بالحبذ مجة ال تقل عغ ثالثة شيػر كال تديج عمى سشتيغ كبغخامة
ديشار أك ما يعادليا بالعسمة الستجاكلة أك بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغ"ٔ.
مقجارىا ثالثسائة كخسدػف ًا

كقج قزت محكسة صمح جباليا بحبذ الستيع بحبذ الستيع(ٖ) أشيخ كغخامة(ٓٓ )ٜشيكل أك

بجال مشيا ،كسحب الخخرة لسجة(ٖ) شيػر مغ تاريخ الحادث ،كذلظ لتدببو
بالحبذ(ٖ) شيػر ً
بحػادث شخؽ نتج عشو كفاة شخز آخخ عغ إىساؿ كقمة احتخازٕ.

كبالشطخ إلى السادة الدابقة الحكخ نالحع َّأنيا ذكخت الحج األدنى لمعقػبة كمجتيا ثالثة شيػر
كالحج األعمى سشتيغ أؼ َّأنيا تداكت في الحج األعمى مع السادة()ٕٔٛمغ قانػف العقػبات
الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ(ٜٖٔٙـ)  .إذف ال مذكمة بخرػص سمصة القاضي التقجيخية فيسا
يتعمق بالحج األعمى لمجخيسة السشرػص عمييا في السادة(.)ٕٔٛ
أف ال يقل عغ(ٖ) أشيخ
لكغ تكسغ السذكمة في الحج األدنى لمعقػبة الحؼ يخػ الباحث َّأنو يجب ْ

كفقا لسا كرد في السادة (ٕٔٔ) مغ قانػف السخكر كػف ىحه السادة صجرت في قانػف السخكر كىػ
ً
كفقا لمقػاعج العامة في التعارض
ًا
القانػف األحجث
صجكر كسا َّأنو قانػف خاص بحػادث السخكر ً
بيغ التذخيعاتٖ.

ٔ  -السادة (ٕٔٔ)مغ قانػف السخكر الفمدصيشي رقع ٘ لعاـ ٕٓٓٓـ.
ٕ  -القزية رقع  ٕٓٔٓ/ٜٙلجػ محكسة صمح جباليا بتاريخ ٕٕٔٓٔٓ/ٚ/ـ.
ٖ  -بسا أف قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ(ٜٖٔٙـ) ىػ األقجاـ كاألسبق في الػجػد مغ قانػف السخكر الفمدصيشي رقع ٘
لعاـ(ٕٓٓٓـ) كبالتالي يفتخض أف تبشى األمػر السذتخكة خاصةً في الجانب الستعمق بحػادث الديخ مغ عقػبات كغيخىا في
قانػف السخكر عمى قانػف العقػبات .
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كتشز السادة (ٕٗ)مغ قانػف الديخ األردني عمى َّأنو " :إذا تدبب سائق السخكبة أثشاء قيادتيا
بػفاة إنداف يعاقب بالحبذ مجة ال تقل عغ ستة أشيخ كال تديج عمى ثالث سشػات مع سحب
رخرة الدػؽ أك كقف العسل بيا لسجة ال تقل عغ ستة أشيخ كال تديج عمى سشة كيػقف العسل
بالخخرة مجة ال تقل عغ سشة كال تديج عمى سشتيغ إذا كاف الدائق عشج كقػع الحادث تحت تأثيخ
السذخكبات الخكحية أك السخجرات أك السؤثخات العقمية أك الذ بالفخار كلع يبمغ أؼ مخكد أمشي أك
دكرية شخشة بعج ارتكاب الجخـ"ٔ.

- 1السادة (ٕٗ)مغ قانػف الديخ األردني لعاـ ٕٓٓٛـ.
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السظلب الثاني
األ سباب السذددة لعقهبة القتل الخظأ في قانهن السرور
كتشز مادة (ٓٔٔ)مغ قانػف السخكر الفمدصيشي عمى َّأنو:
" يعاقب بالحبذ لسجة ال تقل عغ ثالثة أشيخ كال تديج عمى سشتيغ كبغخامة مقجارىا مائة كثسانػف
ديشا ار أك ما يعادلو بالعسمة الستجاكلة أك بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغ كل مغ ارتكب جخيسة مغ الجخائع
الػاردة في السادة ( )ٜٙمغ ىحا القانػف فإذا عاد الى ارتكابيا خالؿ سشتيغ مغ تاريخ إدانتو
يزاعف الحج األقرى لمعقػبة"ٔ.
كسا كتشز السادة (ٔٔٔ) مغ ذات القانػف عمى أنو :
ديشار
" يعاقب بالحبذ لسجة ال تقل عغ شيخيغ كال تديج عمى سشة كبغخامة مقجارىا مائة كعذخكف ًا
أك ما يعادلو بالعسمة الستجاكلة أك بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغ كل مغ ارتكب جخيسة مغ الجخائع
الػاردة في السادة ( )ٜٛمغ ىحا القانػف فإذا عاد الى ارتكابيا خالؿ سشتيغ مغ تاريخ إدانتو
يزاعف الحج األقرى لمعقػبة"ٕ.
أيزا إلى قانػف الديخ األردني ،يتبيغ لشا أسباب التذجيج في عقػبة جخيسة القتل الخصأ
كبالخجػع ً
الشاجسة عغ حػادث الديخ كالتي مشياٖ:

ٔ-

قيادة السخكبة تحت تأ ثيخ السدكخ أك السخجر:

يذتخط لتػافخ ىحا الطخؼ السذجد أف يكػف الجاني عشج ارتكابو الخصأ الحؼ نجع عشو حادث
ٔ  -انطخ السادة (ٓٔٔ) مغ قانػف السخكر الفمدصيشي رقع(٘) لعاـ(ٕٓٓٓـ) .كتشز السادة ()ٜٙمغ ذات القانػف عمى أنو- 1" :
أف يمقي القبس بجكف محكخة إلقاء قبس عمى قائج أؼ مخكبة يختكب عمى مخأػ مشو جخيسة مخكر في
يجػز لكل شخشي ْ

الحاالت التالية :ج  -التدبب في حادث شخؽ نتج عشو أضخار جدسانية .ك  -قيادة مخكبة تحت تأثيخ مػاد مخجرة أك مدكخة"

لمسديج راجع السادة (.)ٜٙ
ٕ  -انطخ السادة (ٔٔٔ) مغ قانػف السخكر الفمدصيشي رقع (٘) لعاـ(ٕٓٓٓـ) .راجع السادة()ٜٛمغ ذات القانػف.
ٖ  -قانػف الديخ األردني لعاـ(ٕٓٓٛـ) ،كقانػف السخكر الجدائخؼ رقع( )ٔٗ - 11لعاـ(ٕٔٓٓـ) السعجؿ كالستسع باألمخ رقع
( )ٖٓ – ٜٓلعاـ(ٕٜٓٓـ).
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مخجر .كيتعيغ عمى القاضي السػضػع أ ْف يدتطيخ تػافخ ىحا
ًا
مدكخ أك
ًا
تعاشيا
القتل الخصأ م ً
الطخؼ .كذىب رأؼ في الفقو إلى أف ذلظ ال يتحقق إال إذا تبيغ مغ ضخكؼ الػاقع أ َّف التعاشي
بػعيو.

ٔ

بيشسا يحىب رأؼ آخخ إلى أَّنو يكفي لرحة الحكع القاضي بالتذجيج أ ْف يثبت أ َّف الجاني كاف

مخجرٕ .كالخأؼ اآلخخ ىػ
ًا
مدكخ أك
ًا
متعاشيا  -كقت ارتكاب الفعل الحؼ نجست عشو الػفاة –
ً
الحؼ يتفق مع صخاحة نرػص القانػف.
ٕ -نكػؿ الجاني عغ مداعجة السجشي عميو أك عغ شمب السداعجة لو:
عج السذخع نكػؿ الجاني عغ مداعجة مغ كقعت عميو الجخيسة ،أك عغ شمب السداعجة إذا
كحلظ ّ
لع يتسكغ ىػ مداعجتو ألؼ سبب آخخ ،مع تسكشو مغ ذلظ .أؼ إذا كاف بإمكانو مداعجتو أك

عج السذخع ىحه الحالة مغ الطخكؼ السذجدة التي تدتػجب
شمب السداعجة لو ،كلكشو لع يفعلّ ،

تذجيج العقػبة.

كالعمة في تذجيج العقػبة في ىحا الطخؼ ىي أ َّف الجاني عشج كقػع الحادث كاف بإمكانو إنقاذ حياة
السجشي عميو إذا قجـ لو السداعجة أك يصمبيا لو إذا لع يتسكغ ىػ مغ تقجيسيا ،فعمى األقل أف
محاكلتو إنقاذ حياتو ،كإ ْف لع تفمح تكفي لمشطخ إلى مػقفو نط ةخ مختمفة عغ مػقف مغ تسكغ مغ
السداعجة كلكشو لع يقع بياٖ.

باإلضافة إلى غيخ ذلظ مغ األسباب السذجدة لمعقػبة  ،كالتي يخجع تقجيخىا إلى القاضي.

ٔ -انطخ رؤكؼ عبيج ،جخائع االعتجاء عمى األشخاص كاألمػاؿ ،مرجر سابق ،ص .ٕٜٓراجع السادة ( )ٜٙالبشج
(ك)مغ قانػف السخكر الفمدصيشي رقع (٘) لعاـ ٕٓٓٓـ.
ٕ -عػض دمحم عػض  ،جخائع ضج االشخاص كاالمػاؿ ،االسكشجرية  ،دار السصبػعات الجامعية ٜٔٛٗ،ـ،
ص .ٕٔٛراجع السادة (ٖٔٔ) مغ قانػف السخكر الفمدصيشي رقع (٘) لعاـ ٕٓٓٓـ.
ٖ -رؤكؼ عبيج  -جخائع االعتجاء عمى االشخاص كاالمػاؿ ،مخجع سابق ،صٕٓٔ.
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السبحث الثالث
الجزاء السدني
سيتع الحجيث في ىحا السبحث عغ الجداء السجني الحؼ يقع عمى الجاني بدبب الزخر الحؼ نتج
عغ الخصأ الحؼ ا قتخفو كالحؼ يتسثل في دعػػ التعػيس التي سشتحجث عشيا في مصمب أكؿ
كمغ ثع التصخؽ إلى الجية كعالقتيا بالتعػيس في مصمب ثاني.
السظلب األول
التعهيض
لمستزخر مغ الجخيس ة الحق في السصالبة بالتعػيس عغ األضخار أماـ السحكسة السجنية إذا ثبت
ناجسا عغ الجخيسة مباشخة ،فيكفي في السجعي السجني أ ْف يكػف قج أصابو
قياـ ىحا الزخر ،ككاف ً
خيار لمسجعي في أ ْف يقيع دعػػ أماـ
ضخر شخري كمباشخ مغ الجخيسة ،كسا يختب ىحا الحق ًا
القاضي السجني أك أماـ القاضي الجشائي بصخيق التبعية لمجعػػ الجدائية .كىحا الحق الذخري

كإ ْف كاف األصل فيو يقترخ عمى الستزخر إال أَّنو يجػز أ ْف يشتقل إلى غي هخ كالػرثةٔ.
كيسكغ تعخيف التعػيس َّ
بأنو " :الجعػػ التي يقيسيا مغ لحقو ضخر الجخيسة بصمب تعػيس ىحا
الزخر"ٕ.
كتصيبقا لسا سبق فقج قزت السحكسة العميا بغدة بتعػيس السجشي عميو بسبمغ(ٕٓٓٓ٘) شيقل
ً

عسا لحقو مغ أضخار عغ شخيق الخصأ مغ قبل أفخاد الذخشةٖ.
كتعػيس مادؼ كمعشػؼ ّ

السذخع الفمدصيشي في قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ(ٜٖٔٙـ) التعػيس
كقج أفخد
ّ
كشػع مغ أنػاع العقػبات كذلظ مغ خالؿ السادة ( )ٖٚالستعمقة بالعقػبات حيث عمى َّأنو "
ٗ

لمسحكس ة أف تحكع بأؼ عقػبة مغ العقػبات التالية" :د" دفع التعػيس".
ٔ -أ بػ اليديج عمي الستيت ،جخائع اإلىساؿ ،مخجع سابق،صٖ٘ٔ.
ٕ -معػض عبج التػاب ،مخجع سابق ،ص .ٖٗٚ

ٖ -الصعغ السجني رقع ٖٕ ٕٖٓٔ/لجػ السحكسة العميا بغدة بتاريخ ٕٕٖٓٓٔ/ٔ/ـ.
ٗ -السادة (/ٖٚد) مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ ٜٖٔٙـ.
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كسا كتشز السادة (ٖٗ )ٔ/مغ ذات القانػف َّ
بأنو " إذا أدانت السحكسة شخرا بارتكاب جخـ
أف تقزي عميو حاؿ إدانتو بأ ْف يجفع لمذخز الستزخر أؼ مبمغ مغ
يجػز ليا ،بسحس إرادتياْ ،

عسا لحقو مغ خدارة جخاء الجخـ الحؼ أديغ الستيع بو،
الساؿ ال يتجاكز مائة جشيو
ً
تعػيزا لو ّ
مجع شخري أـ لع يجخل ،كيعتبخ ذلظ السبمغ
سػاء أدخل الذخز الستزخر في الجعػػ برفة ٍ
بسثابة ديغ محكػـ بو مدتحق األداء عمى الذخز الحؼ أدانتو السحكسة لمذخز الحؼ قزت
بجفعو إليو"ٔ.
فعال سبب
نرت السادة (  )ٜٔٚمغ القانػف السجني الفمدصيشي عمى أَّنو" :كل مغ ارتكب ً
كقج ّ
ضخر لمغيخ يمدـ بتعػيزو" ٕ.كىحا حكع عاـ يذسل جسيع أنػاع الزخر السادؼ كالسعشػؼ كاألدبي
ًا
كغيخىا.

ضخر لمغيخ يمدـ مغ
ًا
كتشز السادة (ٖ)ٔٙمغ القانػف السجني السرخؼ عمى َّأنو" :كل خصأ سبب
ارتكبو بالتعػيس"ٖ.
كحرػؿ الزخر شخط أساسي لقياـ الجعػػ السجنية كلكغ مجخد حرػلو ال يكفي لقبػليا بل
أدبيا فيػ مادؼ إذا
ماديا كإما أ ْف يكػف ً
يجب أ ْف تتػفخ فيو شخكط معيشة ،كىػ إما أف يكػف ً

أصاب الذخز في جدسو أك مالو ،كأدبي إذا أصابو في شخفو أك سسعتو أك عاشفتو أك اعتباره.
كالزخر ىػ " األذػ الحؼ يريب اإلنداف في جدسو أك مالو أك شخفو أك عاشفتو" ٗ.كىػ الخكغ
الثاني مغ أركاف السدؤكلية يدبقو الخصأ كتمحقو العالقة الدببية كبغيخ تػف هخ ال تتػفخ السدؤكلية
كال يسكغ لمقزاء الحكع بالتعػيس .فإذا انرب الزخر عمى الحمة السالية لذخز أك عمى
جدسو نكػف أماـ ضخر مادؼ ،أما الزخر األدبي ىػ الحؼ يريب الذخز في حداسيتو كألع
أك في شعػره كخجش الذخؼ أك عاشفتو كفقج عديد عميو.
كلسا تقجـ سػؼ نخرز فخًعا لبحث شخكط الزخر كفخًعا لمتعػيس الشاجع عغ حػادث الصخؽ.
ٔ -السادة (ٖٗ )ٔ/مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ ٜٖٔٙـ.
ٕ -السادة (  )ٜٔٚمغ القانػف السجني الفمدصيشي رقع ٗ لعاـ ٕٕٔٓـ.
ٖ -السادة (ٖ)ٔٙمغ القانػف السجني السرخؼ رقػػع ٖٔٔ لدشة .ٜٔٗٛ

ٗ -د .فاركؽ عبجهللا كخيع ،الزخر السعشػؼ كتعػيزو في الفقو اإلسالمي ،دار الكتب العمسية ،إقميع كخدستاف ،العخاؽٜٔٚٔ ،ـ ،ص .ٕٙ
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الفرع األول :شروط الزرر السهجب للتعهيض
يذتخط لتحقيق الزخر الذخكط التالية :
أ /اإلخالؿ بحق مالي مرمحة مالية :
سثال اإلخالؿ
أف يكػف ىشاؾ إخالؿ بحق السزخكر أك بسرمحة مالية لو "ف ً
يجب لػقػع الزخر ْ

أف يسذ
بحق السزخكر إذا أحخؽ شخز مش ًدال آلخخ أك أتمف زرعو…" فيجب لسداءلة السعتجؼ ْ

أف تكػف
اعتجاءه ً
ماليا كفي ىحا يذتخط ْ
بتا يحسيو القانػف كيدتػؼ في ىحا ْ
حقا ثا ً
أف يكػف الحق ً
السرمحة مذخكعو لػجػب تعػيس األضخارٔ.

فعال أك َّأنو مؤكج الػقػع في
محققا :لكي يتػفخ الزخر ال ُبَّج يكػف كقع ً
أف يكػف الزخر ً
بْ /

أف نسيد بيغ ثال ث أقداـ لمزخر السدتػجب التعػيسٕ:
السدتقبل ،كفي ىحا يجب ْ

فعال كال مذكمة حػؿ كقػعو كإصابة الذخز نتيجة حادث سيارة.
ٔ  -الزخر الػاقع :ىحا الػاقع ً
ٕ -ضخر مؤكج الػقػع :ىػ الزخر لع يقع بعج كلكغ كقػعو مؤكج فدبب الزخر قج تحقق كلكغ
آثاره كميا أك بعزيا تخاخت في السدتقبل كإصابة عامل بعاىة مدتجيسة تحجده عغ الكدب
حتسا نتيجة
ه
مدتقبال  ،فيعػض عغ الزخر الحؼ كقع مغ جخاء
ً
عجد كعغ الزخر الحؼ سيقع ً
مدتقبال فالتعػيس شسل الزخر الحالي كالزخر السدتقبمي السحقق الػقػع.
عجده عغ العسل
ً
مدتقبال غيخ محقق الػقػع ،فيػ
ٖ -الزخر االحتسالي :ىػ الزخر الحؼ لع يقع بعج كلكغ كقػعو
ً
يختمف عغ الزخر السدتقبمي كال تقػـ عميو السدؤكلية السجنية بل يشتطخ حتى يربح االحتساؿ
خمال في مشدؿ جا هر
أف ُيحجث شخز بخصئو ً
فعالً ،
يقيشا فال تعػيس عشو إال إذا تحقق ً
مثالْ :
فيػ ضخر محقق يمدـ السدؤكؿ بإصالحو أما ما قج يؤدؼ إليو الخمل مغ انيجاـ السشدؿ في
فعال نتيجة ىحا الخمل.
السدتقبل فيػ مغ قبيل الزخر السحتسل كال تعػيس عشو إال إذا انيجـ ً
ٔ -د .نبياف سالع مخزؽ أبػ جامػس  ،مكتب حق الفمدصيشي لمتحكيع كالسحاماه  ،غدة  -فمدصيغ  ،مػقع بيت
./https://www.bayt.com/ar/specialties/q/29478
ٕ -د .سعجكف العامخؼ – تعػيس الزخر في السدؤكلية التقريخية  -مشذػرات مخكد البحػث القانػنية في كزارة العجؿ،
بغجادٜٔٛٔ،ـ ،ص ٗٔ.
- Andre Toulemon, Jmoore – Le Pregudice corporel et moral endroit commun troisieme , edition,
.sirey, paris 1968, P –184
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كيشبغي عجـ الخمط بيغ الزخر السحتسل كالزخر الستسثل في تفػيت فخصة كىي حخماف الذخز فخصة
كاف يحتسل أ ْف تعػد عميو بالكدب فالفخصة أمخ محتسل كلكغ تفػيتيا أمخ محقق ،كأف يرجـ شخز
كاف في شخيقو إلى أداء امتحاف في مدابقة ،فقج فػتت عميو الفخصة أك الفػز ،كىحا القجر ٍ
كاؼ لتحقق
الزخر الحؼ يقع فعالً فيػ مدتػجب التعػيس.
شخريا :كىحا الذخط يشرخؼ القرج فيو إلى أنَّو إذا كاف شالب التعػيس ىػ
ج /أف يكػف الزخر
ً
شخريا مغ ضخر ،كإذا كاف شمب التعػيس برفة
أف يثبت ما أصابو
السزخكر
ً
أصال فيجب عميو ْ
ً
ف
لس ْغ تمقى الحق عشو.
أخخػ فاإلثيات يكػ لمزخر الذخري ُ

ٔ

أف يحرل السزخكر عمى أكثخ مغ تعػيس
أف ال يكػف قج سبق تعػيزو :إذ إ ْنو ال يجػز ْ
دْ /

اختيارا فقج أكفى بالتدامو،
إلصالح ضخر بعيشو ،فإذا قاـ ُمحجث الزخر بسا يجب عميو مغ تعػيزو
ً
مؤمشا عمى نفدو ضج ما قج يريبو
كال محل بعج ذلظ لسصالبتو بالتعػيس ،غيخ ّأنو إذا كاف السزخكر
ً
أف يصالب بعج ذلظ محجث الزخر
مغ حػادث فإنَّو يسكشو بعج الحرػؿ عمى تعػيس شخكة التأميغ ْ
بالتعػيس بسا لع يذسمو مبمغ التأميغ .كفي األخيخ يججر اإلشارة إلى َّ
أف الزخر األدبي كالزخر
كشخري ا كلع يدبق التعػيس عشو حتى يسكغ لمقاضي التعػيس عشو
أف يكػف محقًقا
السادؼ يجب ْ
ً

كاألمخ فييا يخزع تقجيخه لمقاضيٕ.

الفرع الثاني  :التعهيض الشاجم عن حهادث الظرق
قخر السذخع الفمدصيشي في السادة (ٓ٘ٔ) مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي رقع(ٕٓ) لعاـ(ٕ٘ٓٓـ) آلية
فشرت عمى أنَّو" إذا أدػ حادث الصخؽ
تعػيس كرثة الذخز الحؼ يمقى مرخعو جخاء حادث شخؽَّ ،
تعػيزا بسػجب ىحا القانػف ،فإنَّو يحق لمسعاليغ مغ كرثتو
إلى كفاة الدائق السراب الحؼ ال يدتحق
ً

كنرت السادة(ٕ٘ٗ)مغ ذات القانػف عمى
مصالبة الرشجكؽ بالتعػيس شبًقا ألحكاـ ىحا القانػف" .كسا َّ
أنو " إذا أدػ الحادث إلى كفاة السراب َّ
فإف السبمغ الحؼ يجفع لػرثتو ،خسدػف بالسائة مغ الحج
األقرى السحكػر في السادة (ٖ٘ٔ) مغ ىحا القانػف
مصخكحا مشو حرة الػرثة السعاليغ كفًقا لحجة
ً

حرخ اإلرث"ٖ.

ٔ  -د .معػض عبج التػاب ،مخجع سابق ،ص ٖ٘.
ٕ  -د .نبياف سالع مخزؽ أبػ جامػس  ،مكتب حق الفمدصيشي لمتحكيع كالسحاماة ،مخجع سابق.
نرت عمى
ٖ  -السػاد (ٓ٘ٔ)ك(ٗ٘ٔ) مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي رقع ٕٓ لعاـ ٕ٘ٓٓـ ،كمغ الججيخ ذكخه أف السادة(ٖ٘ٔ)قج ّ
َّأنو ال يجػز أف يديج مجسػع مبمغ التعػيس عغ األضخار السعشػية عغ عذخة آالؼ ديشار أردني أك ما يعادليا بالعسمة
الستجاكلة  .راجع السادة(ٖ٘ٔ).
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كبيحا الشز يكػف السذخع الفمدصيشي قج قخر َّ
ضخر السعشػية التي يدتحقيا
أف التعػيس عغ األ ا
مصخكحا مشو حرة الػرثة السعاليغ ،كإذا
الػرثة غيخ السعاليغ مبمغ خسدة اآلؼ ديشار أردني
ً
كاف الستػفى غيخ معيلَّ ،
فإف كرثتو ال يتقاضػف راتب التعػيس عغ الزخر السعشػؼ كالحؼ
قيستو خسدة آالؼ ديشار ،كىحا صار بسػجب قخار محكسة الشقس الفمدصيشيةٔ.
كتشز السادة(/ٜأ )ٔ/مغ نطاـ التأميغ اإللدامي األردني عمى َّأنو " مع مخاعاة أحكاـ السادة(ٓٔ)
مغ ىحا الشطاـ ،تحجد األ مػر السبشية أدناه الرادرة بسػجب أحكاـ ىحا الشطاـ السبالغ السقصػعة
التي تمتدـ شخكة التأميغ بجفعيا لمستزخر كذلظ في أؼ مغ الحاالت التالية :الػفاة ،األضخار
السعشػية الشاجسة عغ الػفاة "ٕ.
كقج أصجرت ىيئة التأميغ األردنية ،التعميسات رقع (ٕٗ )ٕٓٔٓ/تشفي ًحا لشز السادة السحكػ ةر في
نز التأميغ اإللدامي ،كالتي تػجب دفع ثالثة اآلؼ ديشار لػرثة السيت ،كتعػيس معشػؼ ،عمى
أف تػزع عمى الػرثة حتى الجرجة الثانية .أما التعػيس عغ األضخار السادية  ،فيػ حدب السادة
ْ
السحكػرة سبعة عذخ آالؼ ديشار عغ الذخز الػاحج ،تػزع عمى الػرثة حدب حجة حرخ
ٖ

اإلرث.

مختمفا حيث إَّنو لع يقدع التعػيزات إلى مادية أخخػ
أما بالشدبة لمسذخع السرخؼ ،كاف الػضع
ً

معشػيةَّ ،إنسا حجدىا بسمغ أربعيغ ألف جشيو يذسل الذقيغ .كذلظ بحدب السادة ( )ٛمغ قانػف
التأميغ اإلجبارؼ  ،كالتي تقػؿ " تؤدؼ شخكة التأميغ مبمغ التأميغ السحجد عغ الحػادث السذار
إلييا في السادة (ٔ) مغ ىحا القانػف إلى السدتحق أك كرثتو  ،...كيكػف مبمغ التأميغ الحؼ تؤديو
الذخكة قجره أربعػف ألف جشيو في حاالت الػفاة .ٗ"...

ٔ  -أحسج دمحم دركير تيديخ الدػسي ،رسالة ماجدتيخ بعشػاف " القػاعج الجدائية الشاضسة لقزايا حػادث الصخؽ في التذخيع
الفمد صيشي ،الجامعة اإلسالمية ،فبخايخٕٓٔٙ ،ـ.
ٕ  -السادة(/ٜأ )ٔ/مغ نطاـ التأميغ اإللدامي األردني.
ٖ  -أحسج دمحم دركير تيديخ الدػسي ،السخجع الدابق.
ٗ  -انطخ السادة ( )ٛمغ قانػف التأميغ اإلجبارؼ السرخؼ.
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كقج أضاؼ السذخع السرخؼ في السادة (ٗٔ) مغ قانػف التأميغ اإلجبارؼَّ ،أنو في حاؿ تحققت
كفاة السراب بحادث سيخ خالؿ سشة ،مغ تاريخ كقػع الحادث ،ككاف سبب الػفاة حادث شخؽ،
فإ َّف شخكة التأميغ ممدمة بإكساؿ التعػيس ليرل إلى مبمغ (ٓٓٓٓٗ) جشيو مرخؼ.

ٔ  -السادة (ٗٔ) مغ قانػف التأميغ اإلجبارؼ السرخؼ رقع( ٕ) ٚلعاـ ٕٓٓٚـ.
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السظلب الثاني
الدية وعالقتها بالتعهيض في قانهن العقهبات الفلدظيشي
اصصالحا مغ
لغة ك
الجية ىي حكع مغ األحكاـ األصمية لمقتل الخصأ ،كسشأتي لبياف تعخيفيا ً
ً
القخف كالدشة كاإلجساع ،ككيفية أدائيا،
خالؿ تعخيفات الفقياء ليا ،ككحالظ مذخكعيتيا مغ آ
كأسباب تغميطيا كتخفيفيا كآارء الفقياء في ذلظ.
الفرع األول
الدية
أول :تعريف الدية
ية كاحجة ِ
القتيل ك ديتو كديًا ِ
ٔ  -التعخيف المغػؼ :قاؿ ابغ مشطػرِ :
ية ىي حق ِ
الجيات
الج ُ
الج ُ
ّ
ُْ ْ ّ
ّ
كالياء عػض مغ الػاك تقػؿ كديت ِ
أخحت
ت أؼ
القتيل أِدية ً
ُ
جي ُ
دية ِإذا أعصيت ديتو كإتَّ ْ
ُْ
ُ
ِ
ِ
ِ
فالنأ.
ديتو ِكاذا أمخت مشو قمت :د فالنًا ،كلالثشيغ ديا ،كلمجساعة ُدكا ً
عخؼ الفقياء الجية كسا يمي:
ٕ  -التعخيف االصصالحي :كقج َّ

ٕ
كعخفتيا السالكية َّ
عخفت الحشفية الجية َّ
بأنيا:
بأنيا " :ىي اسع لمساؿ الحؼ ىػ بجؿ الشفذ" ّ .
ّ
ٖ
عخفيا فقياء الذافعية َّأنيا" :ىي اسع
" ىي ماؿ يجب بقتل آدمي حخ
عػضا عغ دمو"  .كقج َّ
ً

الساؿ الػاجب بجشاية عمى الحخ في نفذ أك فيسا دكنيا"ٗ .كقاـ فقياء الحشابمة بتعخيفيا َّأنيا :

" ىي الساؿ السؤدؼ إلى مجشي عميو أك كليو أك كارثو بدبب جشاية"٘.
ٔ -جساؿ الجيغ بغ مشطػر ،لداف العخب ،ج ٘ٔ  ،ص ٖ. ٖٛ
ٕ -فخخ الجيغ عثساف الديمعي ،تبييغ الحقائق شخح كشد الجقائق ،ط  ،ٔ -السصبعة الكبخػ األميخية ،مرخٖٔٔ٘ ،
ق ،ج ، ٙص .ٕٔٙ
ٖ -عمي بغ أحسج بغ مكخـ الرعيجؼ العجكؼ ،حاشية العجكؼ عمى شخح كفاية الصالب الخباني العجكؼ ،ت :يػسف
الذيخ دمحم البقاعي ،د ط ،دار الفكخ ،بيخكت ٔٗٔٗ ،ق  ٜٜٔٗ /ـ ،ج ٕ  ،ص . ٕٜٛ
ٗ -دمحم الذخبيشي ،اإلقشاع في حل ألفاظ أبي الذجاع ،د ط ،السصبعة الخيخية ،مرخ ٖٕٔٔ ،ق ،ج ٕ  ،ص ٓ.ٜٔ
٘ -مشرػر بغ يػنذ البيػتي ،كذاؼ القشاع عغ اإلقشاع ،ط  ،ٔ -ك ازرة العجؿ ،السسمكة العخبية الدعػديةٕٜٔٗ ،
ق ٕٓٓٛ /ـ ،ج ٖٔ  ،ص ٕٖ.
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ثانيا :مذروعية الدية
ثبتت مذخكعية الجية بالكتاب كالدشة الشبػية كاإلجساع:
ٔ  -مغ القخآف الكخيع:
أ  -قاؿ تعالى{وَهَب كَبىَ لِوُؤْهِيٍ أَى ٌَمْتُلَ هُؤْهِنًب إِالَّ خَطَئًب وَهَي لَتَلَ هُؤْهِنًب خَطَئًب فَتَذْسٌِسُ زَلَبَتٍ هُّؤْهِنَتٍ وَدٌَِتٌ هُّسَلَّوَتٌ
إِلَى أَهْلِهِ إِالَّ أَى ٌَصَّدَّلُىاْ فَئِى كَبىَ هِي لَىْمٍ عَدُوٍّ لَّكُنْ وَهُىَ هْؤْهِيٌ فَتَذْسٌِسُ زَلَبَتٍ هُّؤْ هِنَتٍ وَإِى كَبىَ هِي لَىْمٍ بٍَْنَكُنْ
وَبٍَْنَهُنْ هٍِّثَبقٌ فَدٌَِتٌ هُّسَلَّوَتٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَذْسٌِسُ زَلَبَتٍ هُّؤْهِنَتٍ فَوَي لَّنْ ٌَجِدْ فَصٍَِبمُ شَهْسٌَْيِ هُتَتَببًٍَِْيِ تَىْبَتً هِّيَ اللّهِ وَكَبىَ
اللّهُ عَلٍِوًب دَكٍِوًب}.1
ٕ  -مغ الدشة الشبػية :عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو َّ
أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ"َ :م ْغ قتل لو قتيل فيػ
َ
أف يػدؼ كأما يقاد"ٕ.
بخيخ الشطخيغ إما ْ
ٖ  -مغ اإلجساع :أجسع أىل العمع عمى مذخكعية الجية ،كسا َّأنيع أكجبػىا في القتل الخصأ
الحؼ يكػف مغ غيخ مكمف مثل السجشػف كالربي ،كفي العسج الحؼ تكػف فيو حخمة السقتػؿ
ناقرة عغ حخمة القاتلٖ.
ثالثا :كيفية أداء الدية
تؤدؼ العاقمة دية القتل الخصأ نيابة عغ القاتل ،كالعاقمة ىي عربة القاتل مغ أقارب كمػالي،
ٗ
كعميا  -رضي هللا عشيسا َّ -أنيسا جعال دية
تقدع عمييع في ثالث سشيغ  ،فقج ركؼ عغ عسخ ً

الخصأ عمى العاقمة في ثالث سشيغ ،كال يػجج ليسا في الرحابة مخالفاً٘.
ٔ -سػرة الشداء  :اآلية .ٜٙ

ٕ -الحجيث  ،ٙٗٛٙصحيح البخارؼ ،كتاب الجيات ،باب مغ قتل لو قتيل فيػ بخيخ الشطخيغ .
ٖ -دمحم بغ رشج القخشبي ،بجاية السجتيج كنياية السقترج ،ط  ، ٙدار السعخفة ،بيخكت ،لبشاف ٕٔٗٓ ،قٜٕٔٛ /
ـ ،ج ٕ ،ص .ٜٗٓ
ٗ -ابغ جدؼ الكمبي ،القػانيغ الفقيية ،د ط ،د ـ ،د ف ،ص.ٕ٘ٓ،
٘ -مػفق الجيغ ابغ قجامة ،السغشي ،ط ٖ  ،دار عالع السعخفة ،الخياض ٔٗٔٚ ،قٜٜٔٚ /ـ ،ج ٕٔ ،صٕ.ٛ
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فإف لع تكغ لو عاقمة ،أخحت الجية مغ بيت الساؿ ،كتؤدؼ العاقمة الجية بذخكط أربعة:
ْ
أف تكػف الثمث فأكثخ.
ْٔ .

از مغ قيسة العبج.
أف تكػف عغ دـ ،احتخ ا
ْٕ .
أف تكػف عغ خصأ.
ْٖ .

أف يثبت بغيخ اعتخاؼ
ْٗ .
افقا في الجيغ كداره ،فيؤدؼ كل كاحج مشيع
كيؤدييا مغ العاقمة الحكخ ،البالغ ،العاقل ،السػسخ ،مػ ً

ما ال يزخ بو حدب حالو ،كيبجأ باألقخب فاألقخبٔ.
ربعا :مقدار الدية

اتفاقا ،كما كرد في تقجيخ الجية بغيخ
األصل في تقجيخ الجية شخًعا :اإلبل كىي أصل في ذاتيا ً
اإلبل َّإنسا ىػ في حقيقة األمخ تقػيع عمييا ،كىي باتفاؽ مائة مغ اإلبل أك ما يقػـ مقاميا لسا في

ذ ِم َائ ًة ِم َغ ِ
الشْف ِ
َف ِفي َّ
كتاب الشبي  -صمى هللاُ عميو كآلو كسَّمع  -ألىل اليسغ كفيو« :كأ َّ
اإلِب ِل»ٕ.
َ
َ

مقجار الجية في اإلسالـ فيػ ثابت كفقا لسا سبق ،أك بسا يعادليا حدب اآلتي مغ رأؼ السحاىب
األربعة:
ٔ  .رأؼ الحشفية :الجية تجب في ثالثة أجشاس ىي اإلبل كالحىب كالفزة كال تثبت الجية إال مغ
ىحه األنػاع الثالثةٖ.

ٔ -ابغ جدؼ الكم بي ،مخجع سابق ،ص ٕٓ٘.

ٕ -أخخجو مالظ في «السػشأ» ،)ٕٖ٘ /٘( :كالشدائي ،كتاب «الجيات»  ،ذكخ ِ
حجيث عسخك بغ حدـ في العقػؿ
صمَّى هللا عميو كآلو
كاختالؼ الشاقميغ لو ،) ٖٗٛ٘( :مغ حجيث عسخك بغ حدـ في الكتاب الحؼ كتبو الشبي َ -

كسمَّع  -إلى أىل اليسغ.

ٖ -بجائع الرشائع  ، ٕٖ٘ /ٚكانطخ التسييج البغ عبج البخ ٖٜٗ.٘ /ٔٚ
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ٕ .رأؼ السالكية :الجية تجب عمى اإلبل أما أىل الحىب فجيتيع بالحىب كأىل الػرؽ فجيتيع
بالػرؽٔ.
ٖ  .رأؼ الذافعية :اإلبل ىي األصل في الجية بالغة ما بمغت يػـ كجػب التدميعٕ.
ٗ .رأؼ الحشابمة :الجية في اإلبل كالحىب كالػرؽ كالبقخ كالغشعٖ.
أما الفقياء السعاصخيغ فقج انتيػا إلى أف قيسة الجية تعادؿ(ٕٓ٘ٗ) جخاـ مغ الحىب ،كعميو َّ
فإف
الجية في اإلسالـ ثابتة القيسةٗ.
نطخ الختالؼ
أما بالشدبة لػاقعشا الحالي فيخجع إلى السحاكع الذخعية لسعخفة مقجار الجية؛ ًا
العسالت كقيستيا كاختالؼ الطخكؼ ،كحجد مجمذ اإلفتاء األعمى في فمدصيغ قيسة الجية الذخعية
باعتساد اإلبل كأصل في دفع الجية الذخعية ،كبشاء عميو ،تكػف قيسة مائة مغ اإلبل في حالة
القتل الخصأ ( ٓٓٓٗ )ٛأربعة كثسانيغ ألف ديشار أردني٘.
خامدا :تغليظ الدية في القتل الخظأ
كمعشى تغميع الجية ىػ التذجيج في أمخ الجية كزيادتيا بدبب أمخ يقتزي ذلظ بحدب نػع القتل
أف تكػف في األشيخ الحخـ أك السكاف السحخـ كباعتبار األشخاص
كزماف كمكاف كقػعو ،أؼ ْ
َّ
بشاءا عمى ما تشاكلو الفقياء في تغميع
الخحع السحخـ مع أف األصل في دية القتل الخصأ التخفيفً ،

الجية.

ٔ -شخح الدرقاني ٗ ، ٕٔٛ /كانطخ كفاية الصالب ٕ ، ٖٛٛ /كانطخ التسييج البغ عبج البخ  ،ٖٗ٘ /ٔٚكانطخ
الكافي ٔ.ٜ٘ٙ /ؾ
ٕ -مشياج الصالبيغ ٔ ، .ٕٔٙ /التسييج البغ عبج البخ .ٖٗٙ /ٔٚ
ٖ -السغشي  ،ٕٜٛ /ٛكانطخ السبجع  ، ٖٗ٘ /ٛكانطخ الكافي في فقو ابغ حشبل ٗ.ٚ٘ /
ٗ -ألف اإلبل ليدت متػفخةً في بالدنا ،كغا لب أمػاؿ الشاس في بالدنا الشقػد الػرقية ،كقج قامت مقاـ الحىب كأخحت
أحكامو ،كقج قخر فقياء السالكية ىحا االعتبار ،شخح الدرقاني عمى السػشأٗ .ٕٔٛ/السشتقى ٗ.ٜٜٔ/

٘ -حجد مجمذ اإلفتاء األعمى في فمدصيغ قيسة الجية الذخعية ،جاء ذلظ خالؿ جمدتو الدابعة كالثسانيغ التي ُعقجت
في مقخ اإلدارة العامة في بمجة الخاـ قزاء القجس كذلظ عاـ ٕٔٔٓـ.
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تبيغ َّ
أف تغميع الجية في القتل الخصأ يكػف إما بديادة في العجد الحؼ تجب فيو الجية أك ما تُ َّقػـ

بو ،أك الديادة الكيفية في الرفة خاصة في اإلبل مغ جية أسشانيا ،كفي كقت أدائيا بحيث تؤدػ

َّ
مشجسة.
حالة أؼ غيخ مؤجمة ،غيخ ّ

ٔ

الخأؼ األكؿ :قالػا ال تغمع الجية ال في الذيخ الحخاـ كال في البمج الحخاـ ،كيسثل ىحا الخأؼ
الحشفية ،كالسالكية ،كالحشابمة في الخاجح عشجىع  ،كاستجلػا بقػلو تعالى{ :وَهَب كَبىَ لِوُؤْهِيٍ أَى ٌَمْتُلَ هُؤْهِنًب
إِالَّ خَطَئًب وَهَي لَتَلَ هُؤْهِنًب خَطَئًب فَتَذْسٌِسُ زَلَبَتٍ هُّؤْهِنَتٍ وَدٌَِتٌ هُّسَلَّوَتٌ إِلَى أَهْلِهِ إِالَّ أَى ٌَصَّدَّلُىاْ فَئِى كَبىَ هِي لَىْمٍ عَدُوٍّ لَّكُنْ وَهُىَ
هْؤْهِيٌ فَتَذْسٌِسُ زَلَبَتٍ هُّؤْهِنَتٍ وَإِى كَبىَ هِي لَىْمٍ بٍَْنَكُنْ وَبٍَْنَهُنْ هٍِّثَبقٌ فَدٌَِتٌ هُّسَلَّوَتٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَذْسٌِسُ زَلَبَتٍ هُّؤْهِنَتٍ فَوَي لَّنْ ٌَجِدْ
فَصٍَِبمُ شَهْسٌَْيِ هُتَتَببًٍَِْيِ تَىْبَتً هِّيَ اللّهِ وَكَبىَ اللّهُ عَلٍِوًب دَكٍِوًب}(.)3،2
كجو الجاللةَّ :
إف اآلية كردت عامة في كل قتيل ،سػاء أكاف في البمج الحخاـ أـ الذيخ الحخاـ أـ
غيخىسا ،فالػاجب ىػ دية مدمسة إلى أىل القتيل ال تغميع فيياٖ.
الخأؼ الثاني :تغمع الجية في الذيخ الحخاـ كالبمج الحخاـ ،كيسثل ىحا الخأؼ الذافعية ٗ،كاستجلػا
ِ َّ
بالحجيث الحؼ ركاه أبي شخيح العجكؼ رضي هللا عشوَّ :
أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ " :إ َّف َمك َة َحَّخَم َيا هللاُ
ِ
َف يدِفظ ِبيا دماَ ،كال يع ِ
ِ
ِ ِ
كَل ْع ُي َحِّخْم َيا َّ
زَج ِب َيا
اسَ ،ف َال َيحل ال ْم ِخٍغ ُي ْؤِم ُغ ِباهلل َكاْلَي ْػِـ ْاآلخ ِخ أ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ ْ
الش ُ
َ
ِ َّ ِ
ػؿ هللاِ َّ
اؿ رس ِ
َشج ًةخَ ،فِإ ْف أَحٌج َتخَّخ ِ ِ ِ
ِ
هللا أَِذ َف لَِخُسػلِ ِو،
يياَ ،ف ُقػُلػا َل ُو :إ َّف َ
صمى هللاُ َعَم ْيو َكَسمَع ف َ
َ َ َ
ََ
َ
ز بق َت َ ُ
ِ ِ ِ
اع ًة ِم ْغ َن َي ٍار ،كَق ْج َع َاد ْت ُح ْخمتَُيا اْلَي ْػـ َك ُح ْخمِت َيا ِب ْاأل َْم ِ
ذ،
ييا َس َ
َكَل ْع َيأْ َذ ْف َلكُ ْعَ ،كإَِّن َسا أَذ َف لي ف َ
َ
َ
َ
َ

الذ ِ
كْل ُيَبِّم ِغ َّ
اى ُج اْل َغ ِائ َب "٘.
َ

ٔ -إيساف حدغ عمي شختيح ،تقجيخ ،الجية تغميع كتخفيفا في ضػء مقاصج الذخيعة اإلسالمية  ،رسالة ماجدتيخ،
الجامعة اإلسالمية ،غدةٕٓٔٔ ،ـ  ،ص ٔ. ٚ
ٕ -آية ٜٕ:سػرة الشداء.
ٖ -السجكنة الكبخػ ،مالظ بغ أنذ ،د ط ،مصبعة الدعادة ،مرخ ٖٕٖٔ - ،ق ،ج  ، ٙص . ٖٓٚ
القخ ف العطيع ،أبي الفجاء إسساعيل بغ كثيخ القخشي الجمذقي ،ت :سامي بغ دمحم الدالمة ،ط ٕ ،دار
ٗ -تفديخ آ
شيبة ،السسمكة العخبية الدعػدية ٕٔٗٓ ،ق ٜٜٜٔ /ـ ،ج ٕ  ،ص ٖ. ٖٚ
٘ -األـ ،دمحم بغ إدريذ الذافعي ،ط ٔ  ،دار الػفاء ،السشرػرة ،مرخ ٕٕٔٗ ،ق ٕٓٓٔ /ـ ،ج  ، ٚص .ٕٚٛ
 -ٙصحيح البخارؼ ،كتاب العمع ،باب مغ أعاد الحجيث ثالثًا ليفيع عشو.
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كجو الجاللة :ىػ َّ
أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص حخـ مكة ،كحخـ فييا سفظ الجماء ،كيدتػؼ سفظ الجماء في الحخـ
ٔ

كغيخ الحخـ.

كيخػ الباحث أ َّف الخأؼ األقخب لمرػاب ىػ الخأؼ األكؿ ،فحخمة دـ السدمع في أؼ مكافَّ ،
أف
الحجيث الحؼ استجؿ بو أصحاب الخأؼ الثاني َّإنسا ىػ لحخمة القتاؿ فيو بجسيع أشكالو كليذ
لتغميع دية القتل الخصأ فقج يشتج القتل الخصأ عغ حادث سيخ في ىحا السكاف ،كىحا يجلل عمى
ضعف الخأؼ الثاني.
الفرع الثاني  :عالقة الدية بالتعهيض
انقدع الفقياء فيسا يتعمق بالجية ىل ىي تعػيس أـ َّأنيا ليدت تعػيزاً إلى كجيتيغ جية تخػ
تعػيزا كأخخػ تخػ بأنيا تعػيس كذلظ عمى الشحػ التالي:
بأنيا ليدت
ً
تعػيزا
أ ًكال :الخأؼ الحؼ نادػ بأنيا ليدت
ً
جساع ما سمف يتزح َّ
أف الجية ليدت تعػيزاً بأؼ صػرة مغ الرػر كفي أؼ كجو مغ األكجو
مغ قخيب أك بعيج ،كىحا ما يجلشا عميو مشصق العقػبة نفديا ،ككيفية فخضيا حيث ال ججاؿ عمى
َّ
جخ لمجشاة الحيغ يختكبػف جخيسة القتل – سػاء كانت عقػبة بجلية في القتل
أف الذارع فخضيا ز ًا
العسج أك أصمية في الخصأ – ت زع معيا عقػبة أخخػ ىي الكفارة الستسثمة في تحخيخ رقبة مؤمشة،
كالغخامة التي تفخض لجخيسة ىي عقػبة في السعشى كالرػرة ،كإذا جاز تقديع الذخيعة اإلسالمية
في مجكنة قانػنية لكانت الجية مغ نريب قانػف العقػبات بل َّ
إف السجتيجيغ مغ فقياء الذخيعة
كالقانػف عشجما قامػا بعسل مجكنات لمذخيعة أفخدكا مجكنة لمعقػبات كضعػا فييا الجية ،ككاف مغ
كامال عغ التذخيعات الجشائية
كتابا ً
ذلظ الكتاب الخائج لمسخحػـ /عبج القادر عػدة ،الحؼ كضع ً
فرال عغ الجية كأحكاميا كمقجارىا ...فإذا بحثشا في التذخيعات التي تتعمق
اإلسالمية ،كأفخد فيو
ً
بالسعامالت فمغ نجج أؼ ذكخ لمجية؛ بل سشجج َّ
أف الفقياء أفخدكا فر ًػال لمزساف (التعػيس) ٕ.
ٔ -عبج هللا بغ صالح آؿ بداـ ،تيديخ العالـ شخح عسجة األحكاـ ،ط  ، ٔٓ -مكتبة الرحابة ،الذارقة،
اإلمارات ٕٔٗٙ،ق ٕٓٓٙ /ـ ،ص.ٖٛ
ٕ -راجع عبج القادر عػدة ،التذخيع الجشائي اإلسالمي مقارناً بالقانػف الػضعي ،الجدء الثاني ،دار الكتاب العخبي،
بيخكت ،ص ٔ.ٕٙ
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كأكجو االختالؼ بالتفريل تأتي حدب التالئ:
اء لمجخيسة كال يتػقف الحكع بيا عمى شمب األفخاد كسا َّأنيا
ٔ .الجية عقػبة جشائية مقخرة جد ً
تعػيزا عسا نتج عغ
ال تقجر بالشطخ إلى ما يتبع الجخيسة مغ أذػ كخدارة كال تؤدػ باعتبارىا
ً
الجخيسة مغ ضخر جدساني كمادؼ ك َّإنسا كسقابل فقط لمشفذ أك األعزاء التي أتمفتيا الجشاية
عسا قج يؤدؼ إليو ذلظ التمف مغ الخدا ةر السادية لمسجشي عميو أك لػرثتو.
بغس الشطخ ّ
ٕ  .الجية ال تعػض غيخ الزخر السادؼ كىػ األذػ الجدساني الشاشئ عغ الجخيسة كال تتشاكؿ
شامال لكل ما تؤدؼ إليو الجخيسة مغ الزخر سػاء كاف
الزخر السعشػؼ بيشسا يكػف التعػيس
ً
ماديا.
معشػيا أك ً
ً
ٖ  .مقجار الجية ثابت يتداكػ فيو الجسيع كمقجار التعػيس يختمف حدب مخكد السجشي عميو
كحالتو الذخرية كحدب الزخر الحؼ أصاب السزخكريغ كمقجاره.
ٗ  .الجية تجب بالجخيسة نفديا أما التعػيس فال يحكع بو إال إذا شالب بو الصالب كأثبت حرػؿ
ضخر لو مغ جخائيا.
٘  .تػزع الجية عمى الػرثة حدب أنربتيع أما التعػيس فيقجر حدب الزخر الحؼ لحق
شخريا.
الستزخر
ً
 . ٙلجائشي القتيل استيفاء ديػنيع مغ الجية السحكػـ بيا لمػرثة؛ َّ
ألنيا تعتبخ تخكة لسػرثيع كلكغ
شخريا لكل مزخكر.
ليذ ليع ذلظ بالشدبة لمتعػيس؛ ألنو محكػـ بو
ً
 . ٚليذ لغيخ كرثة القتيل أؼ حق في الجية أما التعػيس فيحكع بو لسغ أصابو ضخر كعمى قجر
ىحا الزخر.
شخريا.
غالبا أما التعػيس فيتحسمو ىػ
ً
 .ٛالجية في غيخ العسج تجفعيا عاقمة الجاني ً
ٔ  -د .عمي صادؽ أبػ ىيف ،الجية في الذخيعة اإلسالمية ،رسالة دكتػراه جامعة القاىخة ٕٖ ،ٜٔص ٖٕٗ.
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ثانيا :الخأؼ الحؼ نادػ بأف الجية تعػيس
ً
أف الجية ىي تعػيس َّ
أما أصحاب الخأؼ الحؼ يقػؿ َّ
إف اتفقت كسمست عمى َّأنيا عقػبة في
فإنيا ك ْ

أيزا صفة التعػيس؛ َّ
ألنيا تؤكؿ إلى السجشي عميو أك
شق مشيا إال َّأنيا ذىبت إلى َّأنيا تحسل ً
أكليائو بيشسا تؤكؿ حريمة الغخامة إلى الخدانة العامة كىحا الخمط الحؼ حجث ليؤالء إنسا مخده

َّأن يع قارنػا بيغ قانػنيغ مختمفيغ كنطاميغ غيخ متذابييغ كالسقارنة ىشا في غيخ محميا كالقياس
قجر مغ التشاسب أك التذابو بيغ شيئيغ
مع الفارؽ بل َّإنو قياس فاسج" .إذ تقتزي السقارنة عادة ًا
أف تقارف بذخيعة أخخػ"ٔ.
بقرج السفاضمة بيشيسا كلكغ شخيعة هللا أسسى مغ ْ
كقج فخؽ السذخع الفمدصيشي بيغ الجية كالتعػيس كذلظ بحدب نز السادة(ٖٗ) مغ قانػف
شخرا
العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ(ٜٖٔٙـ) كالتي نرت عمى)ٔ(" :إذا أدانت السحكسة
ً
بأف يجفع لمذخز
أف تقزى عميو حاؿ إدانتو ْ
بارتكاب جخـ فيجػز ليا ،بسحس إرادتياْ ،

عسا لحقو مغ خدارة مغ جخاء
الستزخر أؼ مبمغ مغ الساؿ ال يتجاكز مائة جشيو
ً
تعػيزا لو ّ
مجع شخري أـ
الجخـ الحؼ أديغ الستيع بو ،سػاء أدخل الذخز الستزخر في الجعػػ برفة ٍ
لع يجخل ،كيعتبخ ذلظ السبمغ بسثابة ديغ محكػـ بو مدتحق األداء عمى الذخز الحػ أدانتو
السحكسة لمذخز الحؼ قزت بجفعو إليو.
بجال مغ الجية أك في
(ٕ)ال تؤثخ أحكاـ ىحه السادة في حق الحرػؿ عمى الجية أك عمى تعػيس ً
صالحية السحكسة لمحكع بجفع عصل كضخر يتجاكز السائة ج شيو لذخز دخل الجعػػ برفة
مجع شخري"ٕ.
ٍ
ككحلظ ما جاء بو التعجيل رقع (ٖ) لعاـ (ٕٜٓٓـ) عمى السادة رقع( )ٔٛمغ قانػف العقػبات
أقخت َّ
مخففا لمعقػبة في حالة
الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ(ٜٖٔٙـ) كالتي َّ
سببا ً
بأف دفع الجية يعتبخ ً

الزخكرةٖ .كىحا يجؿ داللة كاضحة عمى َّ
لسذخع الفمدصيشي قاـ بالتفخيق بيغ الجية كالتعػيس
أف ا ّ

سابقا مغ نرػص السػاد الستعمقة بحلظ.
كفقًا لسا أكردنا ً

ٔ -د .دمحم حدغ مختزى ،الجية في الذخيعة اإلسالمية كالقانػف ،ص٘ٔ.
ٕ -راجع السادة (ٖٗ) مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ ٜٖٔٙـ.
ٖ -راجع السادة (ٔ) ،مادة مدتحجثة تمي السادة ( )ٔٛمغ قانػف العقػبات رقع (ٖ) لدشة  ٕٜٓٓغدة السعجؿ لقانػف
العقػبات (ٗ )ٚلدشة .ٜٖٔٙ
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الخاتسة
ىحا ما يدخه هللا تعالى لي مغ بح ث في مػضػع "جخيسة القتل الخصأ" الحؼ كإ ْف بحلت فيو جيجا
فيػ ليذ بالكبيخ ،مقارنة بسا يحتاجو ىحا البحث ،فسا ىػ إال عسل متػاضع حاكلت مغ خاللو

إثخء البحث العمسي في
بفكخؼ البديط كإمكانياتي الستػاضعة أف أساىع بقجر ما في كسعي في ا
الجخـ ،كإيزاح بعس
العمػـ القانػنية كالجشائية ،كإ ا
بخز الػجو الرحيح لجػانب كخرائز ىحا ُ
المبذ الحؼ يػاجو البعس حػؿ ىحه الجشاية ،كأ نا بيحا ال أدعي كال يحق لي ذلظ – أني قج أتيت
بالججيج ،كإَّنسا ىػ مجخد جسع كبياف لسا قالو الفقياء كأصحاب االختراص كالجسع بيغ
التذخيعات كالقػانيغ الس تبعة في بعس الجكؿ العخيبة في ىحا الباب ،كالفزل في كل ذلظ يخجع
هلل تعالى كما تػفيقي إال بو عميو تػكمت كىػ رب العخش العطيع .كلكي ال أعيج ما ُسصخ في
الجرسة بإيجاز حتى أعصي فك ةخ
صمب ىحا البحث ،ألخز ما تػصمت إليو مغ خالؿ ىحه ا
ممخرة لسا تػصمت إليو مغ نتائج في ىحه الجراسة ،كما اقتخحو الباحث مغ تػصيات كذلظ عمى
الشحػ التالي:
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الشتائج:
ٔ  -ازدياد كقػع جخيسة القتل الخصأ ،كأثخ لمتقجـ العمسي ،كاف في جسيع السجاالت السيشية
السختمفة ،كالصب ،كالريجلة ،كاليشجسة ،كالسخكر؛ كلعل أخصخ ىحه السجاالت ىػ مجاؿ
السخكر بدبب تشػع كسائل السػاصالت السختمفة ،مع زيادة عجدىا كاتداع نصاؽ
استخجاميا ،كل ذلظ أدػ بجكره إلى تدايج الجخائع التي تختبت عمى خصأ مدببيا.
دقيقا لمقتل الخصأَّ ،إنسا اكتفى بحكخ صػر ىحا
تعخيفا
محجدا ك ً
ٕ  -لع يزع السذخع الفمدصيشي ً
ً
تاركا تعخيفو الجتياد الفقو كالقزاء
الخصأً ،

عخفت الذخيعة اإلسالمية بسحاىبيا الستعجدة القتل الخصأ ،إال َّ
أف ما ذىب إليو فقياء
ّٖ -
الحشفية ىػ األفزل ،كذلظ لذسػلو كإلحاشتو بالسعشى السقرػد.

ٗ  -تخجيح الخأؼ الحؼ يحىب بتقديع القتل في الذخيعة اإلسالمية إلى ثالثة أقداـ (عسج كشبو
عسج كخصأ) ،كىػ الخاجح ذلظ لقػة ما استجؿ بو أصحاب ىحا الخأؼ مغ الكتاب كالدشة.
٘  -تتفق جخيسة القتل الخصأ مع جخيسة القتل عغ غيخ قرج في قانػف العقػبات الفمدصيشي
في الخكغ السادؼ لكمييسا ،إال َّأنيسا يختمفاف في ركشيسا السعشػؼ ،مغ حيث َّ
أف الجاني ال
يقرج في األكلى قتل السجشي عميو أك اإلعتجاء عميو ،في حيغ يقرج الجاني في الثانية
اإلعتجاء عمى السجشي عميو ككقع القتل نتيجة محتسمة لدمػكو.
َّ - ٙ
إف العالقة الدببية كعشرخ مغ عشاصخ الخكغ السادؼ لجخائع القتل غيخ العسجية ليا
ميدتيا الخاصة ،إذ إ َّف حتسية ثبػت قياميا يتبع حتسية كقػع الشتيجة.
 - ٚتخجيح الخأؼ القائل في القانػف الػضعي بػحجة الخصأيغ الجشائي كالسجني .
إف كاف قميل مغ الفقياء قج ترػركا كقػعو.
 - ٛال شخكع في جخيسة القتل الخصأ ،ك ْ

ُ - ٜيدأؿ الجاني عغ السػت كلػ ساعج عمى إحجاثو عػامل أخخػ كدػء العالج كاعتالؿ
أيزا عغ السػت كلػ
كيدأؿ ً
صحة السجشي عميو أك صغخ سشو أك ضعف تكػيشوُ ،
اشتخؾ في الخصأ أكثخ مغ شخ ز بغس الشطخ عغ عجد اإلصابات التي تدبب فييا

الكل.
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ٓٔ-

تخجع أسباب حػادث الديخ برفة عامة إلى عػامل متعجدة أىسيا ما يتعمق

بحالة السخكبات كصالحيتيا لمديخ كثقافة الخكاب كالسذاة.
ٔٔ-

يػجج تبايغ بيغ قانػف العقػبات كقانػف السخكر فيسا يخز الحج األدنى

العقػبة.
ٕٔ-

أضاؼ السذخع الفمدصيشي في قصاع غدة مادة مدتحجثة تمي السادة()ٔٛمغ

قانػف العقػبات بسػجب التعجيل رقع(ٖ) لدشة (ٕٜٓٓـ) غدة السعجؿ لقانػف العقػبات
(ٗ )ٚلعاـ (ٜٖٔٙـ) كاف في مرمحة الجاني ،حيث اعتبخ عفػ كلي الجـ أك دفع الجية
مخففا لعقػبة القتل الخصأ .
سببا ً
ً

ٖٔ-

فخؽ السذخع الفمدصيشي قانػف العقػبات (ٗ )ٚلعاـ (ٜٖٔٙـ) بيغ الجية

كفقا لشز السادة (ٖٗ).
كالتعػيس كذلظ ً
ٗٔ-

السادة(ٕٕٔ) مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ (ٜٖٔٙـ) ،التي

تتعمق بشطخية الدبب األخيخ ،تتشافى كالسعاييخ األخالقية.
٘ٔ-

ال يػجج تغميع لعقػبة القتل الخصأ في قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع (ٗ )ٚلعاـ

(ٜٖٔٙـ) ،إال َّ
أف مذخكع قانػف العقػبات قج أخح باألس باب السذجدة لعقػبة القتل الخصأ.
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التػصيات:
ٔ-

ضخكرة قياـ السذخع الفمدصيشي بػضع تعخيف لمخصأ في القدع العاـ مغ القانػف ،كذلظ

لسشع التبايغ في االجتيادات الفقيية كالقزائية كاالبتعاد عغ العسػمية السبيسة التي تثيخ األخصاء
كسػء الفيع  ،كما يتختب عمى ذلظ مغ اختالؼ األحكاـ.
ٕ-

ضخكرة تجخل السذخع الفمدصيشي لتكخيذ نطخية متكاممة لمخصأ كإعادة الشطخ في

مخ عمى سشيا مجة شػيمة كأصبحت
نرػص قانػف العقػبات الستعمقة بجخيسة القتل الخصأ ،حيث ّ
ال تتالءـ كالطخكؼ الخاىشة السيسا مع التصػر الستدارع في شتى السياديغ.
ٖ-

العسل عمى كضع سياسة عقابية تسيل إلى تغميع عقػبة القتل الخصأ خاصة الستعمقة

بحػادث السخكر.
ٗ-

عجـ اعتساد القزاء الفمدصيشي عمى تصب يق نطخية الدبب األخيخ كسعيار أكحج في حالة

حجكث الػفاة بعج سشة كيػـ ،إذا كاف باإلمكاف إرجاع تدمدل األسباب التي أدت بالػفاة إلى فعل
الجاني.
٘-

االستغشاء عغ صػر الخصأ في قانػف(العقػبات ،كالسخكر) كالتعػيس عشيا بكمسة كاحجة

ىي التقريخ أك (اإلىساؿ) لكػنيا تدتػعب جسيع صػر الخصأ.
-ٙ

غالبا ما تكػف
اعتساد األساليب الفشية الحجيثة في تحج يج الدخعة الدائجة لمسخكبات التي ً

-ٚ

الدعي لعجـ تداىل القزاء في تصبيق العقػبة ِم ْغ خالؿ التػسع غيخ السبخر في إعساؿ

-ٛ

أف يكػف عمى أسذ عمسيةَّ ،
ألف
إ َّف تعي يغ السحاكع خبيخ في تقجيخ التعػيس يجب ْ

مباشخ لجخائع القتل الخصأ.
ًا
سببا
ً

نطخية الطخكؼ القزائية السخففة.

كخاليا مغ القػاعج العمسية في التقجيخ.
صالحا لفرل الجعػػ
الخبيخ غالبا ما يكػف تقجيخه
ً
ً
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-ٜ

العسل عمى ضخكرة كجػد معامل جشائية في فمدصيغ لسا ليا ِم ْغ أىسية في التحقيق

الجشائي ككذف مالبدات الجخيسة كالغسػض الحؼ قج يحيط بيا.

أف تحطى حػادث الصخؽ باىتساـ كبيخ لسا ليا مغ أثخ كبيخ عمى اقتراد الجكلة
ٓٔ  -يجب ْ

ككيانيا االجتساعي ،خاصة ك َّأنيا تدتيجؼ العشرخ البذخؼ كىػ العشرخ األىع في حياة الذعػب
كعسمية التشسية االجتساعية كاالقترادية.
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 السرادر كالسخاجع
 oالسرادر :
ٔ .القخاف الكخيع.
ٕ .الدشة الشبػية.
 oالسراجع والكتب:
 السعاجم اللغهية :
ٔ .إبخاىيع مرصفى كآخخكف  -السعجع الػسيط  -الجدء األكؿ  -السكتبة اإلسالمية لمصباعة
كالشذخ كالتػزيع  -تخكيا .ٕٓٓٓ-
ٕ .احسج بغ فارس بغ زكخيا  -معجع مقاييذ المغة  -ج٘  -دار الفكخ كالشذخ كالتػزيع -
بيخكت .ٜٜٔٚ -
ٖ .احسج بغ دمحم بغ عمي السقخؼ الفيػسي  -السرباح السشيخ  -جٕ  -مصبعة البابي الحمبي
كاكالده بسرخ  -بال سشة شبع.
ٗ .جساؿ الجيغ دمحم بغ مكخـ ابغ مشطػر اإلفخيقي السرخؼ ،لداف العخب ،دار عالع الكتب،
الخياض  -الدعػديةٕٔٗٗ ،قٕٖٓٓ،ـ.
٘ .مجج الجيغ دمحم بغ يعقػب الفيخكز ابادؼ الذيخازؼ  -القامػس السحيط – شبعة دار الفكخ
–بيخكت –لبشاف –ٖٓٗٔىػ.
 .ٙدمحم بغ أ بي عبج القادر الخازؼ  -مختار الرحاح  -دار الخسالة  -الكػيت .ٜٖٔٛ -
 الكتب الفقهية:
ٔ .إبخاىيع بغ مفمح ،السبجع في شخح السقشع ،ط  ،ٔ -دار الكتب العمسية ،بيخكت،
لبشاف ٔٗٔٛ،ق ٜٜٔٚ /ـ.
ٕ .ابغ جدؼ الكمبي ،القػانيغ الفقيية ،د ط ،د ـ ،د ف.
ٖ .اإلقشاع في شخح ألفاظ ابي شجاع ،لمذيخ دمحم بغ احسج الذخبيشي الخصيب  -مصبعة
البابي الحمبي –مرخ – ٖٜٔٓىػ.
ٗ .األـ ،اإلماـ ابي عبج هللا دمحم بغ إدريذ الذافعي (تٕٗٓ ىػ) مع مخترخ السدني ،مع
كتاب اختالؼ الحجيث الذافعي ،الصبعة الثانية (ٖٓٗٔىػٖٜٔٛـ) ،دار الفكخ ،بيخكت،
لبشاف.
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٘ .بجائع الرشائع في تختيب الذخائع ،لإلماـ عالء الجيغ أ بي بكخ بغ مدعػد الحشفي السمقب
بسمظ العمساء (ت ٘ٛٚ :ىػ) ،دار الكتاب العخبي ،بيخكت ،الصبعة الثانيةٕٔٗٓ ،ىػ -
ٜٔٔٛـ.
 .ٙبخىاف الجيغ أبي الحدغ بغ أبي بكخ الخاشجؼ السخغيشاني ،اليجاية شخح بجاية السبتجغ،
مكتبة كمصبعة مرصفى البابي الحمبي كأكالده -مرخ .الصبعة األخيخة.
 .ٚالتاج كاإلكميل لسخترخ خميل ،لسحسج بغ يػسف الذييخ بالسػاؽ (ت ٜٛٚ :ىػ) ،السصبػع
بيامر مػاىب الجميل شخح مخترخ خميل – شخابمذ  -مكتبة الشجاح.
 .ٛتبييغ الحقائق شخح كشد الجقائق ،لإلماـ فخخ الجيغ عثساف بغ عمي الديمعي الحشفي،
كبيامذو حاشية اإلماـ الذمبي عمى ىحا الذخح الجميل ،الصبعة األكلى ،السصبعة الكبخػ
األميخية ببػالؽ ٖٖٔٔ -ىػ.
 .ٜتحفة السحتاج بذخح السشياج لمعالمة احسج بغ حجخ الييتي الذافعي الستػفي سشة
ٗ ٜٚىػ ،كىػ مصبػع بيامر حاشية الذيخكاني ،دار صادر ،بجكف تاريخ.
ٓٔ.

تكسمة البحخ الخائق شخح كشد الجقائق لإلماـ دمحم بغ حديغ بغ عمي الصػرؼ

القادرؼ الحشفي (ت )ٖٔٔٛىػ ،ضبصو كخخج أحاديثو كآياتو الذيخ زكخيا عسيخات.
مشذػرات دمحم عمي بيزػف دار الكتب العمسية بيخكت –لبشاف ،الصبعة األكلىٔٗٔٛ ،ىػ -
ٜٜٔٚـ.
ٔٔ.

حاشية الجسل عمى شخح السشيج ،لمعالمة الذيخ سميساف الجسل عمى شخح

السشيج لذيخ اإلسالـ زكخيا االنرارؼ ،شبعة مصبعة مرصفى دمحم صاحب السكتبة
التجارية الكبخػ بسرخ القاىخة.
ٕٔ.

الحاكؼ الكبيخ في فقو اإلماـ الذافعي كىػ شخح مخترخ السدني البي الحدغ

عمي بغ دمحم بغ حبيب الساكردؼ البرخؼ ،تحقيق كتعميق الذيخ عمي دمحم معػض
كالذيخ عادؿ احسج عبج السػجػد ،الصبعة األكلى ،دار الكتب العمسية ،بيخكت ،لبشاف،
(ٗٔٗٔىػ ٜٜٔٗ-ـ)ٕٔ.ٕٔٓ/
ٖٔ.

الحخيخة ،لذياب الجيغ احسج بغ ادريذ القخافي (تٗ ٙٛىػ) السجمج الثاني تحقيق

األستاذ سعيج عخاب الصبعة األكلى ،دار الغخب اإلسالمي (ٜٜٗٔـ).
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ٗٔ.

شخائع اإلسالـ في مدائل الحالؿ كالحخاـ ،لمسحقق الحمي ابي القاسع نجع الجيغ

بغ الحدغ الحمي( ،ت ٙٚٙ :ىػ) مصبعة االداب ،الشجف ،الصبعة األكلىٖٜٔٛ ،ىػ -
ٖٜٔٙـ.
٘ٔ.

الذخح الكبيخ ألحسج الجرديخؼ الستػفى سشة ٕٔٓٔىػ كعميو حاشية الجسػقي

كتقخيخات عمير،مصبعة عيدى البابي الحمبي كشخكاه ،بجكف تاريخ.
.ٔٙ

عبج الخالق الشػاكؼ ،التذخيع الجشائي في الذخيعة اإلسالمية كالقانػف الػضعي،

دار الثقافة ،بيخكت ،الصبعة الثانيةٜٔٚٗ ،ـ.
.ٔٚ

عبج العديد دمحم محدغ  ،تحجيات تصبيق التذخيع الجشائي االسالمي  ،دار

الشيزة العخبية القاىخةٕٖٓٓ،ـ.
.ٔٛ

عبج هللا بغ صالح آؿ بداـ ،تيديخ العالـ شخح عسجة األحكاـ ،ط ، ٔٓ -

مكتبة الرحابة ،الذارقة ،االمارات ٕٔٗٙ،ق ٕٓٓٙ /ـ.
.ٜٔ

عمي بغ أحسج بغ مكخـ الرعيجؼ العجكؼ ،حاشية العجكؼ عمى شخح كفاية

الصالب الخباني العجكؼ ،ت :يػسف الذيخ  -دمحم ال بقاعي ،د ط ،دار الفكخ ،بيخكت،
ٗٔٗٔ ق  ٜٜٔٗ /ـ ،ج ٕ.
ٕٓ.

العسجة في الفقو الحشبمي ،تأليف بياء الجيغ عبج الخحسغ بغ إبخاىيع السقجسي

(تٕٗ ٙىػ) الصبعة األكلى ،مكتبة الخياض الحجيثة ،السسمكة العخبية الدعػدية.
ٕٔ.

الكافي ،في فقو اإلماـ احسج بغ حشبل لذيخ اإلسالـ مػفق الجيغ عبج هللا بغ

قجامة السقجسي كعمق عميو دمحم فارس كمدعج عبج الحسيج الدعجني ،شبعة دار الكتب
العمسية ،بيخكت -لبشاف ،الصبعة األكلى.
ٕٕ.

كذاؼ القشاع عغ متغ االقشاع لمذيخ مشرػر بغ يػنذ بغ ادريذ البيػتي (ت:

ٔ٘ٓٔ ىػ) ،مصبعة الحكػمة –مكة السكخمة –ٖٜٗٔىػ.
ٖٕ.

السبدػط ،لإلماـ شس ذ الجيغ ابي بكخ دمحم بغ احسج الدخخدي (تٜٗٓ :ىػ)،

مصبعة الدعادة ،مرخ ،الصبعة األكلى.
ٕٗ.

دمحم الذخبيشي ،اإلقشاع في حل ألفاظ أبي الذجاع ،د ط ،السصبعة الخيخية،

مرخ ٖٕٔٔ - ،ق ،ج ٕ  ،ص ٓ.ٜٔ
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ٕ٘.

دمحم بغ رشج القخشبي ،بجاية السجتيج كنياية السقترج ،ط  ،ٙ -دار السعخفة،

بيخكت ،لبشاف ٕٔٗٓ ،ق ٜٕٔٛ /ـ ،ج ٕ.
.ٕٙ

دمحم فاركؽ الشبياف ،مباحث في التذخيع الجشائي اإلسالمي ،دار القمع ،بيخكت،

الصبعة األكلىٜٔٚٚ ،ـ.
.ٕٚ

السجكنة الكبخػ لفقو اإلماـ مالظ بغ انذ الستػفى سشة ٗ ٜٔىػ ،دار صادر،

شبعة مرػرة عمى شبعة الدعادة بسرخ ٖٕٖٔىػ.
.ٕٛ

مغشي السحتاج الى معخفة ألفاظ السشياج ،دمحم الذخبيشي الخصيب ،مكتبة البابي

الحمبي كأكالده ،مرخٜٔ٘ٛ ،ـ.
.ٕٜ

السغشي ،لإلماـ ابي دمحم عبج هللا بغ احسج بغ قجامة (تٕٙٓ :ىػ) ،ترحيح

الجكتػر دمحم خميل الخاس ،مصبعة اإلماـ ،مرخ.
ٖٓ.

السشتقى شخح مػشأ اإلماـ لمقاضي ابغ الػليج سميساف الباجي األنجلدي الستػفي

سشة ٗ ٜٗىػ ،دار الكتاب العخبي ،بيخكت ،مرػرة عمى الصبعة األكلى لدشة ٕٖٖٔىػ.
ٖٔ.

كزرة العجؿ،
مشرػر بغ يػنذ البيػتي ،كذاؼ القشاع عغ االقشاع ،ط  ،ٔ -ا

السسمكة العخبية الدعػدية ٕٜٔٗ ،ق ٕٓٓٛ /ـ،ج ٖٔ .
ٕٖ.

السػسػعة الفقيية ،دار الرفػة لمصباعة كالشذخ ،كػيت ،الصبعة األكلى،

ٜٜ٘ٔـ.
ٖٖ.

مػفق الجيغ عبج هللا بغ أحسج بغ قجامة السقجسي ،الكافي في فقو اإلماـ أحسج بغ

حشبل ،ط ٔ  ،دار الكتب العمسية ،بيخكت ،لبشاف ٔٗٔٗ ،ق ٜٜٔٗ /ـ.
 مػفق الجيغ عبج هللا بغ أحسج بغ قجامة السقجسي ،السغشي ،ط  ، ٖ -دار عالع السعخفة،الخياض ،السسمكة العخبية الدعػدية  ٔٗٔٚق ٜٜٔٚ /ـ.
 الكتب القانهنية:
ٔ .أحسج أميغ بظ ،شخح قانػف العقػبات األىمي ،القدع الخاص ،الجدء الثاني ،الجار العخبية
لمسػسػعات العخبية ،الصبعة الثانية،
ٕ .أحسج فتحي سخكر  ،الػسيط في قانػف العقػبات  ،القدع الخاص  ،دار الشيزة العخبية
القاى ةخ .ٜٜٔٔ ،
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 أحسج فتحي سخكر ،الػسيط في قانػف العقػبات  -الجدء األكؿ  -القدع العاـ  -القاىخة،ٔ.ٜٔٛ
ٖ .أحسج دمحم دركير تيديخ الدػسي  ،رسالة ماجدتيخ بعشػاف " القػاعج الجدائية الشاضسة
لقزايا حػادث الصخؽ في التذخيع الفمدصيشي ،الجامعة االسالمية  ،فبخايخ ٕٓٔٙ ،ـ.
ٗ .جبخائيل البشاء ،شخح قانػف العقػبات ،القدع الخاص ،مصبعة الخشيج ،بغجاد.ٜٜٔٗ ،
٘ .جالؿ ثخكت ،نطخية نطع القدع الخاص ،جخائع االعتجاء عمى األشخاص ،الجار
الجامعية ،بيخكت ،ٜٔٛٗ ،الجدء األكؿ.
 .ٙجسيل الرغيخ  ،قانػف العقػبات  ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة  -مرخ ٜٜٔٚ ،ـ.
 .ٚحدشيغ ابخاىيع عبيج ،ا لشطخية العامة لمطخكؼ السخففة ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة،
ٓ.ٜٔٚ
 .ٛحسيج الدعجؼ ،شخح قانػف العقػبات ،جخائع االعتجاء عمى األشخاص ،الجدء الثالث،
مصبعة السعارؼ ،بغجادٜٔٚٙ،
 .ٜرمديذ بيشاـ – القدع الخاص في قانػف العقػبات – اإلسكشجرية – الصبعة الثالثة -
ٕٜٔٛـ.
 رمديذ بيشاـ  -الشطخية العامة لمقانػف الجشائي  -مشذاة السعارؼ  -اإلسكشجرية  -الصبعةالثالثة .ٜٔٚٔ-
ٓٔ.

رؤكؼ عبيج ،جخائع االعتجاء عمى األشخاص كاألمػاؿ ،الصبعة الثامشة ،دار

الفكخ العخبئٜٛ٘،
 رؤكؼ عبيج ،جخائع اإلعتجاء عمى األشخاص كاألمػاؿ ،دار الفكخ العخبي لمشذخ كالتػزيع،الصبعة الدابعة ،القاى ةخ – مرخ ٜٔٚٛـ
 رؤكؼ عبيج ،مبادغ القدع العاـ في التذخيع العقابي السرخؼ ،دار الفكخ العخبيغ،الصبعة الثانية .ٜٔٙ٘،
ٔٔ.

ساىخ إبخاىيع شكخؼ الػليج ،األحكاـ العامة في قانػف العقػبات الفمدصيشي،

جٔ،الجخيسة كالسدؤكلية الجدائية ،كمية الحقػؽ ،جامعة األزىخ ،غدةٕٖٓٔ ،ـ.
ٕٔ.

سعجكف العامخؼ – تعػيس الزخر في السدؤكلية التقريخية  -مشذػرات مخكد

البحػث القانػنية في ك ازرة العجؿ – بغجاد –ٔ.ٜٔٛ
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ٖٔ.

سميساف بارش ،محاضخات في شخح قانػف العقػبات الجدائخؼ ،القدع الخاص -

الصبعة األكلى ،الجدائخ.،
ٗٔ.

سميساف مخقذ السدؤكلية السجنية في تقشيشات البالد العخبية ،القدع األكؿ ،معيج

البحػث كالجراسات العخبية ،مصبعة الجيالكؼ ،القاىخةٜٔٚٔ ،
٘ٔ.

عادؿ قػرة  ،محاضخات في قانػف العقػبات .القدع العاـ  ،القاى ةخ  ٜٜٜٔ ،ـ.

.ٔٙ

عباس الحدشي ،شخح قانػف العقػبات العخاقي الججيج ،الجدء الثاني ،القدع

الخاص ،جخائع االعتجاء عمى األشخاص كاألمػاؿ ،الصبعة الثانيةٜٕٔٚ،
.ٔٚ

عبج الخحسغ تػفيق أحسج  ،شخح قانػف العقػبات القدع الخاص الجخائع الػاقعة

عمى األشخاص ،دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع ،عساف –االردف ٕٕٓٔ،ـ.
 عبج الخحسغ تػفيق أحسج  ،كتاب محاضخات في األحكاـ العامة لقانػف العقػبات  ،الجدءاألكؿ ،عساف -األردف.ٕٓٓٙ،
.ٔٛ

عبج القادر جخادة الجخائع الذخرية في التذخيع الفمدصيشي  ،غ ةد – فمدصيغ،

ٕٓٔٓـ
 عبج القادر عػدة  ،التذخيع الجشائي اإلسالمي مقارنا بالقانػف الػضعي ،د ط  ،دارالكتاب العخبي  ،بيخكت  -لبشاف ٕٕٔٗ ،قٕٓٓٔ،ـ.
.ٜٔ

عبج السييسغ بكخ ،القدع الخاص في قانػف العقػبات ،دار الشيزة العخبية،

القاىخة ،الصبعة الدابعةٜٔٚٚ ،
ٕٓ.

عبجالدالـ بشحجك  ،الػجيد في القانػف الجشائي السغخبي  ،ششجة  ،مصبعة

إسبارشيل .ٕٖٓٔ ،
ٕٔ.

عجلي نرار ،محاضخات ألقيت عمى شمبة ماجدتيخ ،أكاديسية اإلدارة كالدياسة

،غدة  -فمدصيغ.ٕٓٔٚ/ٕٓٔٙ ،
ٕٕ.

عدت حدشيغ  ،كتاب جخائع القتل بيغ الذخيعة كالقانػف  ،دراسة مقارنة ،الييئة

السرخية العامة لمكتاب ،مرخ ٜٜٖٔ،ـ.
ٖٕ.

عمي حديغ خمف كد .سمصاف الذاكؼ –السبادغ العامة في قانػف العقػبات –

مصابع ك ازرة التعميع العالي كالبحث العمسي -بغجاد ٕٜٔٛـ.
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 عمي حديغ خمف كد .سمصاف الذاكؼ ،السبادغ العامة في قانػف العقػبات ،مصابعالخسالة ،الكػيتٜٖٔٛ ،
ٕٗ.

عمي عبج القادر القيػجي .قانػف العقػبات المبشاني ،القدع الخاص ،جخائع

االعتجاء عمى اإلنداف كالساؿ كالسرمحة العامة ،الجار الجامعية ،بيخكت ،صٔ٘ٔ.
ٕ٘.

عمي دمحم جعفخ ،قانػف العقػبات ،جخائع الخشػة كاإلخالؿ بالثقة العامة كاالعتجاء

عمى األشخاص كاألمػاؿ ،السؤسدة الجامعية لمجراسات كالشذخ كالتػزيع ،بيخكت.ٜٔٛٚ،
.ٕٙ

عساد عبيج  ،إشكاليات الخصأ كخكغ معشػؼ لمقتل غيخ السقرػد (دراسة مقارنة

)،كمية القانػف ،جامعة عساف العخبية ٕٓٔ٘ ،ـ.
.ٕٚ

عسخ الدعيج رمزاف  -شخح قانػف العقػبات  -القدع الخاص  -دار الشيزة

العخبية  -القاىخة ٜٔٛٙ -ـ.
.ٕٛ

عػابجؼ عسار  ،نطخية السدؤكلية اإلدارية  ،دراسة تأصيمية ،تحميمية كمقارنة،

ديػاف السصبػعات الجامعية  ،بغ عكشػف ،الجدائخ ،طٖٕٓٓٚ ،ـ
.ٕٜ

عػض دمحم  -الػجيد في قانػف العقػبات  -القدع العاـ  -دار السصبػعات

الجامعية  -اإلسكشجرية - ٜٔٚٛ -ج.ٔ/
 عػض دمحم عػض  ،جخائع ضج االشخاص كاالمػاؿ ،االسكشجرية  ،دار السصبػعاتالجامعية ٜٔٛٗ،ـ.
ٖٓ.

فتػح الذاذلي  ،جخائع االعتجاء عمى األشخاص كاألمػاؿ  ،دار السصبػعات

الجامعية  ،القاىخةٕٕٓٓ ،ـ.
ٖٔ.

فخخؼ عبج الخزاؽ الحجيثي – شخح قانػف العقػبات – القدع العاـ – مصبعة

جامعة بغجاد – الصبعة الثانية – ٕ.ٜٜٔ
ٕٖ.

فػزية عبج الدتار  ،الشطخية العامة لمخصأ غيخ العسجؼ  ،دار الشيزة العخبية

،القاى ةخ ٜٜٔٚ ،
 فػزية عبج الدتار -شخح قانػف العقػبات القدع الخاص -دار الشيزة العخبية -القاىخةٕ.ٜٔٛ
ٖٖ.

كامل الدعيج  ،شخح األحكاـ العامة في قانػف العقػبات(دراسة مقارنة) ،دار

الثقافة لمشذخ كالتػزيع ،عساف.
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 كامل الدعيج ،شخح قانػف العقػبات الجخائع الػاقعة عمى اإلنداف  ،دار الثقافة لمشذخكالتػزيع ،عساف  -األردفٕٓٔٔ ،ـ.
ٖٗ.

ماىخ عبج شػير ،شخح قانػف العقػبات ،القدع الخاص ،دار الكتب لمصباعة

كالشذخ ،السػصل.ٜٔٛٛ ،
ٖ٘.

الستيت ،أبػ اليديج عمي  ،جخائع اإلىساؿ ،مشذأة السعارؼ ،اإلسكشجرية ،الصبعة

الثانية.ٜٔٛ٘ ،
.ٖٙ

دمحم إبخاىيع زيج – قانػف العقػبات السقارف – القدع العاـ – مصبعة أشمذ –

اإلسكشجرية – ٗ.ٜٔٚ
.ٖٚ

دمحم أحسج السذيجاني ،شخح قانػف العقػبات القدع الخاص في القانػف الػضعي

كالذخيعة اإلسالمية  ،عساف  -األردف ،الصبعة األكلى .ٕٓٓٔ ،
.ٖٛ

دمحم زكي ابػ عامخ -قانػف العقػبات –القدع الخاص – الجار الجامعية لمصباعة

كالشذخ – بيخكت – ٜٗٔٛـ.
.ٖٜ

دمحم سعيج نسػر ،شخح قانػف العقػبات القدع الخاص الجخائع الػاقعة عمى

األشخاص ،دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع  ،عساف  -األردف ٕٓٓ٘ ،ـ.
ٓٗ.

دمحم صبحي نجع ك د .عبج الخحسغ تػفيق – الجخائع الػاقعة عمى األشخاص

كاألمػاؿ في قانػف العقػبات األردني – مصبعة تػفيق – عساف.
ٔٗ.

دمحم فاضل –الجخائع الػاقعة عمى األشخاص – الصبعة الثالثة -مصابع فتغ العخب

– دمذق – ٘.ٜٔٙ
ٕٗ.

دمحم محسػد مرصفى  -شخح قانػف العقػبات ،القدع العاـ ،مصبعة جامعة

القاىخة ،الصبعة العاشخة.ٜٖٔٛ،
 محسػد محسػد مرصفى ،شخح قانػف العقػبات ،القدع الخاص ،ط ،ٛمصبعة جامعةالقاى ةخ كالكتاب الجامعي ،القاىخة.ٜٔٛٗ ،
ٖٗ.

محسػد نجيب حدشي – شخح قانػف العقػبات –القدع الخاص  -جخائع االعتجاء

عمى األشخاص -مصبعة جامعة القاى ةخ – ٜٔٚٛـ.
 -محسػد نجيب حدشي  ،العالقة الدببية في قانػف العقػبات ،بيخكت  -لبشافٜٔٛٗ ،ـ.
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 محسػد نجيب حدشي  -شخح قانػف العقػبات القدع العاـ  -الشطخية العامة لمجخيسةكالشطخية العامة لمعقػبة  -الصبعة الخامدة  -دار الشيزة العخبية ٜٕٔٛ -
 محسػد نجيب حدشي ،السداىسة الجشائية في التذخيعات العخبية  ،دار الشيزة العخبيةلمشذخ كالتػزيعٕٜٓٓ ،ـ .
 محسػد نجيب حدشي ،الشطخية العامة لمقرج الجشائي دراسة تأصيمية مقارنة لمخكغالسعشػؼ في الجخائع العسجية ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة.ٜٔٛٛ ،
ٗٗ.

معػض عبج التػاب ،الػسيط في شخح جخائع القتل كاإلصابة الخصأ ،الصبعة

الثالثة ،مشذأة السعارؼ باالسكشجرية .ٜٔٛٛ ،
 مخاجع إلكتخكنية:
ٔ  -د .نبياف سالع مخزؽ أبػ جامػس  ،مكتب حق الفمدصيشي لمتحكيع كالسحاماه  ،غدة -
فمدصيغ  ،مػقع بيت /https://www.bayt.com/ar/specialties/q/29478
 السراجع األجشبية:
1- Andre Toulemon, Jmoore- Leprejudice corporel et moral endroit
commun- troisieme, edition, sirey, Paris 1968.
2-Edwared Jents: the book of English law (case the end of the year
1962) 5th edition, London.
3-Jean larguier: Droit penal general et procedure. Penal, Toisieme
edition, Dalloz, Paris. 1970.
4-Vladimir Bayer: “Les Infractions non Intentionnelles” Revue ALqanoun
Wal Iqtisad, anee.33.1963. univesits du Gaire.
 الرسائل الجامعية:
ٔ  -سسيخ الذشاكؼ  ،الذخكع في الجخيسة ،دراسة مقارنة  ،رسالة دكتػراه ،القاى ةخ .ٜٔٚٔ ،
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ٕ  -أحسج دمحم تيديخ دركير الدػسي  ،القػاعج الجدائية الشاضسة لقزايا حػادث الصخؽ في
التذخيع الفمدصيشي ،دراسة تحميمية مقارنة ،رسالة ماجدتيخ ،الجامعة اإلسالمية.ٕٓٔٙ ،
ٖ  -يػسف إلياس حدػ ،السدؤكل ية الجشائية عغ الخصأ غيخ العسجؼ ،رسالة ماجدتيخ،
جامعة بغجاد ،كانػف األكؿ ،سشة ٔ.ٜٔٚ
•

الدساتير والتذريعات :
ٔ .القانػف االساسي الفمدصيشي السعجؿ لعاـٕ٘ٓٓ.
ٕ .قانػف العقػبات الفمدصيشي رقعٗ ٚلعاـ .ٜٖٔٙ
ٖ .قانػف العقػبات األردني رقع ٔٙلعاـ ٓ.ٜٔٙ
ٗ .قانػف العقػبات السرخؼ رقع  ٘ٛلعاـ .ٜٖٔٚ
٘ .مذخكع قانػف العقػبات الفمدصيشي ٖٕٓٓ.
 .ٙقانػف العقػبات المبشاني رقع ٖٓٗ  -صادر في ٜٖٔٔٗ/ٖ/
 .ٚقانػف العقػبات الجدائخؼ  ٛيػنيػ سشة .ٜٔٙٙ
 .ٛقانػف العقػبات اإلماراتي رقع ٖ لدشة ٜٔٛٚ
 .ٜقانػف العقػبات البحخيشي ٘ٔ لدشة .ٜٔٚٙ
ٓٔ.

قانػف العقػبات القصخؼ ٔٔ لدشة ٕٗٓٓ.

ٔٔ.

قانػف العقػبات العخاقئٔٔ لدشة .ٜٜٔٙ

ٕٔ.

قانػف العقػبات الدػداني ٔ.ٜٜٔ

ٖٔ.

قانػف العقػبات اليسشي ٕٔ.لدشة ٗ.ٜٜٔ

ٗٔ.

قانػف العقػبات الدعػدؼ لدشة ٓ.ٜٔٙ

٘ٔ.

قانػف العقػبات الفخنديٕٕ يػليػ سشة ٕ.ٜٜٔ

.ٔٙ

قانػف السخكر الفمدصيشي رقع ٘ لعاـ ٕٓٓٓـ.

.ٔٚ

قانػف الديخ األردني لعاـ .ٕٓٓٛ

.ٔٛ

القانػف السجني الفمدصيشي رقع ٗ لعاـ ٕٕٔٓ.

.ٜٔ

القانػف السجني السرخؼ.

ٕٓ.

قانػف أصػؿ السحاكسات السجنية كالتجارية الفمدصيشي لعاـ ٕٔٓٓ.
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•

ٕٔ.

قانػف التأميغ الفمدصيشي رقع ٕٓ لعاـ ٕ٘ٓٓ.

ٕٕ.

قانػف التأميغ اإللدامي األردني.

ٖٕ.

قانػف الػتأميغ اإلجبارؼ السرخؼ.

الدػابق القزائية:
ٔ .نقس جشائي مرخؼ  ،ٛ/ٖ/ٜٖٔٗ ،مجسػعة القػاعج القانػنية ،ج ،ٙرقع ٖٖٔ ،ص
ٖ.ٜٔ
ٕ .نقس جشائي مرخؼ ،ٜٔٔٙ/ٜ/ٕٖ ،نقال عغ عمي بجكؼ  ،اإلحكاـ العامة في القانػف
الجشائي ،الجدء األكؿ ،الجخيسة ،ص ٓ.ٖٛ
ٖ .قزية رقع (ٖٗ )ٖ٘/جمدة ٗٔ،ٜٖٔ٘/٘/السجسػعة  ،الجدء()ٔٙص ٕ.ٜ
ٗ .نقس مرخؼ رقع ٔٔ  ، ٜٕٔٙ / ٙ /مجسػعا حكاـ الشقس  ،س  ،ٜٔرقع  ،ٕٔٛص
.ٜٔٓٙ
٘ .حكع محكسة اإلستئشاؼ الفمدصيشية ،الجعػػ رقع  ٖ٘ٛلعاـ ٕٓٔٓ السشعقجة في القجس
بتاريخ .ٕٓٔٔ/ٔ/ٜٔ
 .ٙحكع محكسة اإلستئشاؼ الفمدصيشية ،الجعػػ رقع  ٖ٘ٛلعاـ ٕٓٔٓ السشعقجة في راـ هللا
بتاريخ .ٕٓٔٔ/ٔ/ٜٔ
 .ٚقزية رقع  ٙٔ/ٔٚمحكسة اإلستئشاؼ العميا بغدة بتاريخ ٜٓٔٙـ.
 .ٛقزية رقع  ٕٖٓٔ/ٜٔٛلجػ محكسة بجاية غدة بتاريخ ٕٕٖ٘ٓٔ/ٖ/ـ.
 .ٜقزية رقع  ٕٓٓ/ٕٕٕٜلجػ محكسة صمح غدة بتاريخ ٕٓٓ٘/ٕ/ٛـ
ٓٔ.

الصعغ الجدائي رقع  ٕٓٔٓ/ٕٛلجػ محكسة صمح خانيػنذ برفتيا محكسة

إستئشاؼ بتاريخ ٕٓٔٓ/ٗ/ٕٛـ.
ٔٔ.

القزية رقع  ٕٓٔٓ/ٜٙلجػ محكسة صمح جباليا بتاريخ ٕٕٔٓٔٓ/ٚ/ـ.

ٕٔ.

الصعغ السجني رقع ٖٕ ٕٖٓٔ/لجػ السحكسة العميا بغدة بتاريخ ٕٕٖٓٓٔ/ٔ/ـ.

ٖٔ.

القزية رقعٔ٘ٔ ٕٓٔٓ/لجػ محكسة صمح خانيػنذ صارد بتاريخ

ٕٗٔٓٔٓ/ٚ/ـ.
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